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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

“Feliz ano novo!!!!!” 
Sim, porque infelizmente para alguns o ano começa somente 
após o Carnaval, durante a Páscoa, para outros no mês das 
mães, no Dia das Crianças ou então no Natal.
 Seja lá qual dia/mês começa o seu ano, convido a você 
empresário a arregaçar as mangas, tirar a poeira da vitrine, 
escancarar as portas e avisar aos consumidores que sua 
empresa está viva e atuante.
Vamos deixar o bloco do desânimo e da reclamação para 
trás e agradecer pela oportunidade de estar no mercado, 
atuando com o que mais amamos.
Nós da ACIG temos a satisfação em fazer parte do 
desenvolvimento do comércio de produtos e serviços 
de nossa cidade. A cada novo dia buscamos a melhoria 
continua para que o seu negócio seja próspero e que tenha 
vida longa.
Neste mês de abril e durante todo o resto do ano, queremos 
que você renove a sua energia, levante a cabeça e 
continue firme, ajudando a construir a história comercial 
de Guarapuava. Já passamos 
por muitas dificuldades e sempre 
conseguimos superá-las com êxito.
Sócio da ACIG, tenha a certeza que 
nossa diretoria está empenhada em 
fazer o melhor possível.
Um grande abraço e Feliz ano novo, 
seja lá quando o seu inicia.

COORDENAÇÃO
ACIG

EDITORA CHEFE
Bárbara Miranda
MTB - 7935

COLABORAÇÃO
Giselle Juliana do Amaral

PROJETO GRÁFICO
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1.500 exemplares
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Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE

1 2

4

6

7 8

3

5

1 – NO DIA 9 DE MARÇO A EMPRESÁRIA CLÉRIS MACHADO RECEBEU 
CLIENTES E AMIGOS PARA O LANÇAMENTO DA COLEÇÃO OUTONO/INVERNO 
2017 DA VOX/COLCCI

2 – NO DIA 11 DE MARÇO A EMPRESÁRIA GABRIELA ORANE COMEMOROU A 
INAGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA CLÍNICA CORPI, AGORA NA RUA PROFESSOR 
BECKER, 3283, SANTA CRUZ

3 – O PRESIDENTE DA ACIG, RUDIVAL KASCZUK, ACOMPANHADO PELO 2º 
VICE-PRESIDENTE, CLEDEMAR MAZZOCHIN E PELO VICE-PRESIDENTE PARA 
INDPUSTRIA, ACÁSSIO ANTONELLI, DURANTE VISITA A CASA DA INDÚSTRIA. 
FORAM RECEPCIONADOS PELO PRESIDENTE DO SINDUSMADEIRA, WILLIAN 
JOÃO DE PAULA, E PELO GERENTE EXECUTIVO DA CASA DA INDÚSTRIA, 
GABRIEL VERÍSSIMO

4 – NO DIA 08 DE MARÇO A FUTURA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PREPAROU 
UM DIA ESPECIAL PARA TODAS AS MULHERES QUE PASSARAM PELA 
ESCOLA COM DIREITO A MASSAGENS RELAXANTES, LIMPEZA DE PELE, 

ORIENTAÇÕES DE SAÚDE, DESIGN DE SOBRANCELHAS, AURICULOTERAPIA 
E TERAPIA DE FLORAIS

5 – A NEW STORE TAMBÉM CELEBROU O DIA DA MULHER, COM UM 
COQUETEL E DICAS DE MAQUIAGEM

6 – NO DIA 07 DE MARÇO A EQUIPE DA EXPRESSIVA RECEBEU CLIENTES E 
AMIGOS PARA O LANÇAMENTO DE SUA NOVA COLEÇÃO 

7 – O 2º VICE-PRESIDENTE DA ACIG, CLEDEMAR MAZZOCHIN, O 
PRESIDENTE DA FACIAP, MARCO TADEU BARBOSA, E O PRESIDENTE DA 
ACIG, RUDIVAL KASCZUK, DURANTE A POSSE DO NOVO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA FEDERAÇÃO

8 – NO DIA 16 DE MARÇO, NA ACIG, A TEOREMA SISTEMAS REUNIU 
ALGUNS DE SEUS CLIENTES  PARA EXPLICAR SOBRE SUA PARCERIA COM A 
NEXXERA. ESTA PARCERIA TRAZ MELHORIAS DE AUTOMAÇÃO EM DIVERSOS 
PROCESSOS BANCÁRIOS
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BEM-VINDOS À ACIG

ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

1   –   CONFIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – ALTO DA XV
 
2   –   INJEMASTER

3   –   ESPAÇO TODA LINDA

4   –   MODELL ENGENHARIA

5   –   PORTAL DAS PORTAS

Fotos ACIG

Coluna
NOVOS SÓCIOS
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fornecedores, o aperfeiçoamento constante de nossos 
colaboradores, a entrega do produto no prazo negociado 
com o cliente e o total suporte e garantia de qualidade dos 
produtos fornecidos aos nossos clientes.

A partir da experiência adquirida nas negociações 
com o exigente mercado governamental, decidimos que 
precisaríamos oferecer nossos equipamentos e serviços à 
comunidade de Guarapuava, que culminou com a criação 
de nosso setor de atendimento corporativo, o qual atende 
empresas da região com a mesma dedicação e princípios 
que norteiam as demais áreas da empresa.

Além dos equipamentos de informática, nos 
deparamos com a oportunidade de ofertar algo novo e que 
está revolucionando o mercado, a Energia Fotovoltaica.

Desde o primeiro momento de análise do negócio, 
foi consenso de que precisaríamos fazer parte dessa 
revolução, trazer uma realidade nova aos guarapuavanos, 
com qualidade, comprometimento e uma nova visão sobre 
o consumo e produção de energia de maneira sustentável.

Desta forma, promovemos grandes investimentos 
em capacitação e equipamentos, além de reformular nossa 
identidade, com o objetivo de padronizar e atualizar nossa 
comunicação com nossos clientes.

A Plataforma cresceu e evoluiu. Agora somos o 
Grupo Platus!

Do Grupo Platus fazem parte a Platus Informática e 
a Platus Energia Solar!

Seja bem-vindo a essa experiência.

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

NÓS PUBLICAREMOS GRATUITAMENTE NA REVISTA ACIG

Por Thiago Pereira 

Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Iniciamos a Plataforma Computadores e Informática 
em 2008, fruto da parceria entre os empreendedores 
Ademir, Alisson e Thiago. Nossas primeiras atividades eram 
fabricar o computador da marca Plataforma e fornecer 
equipamentos de tecnologia para instituições públicas de 
todo o país.

Desde então foram anos de muito aprendizado, 
afinal, foi nosso primeiro negócio. Logo no início nos 
deparamos com um ambiente desafiador, marcado pela 
crise econômica mundial de 2008 e os seus consequentes 
impactos, tais como a desvalorização do real e o expressivo 
aumento de custo dos insumos de produção.

Passada a turbulência inicial e munidos da 
experiência adquirida, corrigimos erros e comemoramos 
acertos, representados por expressivas vendas para 
diversos órgãos governamentais de todo o Brasil.

Em 2011 iniciamos a construção de nossa sede 
própria, situada no bairro Batel, a qual foi concluída em 
2012. No mesmo ano, iniciamos os processos para a 
certificação do computador Plataforma, nos moldes do 
Processo Produtivo Básico-PPB, regulamentado pelos 
Ministérios da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC) e Ciência e Tecnologia (MCT). O processo 
foi concluído em 2013 com a publicação da portaria 
interministerial 111, o que rendeu benefícios fiscais a 
empresa, além de um novo patamar competitivo, gerando 
novas metas e novas responsabilidades.

Em 2013 iniciamos o processo de elaboração de 
um sistema de gestão da qualidade, o qual foi certificado 
no padrão de qualidade ISO 9001 em 2014 pelo Instituto 
de Tecnologia do Paraná (TECPAR). São princípios deste 
sistema: a melhoria contínua, a busca de parcerias com 
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20 ANOS 
Instituto do Pé 15/04/97

22 ANOS 
Zeagro 27/04/95

23 ANOS 
Visótica 04/04/94

26 ANOS 
Dstak Modas 04/04/91
Eurolajes 01/04/91

27 ANOS 
Promoar Compressores e Bombas 18/04/90

29 ANOS 
Cedro 07/04/88

31 ANOS 
Chico Chaveiro 22/04/86

34 ANOS 
Auto Mecânica Lorenci LTDA 18/04/83

35 ANOS 
Frederico E. W. Virmond - Médico 26/04/82

37 ANOS 
Insight 08/04/80

38 ANOS 
Baterias Planalto 02/04/79

39 ANOS 
Gouveia 28/04/78

40 ANOS 
Giovana Roman - Chef Chocolateira 14/04/77

70 ANOS 
Caixa Econômica Federal Ag. Gpuava 09/04/47

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA
1 ANOS 
Clube Conteza 28/04/16
Peça Rara 19/04/16

2 ANOS 
Leep Tacógrafos 29/04/15
Ensina Mais Complemento Escolar 23/04/15
Tricos-Hair-Clinic-Trat. Capilar 22/04/15
Oops 01/04/15

3 ANOS 
Evidência Corretora de Seguros 16/04/14
Corpore 10/04/14

4 ANOS 
Dell Anno Guarapuava 30/04/13
Fancar 24/04/13
Dale Carnegie Course 16/04/13
Centro Integrado Cuidar e Proteger 05/04/13
Nelson Mitio Ono Eirele 01/04/13

5 ANOS 
Expresso Guairaca 17/04/12
Studio Labayadere 04/04/12
Lysenko Locação 02/04/12
Objetiva Odontologia 01/04/12

6 ANOS 
Brustolin Máquinas e Equipamentos 27/04/11
MP Vidros Temperados 26/04/11

7 ANOS 
QTI - Qualidade em Tecnologia da Informação                    27/04/10
J. A. Madeiras 20/04/10
Tevah Moda Masculina 16/04/10
Ampliar Materiais de Construção 16/04/10
Odonto Master 15/04/10
Valenga Odontologia 14/04/10
D. Cortezia Móveis Planejados 09/04/10
Lojão do Keima 08/04/10
Composee 01/04/10

8 ANOS 
La Portt 23/04/09
Arte Divina 14/04/09
Luciene Martinazzo Cir. Dentista 11/04/09
Revista + Saúde 07/04/09
2W Ferramentas Elétricas 03/04/09

9 ANOS 
Imprendere 07/04/08
Portal do Marceneiro 01/04/08
Joao L. Agner Cordeiro-Imóveis 01/04/08

10 ANOS 
Instituto Virmond 20/04/07
Companhia do Piso 18/04/07
Da Sappateira Calçados 05/04/07

11 ANOS 
Toldos Farias 25/04/06
Projetar 11/04/06
Posto Petro XV 06/04/06
Topazyo Bijouterias 04/04/06
Raiher Auto Peças LTDA 03/04/06

12 ANOS 
Luflores Eventos 28/04/05
Monna Malhas 25/04/05

13 ANOS 
Alfa Transportes 29/04/04
Wande Peças 26/04/04
Mil Malhas 01/04/04

14 ANOS 
Eletro Schulze 01/04/03

15 ANOS 
Jamel Jeans Villier Multi-Marcas 29/04/02
Revista Visual Guarapuava 15/04/02
Estep Informática 10/04/02
Super Mill Supermercado 08/04/02
Vitrine Design 08/04/02

16 ANOS 
Madeireira Flor da Serra 26/04/01
Celta Acabamentos 25/04/01
Matheus Calçados e Confecções LTDA 03/04/01

17 ANOS 
Rpctv Guarapuava 20/04/00
Fau - Unicentro 12/04/00
Szabo Peças Serviços LTDA 03/04/00
Vênus Victrix 01/04/00

18 ANOS 
Prêmio Arkétipo Agência de Propaganda 28/04/99
Aggimotos Moto Peças 27/04/99
Laboratório Góes 15/04/99
Casa Flor 15/04/99

19 ANOS 
Posto Vila Bela 20/04/98
Channel Vídeo 20/04/98
Mercado Pague Pouco 01/04/98

EMPRESA ADESÃO

NOVOS ASSOCIADOS

Guarabox 21/02/17
SPE Nova Cidade Construção Incorpor 21/02/17
Dal Posso Imóveis 22/02/17
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1 – Paulo Meister (Hey Comunicação e Marketing)

2 – Luzia Castilho (Arte Brasil)

3 – Luiz Alcione Angeli e Onofre Carioca (Carioca Corretor 

de Imóveis)

4  – Roselia da Silva e Marcelo Kwaczynski (Eletrônica 

Servilar)

5 – Gilmara Lemos e Cristiane Daiane Lemos (Retificadora 

Guaramotores)

6 – Neusa Regina Vieira (Arte Brasil)

7 – Elizabeth Martini Pedroso e Albari Pedroso (Haloma 

Madeiras)

8 – 2º Tenente Jhony Ramalho (Corpo de Bombeiros)

9 – Luis Gabriel dos Santos, Fabrício Rogioto, Marcelo de 

Sant’Ana e Anderson Ferraz (Sicoob Sul)

10 – Fábio W. Granado Rodrigues (Evolução)

11 –  Lucas Balena (Elisabete Nodari Balena – Contadora)

12 – Rudival Kasczuk (ACIG) e Danuta Bárbara 

Franchetti(Móveis Araúna)

13 – Elisabete Gonçalves, André Rafael Santos e Miriam 

Matoba Abedala (ACIG)

14 – Elisabete Gonçalves, Aline Genud, Paulo Roberto 

Santos de Lima, Cledemar Antonio Mazzochin, José Acir 

Santos, André Rafael Santos e Luiz Lopes de Andrade Junior 

(ACIG) 

Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 10.03.17

Fotos: ACIG
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decisiva para o crescimento do setor.
Para Lincoln Marcos Valle, consultor do SEBRAE, 

uma das principais vantagens de investir em uma 
franquia está no acesso a um modelo de negócio que já 
foi testado. “O franqueador já fez estudo de viabilidade, 
o que dá uma encurtada no caminho para montar o 
negócio. Essa série de informações dá tranquilidade a 
quem está investindo”, afirma. 

A maior franqueadora do Brasil é O Boticário. Só em 
território nacional a empresa tem 3.730 lojas espalhadas, 
mil a mais do que a segunda colocada no ranking. A 
empresária Bernardete Sberze atua no ramo de beleza há 
35 anos e sempre comercializou produtos da marca, antes 
mesmo que ela se tornasse uma franquia. “Comecei a 
utilizar o nome O Boticário quando minha empresa já estava 
há aproximadamente cinco anos no mercado”, comenta. 

NA CONTRAMÃO: MESMO EM MEIO À CRISE 
SETOR DE FRANQUIAS CRESCE NO BRASIL

Elas vão da alimentação aos produtos de moda e 
beleza, passando pelos segmentos de hotelaria, informática, 
cursos de idiomas e até serviços automotivos. Nos últimos 
anos, as franquias têm se mostrado um negócio cada dia 
mais promissor. 

De maneira genérica, o sistema de franchising 
consiste em um acordo entre duas partes, o franqueador 
(dono da marca) e o franqueado (empresa que adquire o 
direito de utilizar a marca). Nesta relação, o franqueador 
oferece ao franqueado seu modelo de negócio, que além 
da marca permite os direitos de comercialização do 
produto ou serviço, acesso ao sistema de operação e 
gestão da franquia. 

Dados divulgados no início do ano pela Associação 
Brasileira de Franchising (ABF) mostram que o setor faturou 
R$ 151,247 bilhões em 2016. Este montante representa um 
crescimento de 8,3% em comparação ao ano anterior. 

Parte do sucesso das franquias em todo Brasil 
está ligado àquele sanduíche gostoso, que antes só era 
encontrado nos shoppings, ou àquela marca bacana de 
roupas, que era preciso ir até a capital para comprar. Hoje, 
as franquias estão presentes em 42% dos municípios 
brasileiros. Em Guarapuava, por exemplo, é possível 
encontrar metade das 50 maiores franquias do país. De 
acordo com a ABF, esta migração para o interior vem sendo 

O Boticário é a maior franquia do Brasil, com mais de 3 mil lojas espalhadas pelo país

O FRANQUEADOR JÁ FEZ ESTUDO 
DE VIABILIDADE, O QUE DÁ UMA 
ENCURTADA NO CAMINHO PARA 
MONTAR UM NEGÓCIO. ESSA SÉRIE DE 
INFORMAÇÕES DÁ TRANQUILIDADE A 
QUEM ESTÁ INVESTINDO

“

“

Lincoln Marcos Valle – Consultor do SEBRAE
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seus franqueados. Pude acompanhar isso e vejo o quanto 
foi importante para formação minha e das minhas filhas 
enquanto empresárias”, diz.

Lincoln Marcos Valle alerta que para ser certeiro na 
hora de escolher uma franquia o investidor deve estudar a 
marca e, principalmente, analisar se ela tem a ver com o seu 
perfil de trabalho. “Não adianta uma franquia ter sucesso 
em vários mercados se o tipo de negócio proposto por ela 
não está dentro do perfil do empreendedor. Funciona assim: 
não posso montar uma padaria se não gosto de acordar 
quatro da manhã”, orienta. 

Outro ponto importante para a escolha de uma 
franquia diz respeito ao tempo necessário para obter o 
retorno do investimento. Segundo o consultor do SEBRAE, 
as empresas do setor costumam ter estudos que preveem 
em quantos meses o franqueado passará a ter lucro com o 
negócio, entretanto esses períodos podem variar conforme 
as oscilações do mercado. “O empreendedor tem que testar 
seu nível de sensibilidade financeira e buscar franquias que 
tenham um retorno adequado a isso”, explica Valle.

Na avaliação da empresária, o suporte oferecido pela 
franqueadora foi fundamental para que ela expandisse seu 
negócio, que atualmente conta com três pontos fixos de 
venda, além da revenda através de catálogos. “Os produtos 
sempre tiveram uma grande aceitação, mas desde que 
aderiu ao sistema de franchising O Boticário teve a 
preocupação em padronizar os processos e profissionalizar 

Existem mais de 3 mil marcas de 
franquias espalhadas pelo Brasil

As franquias do segmento de Saúde, 
Beleza e Bem Estar foram as que 

mais cresceram ano passado (15,5%), 
seguidas pelo setor de automotivos 

(11,6%) e moda (10,4%)

O Brasil é o quarto colocado no ranking 
de países com o maior número de redes 
de franquias instaladas em seu território, 
atrás de China, Coréia do Sul e Estados 

Unidos

O segmento de alimentação é o que 
possui o maior número de franquias no 

Brasil

O sistema de franquias gerou 1.192.495 
empregos diretos em 2016, registrando 

um crescimento no número de vagas em 
comparação com 2015

Fonte: Associação Brasileira de Franchising 

OS PRODUTOS SEMPRE TIVERAM UMA 
GRANDE ACEITAÇÃO, MAS DESDE QUE 
ADERIU AO SISTEMA DE FRANCHISING 
O BOTICÁRIO TEVE A PREOCUPAÇÃO 
EM PADRONIZAR OS PROCESSOS 
E PROFISSIONALIZAR SEUS 
FRANQUEADOS. PUDE ACOMPANHAR 
ISSO E VEJO O QUANTO FOI 
IMPORTANTE PARA FORMAÇÃO MINHA 
E DAS MINHAS FILHAS ENQUANTO 
EMPRESÁRIAS

“

“

Bernardete Sberze – Empresária

SOBRE AS FRANQUIAS NO BRASIL 
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Para chegar ao sabor ideal, o casal de 
empresários buscou uma receita base e fez diversos 
testes, adaptando-a ao paladar brasileiro, o que a 
tornou exclusiva. O sucesso da empresa em Guarapuava 
foi rápido e com seis meses de funcionamento eles 
foram procurados por investidores de Pato Branco, 
interessados em ter uma franquia da GFC. “Ser 
franqueadora não era nossa ideia inicial. Quando 
fomos procurados fizemos uma série de pesquisas 
sobre o funcionamento do sistema de franchising, 
para ver se era viável e elaborar uma proposta”, conta 
a empresária. 

Além de Pato Branco, primeira franquiada, 
a GFC Fried Chicken tem unidades em Cascavel, 
Londrina, Ponta Grossa, Chapecó, Florianópolis e Belo 
Horizonte. “Estamos em busca de novos franqueados, 
para isso temos inovado em alguns pontos que 
chamem a atenção dos investidores e dos clientes. Já 
participamos de três feiras de franquias para divulgar 
o negócio”, afirma Giuliana. 

Além de Guarapuava, a GFC Fried Chicken está 
presente em outras sete cidades 

ESTAMOS EM BUSCA DE NOVOS 
FRANQUEADOS, PARA ISSO 
BUSCAMOS INOVAR EM ALGUNS 
PONTOS QUE CHAMEM A ATENÇÃO 
DOS INVESTIDORES E DOS CLIENTES. 
JÁ PARTICIPAMOS DE TRÊS FEIRAS 
DE FRANQUIAS, PARA DIVULGAR O 
NEGÓCIO

“

“

Giuliana Martinelli Pacheco – Empresária

Adquirir uma franquia, em grande parte dos 
casos, é uma maneira bastante segura para abrir um 
negócio. Mas, e fazer o caminho inverso?

Os empresários Giuliana Martinelli Pacheco e 
Santiago Chagas embarcaram nesta viagem. Há cerca 
de quatro anos eles abriram em Guarapuava o GFC 
Fried Chicken. O negócio surgiu da necessidade de 
investir em algo que não tinha no município. “Quando 
abrimos o negócio pensamos muito enquanto clientes, 
analisando o que gostaríamos que tivesse aqui. Somos 
fãs de seriados e ligas esportivas americanas e sempre 
observávamos aqueles baldes que frango frito que tem 
nos Estados Unidos. Foi assim que tivemos a ideia de 
criar o GFC”, revela Giuliana. 

Seja pela procura externa, como no caso de 
Giuliana e Santiago, ou pela intenção de capilarizar 
o negócio, diversos segmentos permitem que o 
empreendedor transforme sua empresa em uma 
franquia. Para isso é necessário planejamento. 

O consultor do SEBRAE Lincoln Marcos Valle 
ressalta que o franqueador deve estar apto a oferecer 
todo suporte necessário para o desenvolvimento 
das novas unidades da empresa, que, em um 
primeiro momento, são praticamente como filiais 
da franqueadora. “Ele tem que abrir toda uma série 
de informações sobre o negócio, como percentual 
de retorno, por exemplo. É importante também que 

UMA FRANQUIA QUE NASCEU AQUI 

E VOCÊ, JÁ PENSOU EM TRANSFORMAR 
SEU NEGÓCIO EM UMA FRANQUIA? 

os novos franqueados consigam seguir o propósito 
da empresa. Enquanto a franquia está começando é 
como um filho nos primeiros anos de vida, que requer 
cuidados especiais até que possa seguir sozinho”. 

Outro fator que deve ser levado em consideração 
antes de investir no processo para tornar-se uma 
franqueadora é o momento da empresa. “Muitos 
empresários acham que capilarizar os negócios por 
meio do sistema de franchising é uma saída para os 
problemas das empresas. Porém, não é um processo 
barato, então o momento ideal é quando a empresa 
está bem”, conclui Valle. 
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EMPRETEC, UMA FERRAMENTA DE  
TRANSFORMAÇÃO NA VIDA DOS EMPREENDEDORES

CAPACITAÇÃO

Conheci o Empretec através do Ponto de Atendimento ao Empreendedor e resolvi investir no meu 
crescimento. O Empretec mexe até com o lado pessoal, por isso após o curso mudei algumas posturas no 
momento de tomar decisões e executar ações, melhorei muito neste quesito. Isso só trouxe bons resultados para 
a empresa. Já recomendei o programa para várias pessoas, porque vejo que existia um Jeanderson antes do 
Empretec e existe outro agora, tanto na vida pessoal como quanto empreendedor. Vale muito a pena, é uma 
semana de esforço, mas se fosse possível faria novamente. O valor pago pelo curso é praticamente insignificante 
perto daquilo que temos como resultado.

“ “

Foi um amigo quem me indicou para o Empretec, mas eu conhecia muito pouco sobre o curso. Estava 
interessado em me aperfeiçoar e foi ótimo. Considero o Empretec um divisor de águas na minha vida profissional 
e com certeza ajudou muito na vida pessoal também. Antes do curso eu tinha interesse praticamente exclusivo 
com a parte artística do meu negócio, que foi o que eu sempre fiz. Depois do Empretec passei a ter mais interesse 
na parte empresarial e entender muita coisa, principalmente a importância de ajustar os processos e estratégias 
dentro do negócio para ter mais resultado. Recomendo o Empretec e aconselho a quem for fazê-lo que se dedique 
ao máximo, se entregue, é uma semana intensa, de muitas informações, mas que vale muito a pena.

“ “
O Empretec é uma imersão que visa desenvolver 

c a r a c t e r í s t i c a s  e m p r e e n d e d o r a s .  P r e s e n t e  e m 
mais de 30 países,  no Brasi l  sua apl icação é feita 

Não conhecia o Empretec e foi o Rafael do Ponto de Atendimento ao Empreendedor que me 
apresentou o Programa. Entrei em contato com pessoas que já haviam participado e resolvi fazer. Ainda 
tem coisas que aprendi no Empretec que preciso colocar em prática, porque ele aborda vários pontos que 
o empresário precisa trabalhar. Mas já consegui ter uma outra visão, principalmente planejando melhor a 
estratégia de investimento, pensando em estudar o custo e o mercado. Depois do Empretec consigo ver melhor 
coisas que eu até sabia, mas não conseguia colocar em prática.“ “

Desde o início da empresa o Sebrae está nos acompanhando e após fazermos o Varejo Mais, onde 
ficamos em terceiro lugar como empresa revelação do estado, soubemos que havia um curso mais avançado 
para empreendedores. Foi assim que descobri o Empretec. Depois do Empretec aprendi que nada se constrói 
sem sonho, e que neste sonho você precisa estipular metas. Esta era uma dificuldade muito grande que eu 
tinha como empresária e como pessoa. Entender isso me ajudou muito na parte empresarial e pessoal. Hoje já 
penso muito em como tomar decisão, tenho metas estabelecidas, está tudo planejado. Para fazer o Empretec 
é preciso estar inteiro, pois é uma semana intensa, aonde você descobre o seu limite, descobre qualidades 
que você nunca pensou que tinha e defeitos que você não encontrava. É um aprendizado muito grande, eu 
recomendo. Falo de boca cheia, o Empretec me transformou, como pessoa e empresária. O Empretec é uma 
descoberta de quem você é e das suas habilidades.

“ “

pelo SEBRAE. Confira abaixo alguns depoimentos 
de empresários que part iciparam da turma mais 
recente do curso em Guarapuava.

Luiz Anderson Peterlini
Bike Store 

Ana Paula Marchioro Chimiloski
2 W Ferramentas 

Jeanderson Micheletto
Adéli Joias 

Alessandro Küster
Space K Studio 
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COMUNIDADE

Em Guarapuava, o Conta Cidadã está funcionando há 
pouco mais de um ano. Neste período, 485 clientes compraram a 
ideia do programa e já estão recebendo descontos em suas tarifas. 
Até fevereiro, a Energisa havia contabilizado o recolhimento de 45,2 
toneladas de materiais recicláveis, o que rendeu aproximadamente 
R$ 13 mil em descontos aos consumidores cadastrados. 
“Sabemos da necessidade de conscientização ambiental e através 
do Conta Cidadã podemos beneficiar também os clientes”, afirma 
Reinaldo Juliani, assessor comercial da Energisa no município. 

Hoje o projeto funciona duas vezes por semana. Às 
segundas-feiras a equipe está recebendo os materiais na 
Praça Cleve, localizada entre as ruas XV de Novembro e 
Azevedo Portugal. Nas quartas-feiras a ação acontece na 
Avenida Sebastião de Camargo Ribas, próximo ao DETRAN, 
em um espaço cedido pela Guaraplac. Em ambos os dias os 
atendimentos são das 8 às 16 horas.

As empresas também podem participar do projeto, 
exercendo sua função social. Embora os descontos sejam 
concedidos apenas aos consumidores cadastrados como 
pessoa física, comércios, indústrias e prestadores de serviços 
podem destinar seus bônus a entidades filantrópicas e 
beneficentes. Estes bônus são convertidos em doações 
depositadas pela Energisa na conta corrente das instituições 
cadastradas. Atualmente, participam do projeto a ACOPECC 
(Associação de Estudos e Combate ao Câncer), o Hospital Santa 
Tereza, o SOS de Guarapuava, a AFH (Associação de Apoio às 
Famílias com Hanseníase), a Comunidade Bethânia e o Albergue 
Municipal. “As empresas que têm o interesse em participar do 
Conta Cidadã podem entrar em contato com a Energisa, para 
que a equipe do projeto realize uma visita”, comenta Juliani. 

A perspectiva da Energisa é que a adesão ao programa 
por parte dos consumidores cresça, já que só em Guarapuava 
a empresa possui cerca de 59 mil clientes. “Quem ganha com 
o Conta Cidadã é a comunidade e o meio ambiente”, conclui 
Reinaldo Juliani.

PROJETO CONTA CIDADÃ OFERECE DESCONTOS A  
CONSUMIDORES QUE ARRECADAM MATERIAIS RECICLÁVEIS

Se existe uma palavra que vai nortear os próximos 
passos das comunidades ela se chama sustentabilidade. Muitas 
empresas já estão atentas a esta realidade cada vez mais próxima 
e têm feito sua parte em defesa do meio ambiente.

Um exemplo disso é o projeto Conta Cidadã, idealizado 
e executado pela Energisa em todas as praças onde atua. A 
ideia do projeto é bastante simples: o consumidor recolhe uma 
quantidade de lixo reciclável e leva aos postos de coleta instalados 
pela empresa. Nestes locais, a equipe do Conta Cidadã realiza a 
pesagem dos materiais e lança no sistema da empresa um bônus, 
que será revertido em descontos na tarifa de luz do cliente. É 
importante que na primeira visita ao ponto de coleta o consumidor 
tenha em mãos sua conta de luz, para que seja cadastrado e 
receba a carteirinha do projeto. 

VOCÊ SABIA QUE PRODUZIR UMA EMBALAGEM COM MATERIAL RECICLÁVEL CONSOME 
MENOS ENERGIA DO QUE FAZER A MESMA COISA COM A MATÉRIA-PRIMA ORIGINAL?

FIQUE ATENTO AO QUE PODE SER RECOLHIDO PELO PROJETO CONTA CIDADÃ:

Em Guarapuava o Conta Cidadã está funcionando há pouco mais de um ano

Foto: Assessoria Energisa 
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Coluna
EMPREENDEDOR

O ofício, aprendido ainda na infância, norteou os passos de Francisco 
Osmar Pereira Leuch durante toda vida. Chico Chaveiro, como é conhecido 
pela comunidade de Guarapuava e região, contou à Revista ACIG um 
pouco de sua história de empreendedorismo e amor pela profissão

Honestidade: a chave 
para empreender 
com sucesso
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COMO A PROFISSÃO DE CHAVEIRO SURGIU NA SUA 
VIDA? 
Nasci no Palmital e com três anos vim para Guarapuava. 
Perdi meu pai cedo, então precisei trabalhar desde os 
sete anos, para ajudar nas despesas da casa. Trabalhei 
em depósito de bebidas, vendi sorvete, e outras coisas. 
Eu nem conhecia o centro da cidade quando surgiu a 
oportunidade de trabalhar como chaveiro. Tinha 12 anos 
na época e não conhecia nenhuma ferramenta. Foi minha 
mãe quem arrumou este emprego para mim. Era a única 
casa de chaveiros que existia na época aqui na cidade, 
e também atuava como joalheria. Estudava no período 
da manhã e à tarde trabalhava. Chegou uma época que 
precisei largar os estudos para dar continuidade ao 
trabalho, pois naquele tempo era muito difícil, não existiam 
as facilidades de hoje, como estudar à noite, por exemplo. 
Então me empenhei no trabalho, porque precisava ajudar 
em casa, e passei a trabalhar o dia todo. Estou com 57 
anos e são 45 anos dedicados a este ofício. Neste tempo 
todo, as únicas férias de 30 dias que tive na minha vida 
foram há 35 anos. 

QUANDO NASCEU A EMPRESA CHICO CHAVEIRO? 
O Chico Chaveiro foi criado entre os anos de 1985 e 
1986. Sempre tive meu negócio aqui nesta região. Abri 
onde era a antiga Farmácia Carvalho, depois mudei ao 
lado do Hotel Küster, e no atual endereço faz mais de 
15 anos que a empresa está instalada. Houve um tempo 
em que abri também um chaveiro em Maringá, depois 

fui o primeiro a montar um chaveiro em Prudentópolis. 
Acabei deixando essas empresas porque ficava difícil 
administrar de longe, pois é um negócio que envolve 
muita mão de obra e material, fica uma coisa difícil para 
você controlar. 

QUEM AUXILIA O SENHOR NO NEGÓCIO? 
Trabalho aqui ao lado da minha esposa, minha 
companheira, que é uma guerreira, que me ajuda em 
tudo. Ela é meu incentivo. Também trabalham conosco 
meu cunhado e na outra loja que temos, perto da Lojas 
Copel, temos a ajuda do meu sobrinho. O ano de 2016 
foi difícil, muitos comércios antigos fecharam, para não 
mandarmos meu sobrinho embora, até porque ele estava 
com o filho recém-nascido, acabamos abrindo essa 
segunda loja.

QUE PRODUTOS SÃO OFERECIDOS NO CHICO 
CHAVEIRO?
Além das chaves, trabalhamos com a linha de carimbos 
da Trodat, que é a melhor linha do mercado, fazemos 
controles para portão, vendemos cadeados, fechaduras, 
identificador para chaves. Temos também acessórios 
para automóveis na linha de fechaduras e chaves e ainda 
trabalhamos com afiação de alicates para cutículas e 
tesouras. Recentemente, fizemos o investimento em 
uma máquina de afiação que faz um serviço espetacular, 
deixa um acabamento incrível. É preciso diversificar 
o negócio. E é claro, trabalhamos com abertura de 
portas, quando as pessoas trancam a porta do carro 
com a chave dentro, por exemplo, ou a casa. Vendemos 
chaveiros também. 
Trabalhamos com cadeados da Stam, que é uma marca 
nacional muito boa. Trabalhamos com cadeados da 
Pado também, que é uma marca padrão muito antiga. 
Temos cadeados de vários tamanhos, cadeados com 
segredo, para portão, para janela, grandes, pequenos. 
Os cadeados e fechaduras também mudaram muito 
durante esse tempo que eu trabalho no ramo. Se 
formos comparar qualidade, ela é não é tão boa quanto 
antigamente. Tem alguns lugares que eu trabalho onde 
encontro fechaduras com 50 anos, intactas. Esses dias 
até comentei com um cliente que peça da porta dele 
aguentaria mais 50 anos sem desgaste nenhum. Porque 
os produtos de antigamente eram de altíssima qualidade, 
feitos para durar mesmo. 

A FORMA DE OFERECER PRODUTOS E SERVIÇOS MUDOU 
MUITO DESDE QUE O CHICO CHAVEIRO FOI ABERTO? 
A mudança no trabalho desde que eu comecei foi muito 
drástica, pois os carros hoje são todos com chaves 
codificadas, e o custo para atender isso é alto demais. 
Para você trabalhar hoje com uma determinada linha 
de carro, tem que ter o aparelho e baixar um programa 
de decodificação. Só para baixar o programa para um 
modelo de carro é cerca de R$ 3 mil e a cada novo 
modelo esse programa é alterado. Temos nove tipos 

Sede do Chico Chaveiro

Coluna
EMPREENDEDOR

ESTOU COM 57 ANOS E SÃO 45 ANOS 
DEDICADOS A ESTE OFÍCIO“

“

Francisco Osmar Pereira Leuch – Empresário
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casa. Então o chaveiro tem que ser alguém de confiança. 
Tenho muitos clientes que são fiéis, que não aceitam nem 
que o funcionário vá fazer o atendimento, precisa ser eu. 
Eles estão comigo há muitos anos. As pessoas fazem 
essa exigência pela confiança. Acho que já fiz serviços 
em 90% das casas de Guarapuava. Por isso é preciso 
ter uma confiança muito grande. E é essa confiança que 
mantém a gente no mercado, pela honestidade. Agradeço 
a Deus por isso, e tento passar isso aos meus filhos. A 
honestidade às vezes sai caro, mas vale a pena. Apesar 
da idade, não me imagino fazendo outra coisa. Apesar 
de todas as dificuldades do ramo, é preciso amar o que 
fazemos. Muitas pessoas aprenderam a fazer chaves 
comigo, tem chaveiros em Curitiba, Maringá, em vários 
lugares. Há concorrentes que já trabalharam comigo. 

VEMOS NA PAREDE DE SUA EMPRESA VÁRIOS QUADROS 
DE RECONHECIMENTO. QUAL O SENTIMENTO EM SER 
TÃO PRESTIGIADO PELA COMUNIDADE? 
A propaganda do meu negócio é feita pelo boca a boca 
dos clientes. Esses quadros de reconhecimento para 
mim são uma satisfação muito grande, porque quando 
ando na rua muita gente me conhece, até mesmo 
pessoas de fora. Graças a Deus consegui amizade com 
muita gente, e isso é uma recompensa destes anos de 
trabalho, é muito agradável, quem não se sente feliz 
com isso? O nome da gente é tudo e para construí-lo 
são necessários muitos anos. Espero que quando eu for 
embora alguém continue o negócio. 

Muitos clientes acompanham Francisco desde que o Chico Chaveiro foi aberto

de máquinas de decodificar e nem todas as chaves 
conseguimos fazer, porque é um leque muito grande. É 
muito difícil acompanhar este mercado, é preciso muito 
investimento. 

QUAL A PRINCIPAL DIFICULDADE EM MANTER UM 
EMPREENDIMENTO? 
Os encargos são a maior dificuldade para se ter um 
negócio. São muito altos, e os pequenos e micro 
empresários enfrentam uma dificuldade grande em 
conseguir crédito. É difícil conseguir um financiamento 
adequado para investir no negócio. Por isso precisamos 
trabalhar duro para fazer tudo com recursos próprios. 

O SENHOR TEM CLIENTES QUE O ACOMPANHAM HÁ 
MUITOS ANOS. COMO É A RELAÇÃO COM ELES? 
Acho que consegui manter esses clientes por tantos 
anos principalmente pela qualidade dos serviços e pela 
honestidade. E isso é o que mais conta, porque tem 
pessoas que não colocam qualquer um dentro de sua 

É ESSA CONFIANÇA QUE MANTÉM 
A GENTE NO MERCADO, PELA 
HONESTIDADE. AGRADEÇO A DEUS POR 
ISSO, E TENTO PASSAR ISSO AOS MEUS 
FILHOS. A HONESTIDADE ÀS VEZES SAI 
CARO, MAS VALE A PENA

“

“

Francisco Osmar Pereira Leuch – Empresário
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Mais uma vez chegou a hora de prestar contas ao leão. 
Disponível desde o dia 02 de março, o sistema da Receita 
Federal está recebendo as declarações de Imposto de Renda 
referentes à 2016. A declaração é obrigatória para todas as 
pessoas físicas que tiveram rendimentos tributáveis iguais 
ou superiores a R$ 28.559,70, ou que receberam rendimentos 
isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte 
que somaram mais de R$ 40.000,00, entre outros. 

O período para efetuar a declaração acaba no dia 28 
deste mês. Para quem não declarar, a multa mínima é de R$ 165, 
74. Caso o contribuinte tenha imposto devido, a multa cobrada 
pode ser de 1 a 20% deste valor. A projeção da Receita Federal 
é que 28.300.000 declarações de Imposto de Renda sejam 
entregues este ano.        

Podem ser declarados como dependentes do 
contribuinte: companheiros com quem o contribuinte tenha 
filhos ou viva há mais de cinco anos; cônjuges; filhos ou 
enteados até 21 anos (ou até os 24 anos, desde que estejam 
cursando faculdade ou escola técnica); filhos ou enteados de 
qualquer idade que não tenham condições físicas ou mentais 
de trabalhar; netos ou bisnetos do contribuinte dos quais ele 
tenha a guarda judicial; pais, avós e bisavós também podem ser 
declarados como dependentes, desde que seus rendimentos 
tributáveis ou não sejam de até R$ 22.847,76. 

O limite por deduções na declaração de Imposto de Renda 
2017 é de R$ 2.275,08 por dependente. Aliás, a identificação dos 
dependentes é um ponto que apresenta mudanças para este 
ano. Agora, é obrigatório informar o número do CPF de todos 
os dependentes acima dos 12 anos (que tenham completado 
a idade até 31 de dezembro de 2016). De acordo com a 
Diretora Regional do SESCAP-PR (Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas do Estado do Paraná), Eva Schran, 
o principal motivo da mudança é evitar que os dependentes 
sejam utilizados em mais de uma declaração. “O filho só pode 

ser declarado como dependente do pai ou da mãe. Com a 
exigência do número do CPF torna-se mais fácil para Receita 
Federal cruzar os dados. O documento pode ser feito na própria 
Receita, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil e nos Correios”, 
esclarece. 

Outra mudança para 2017 diz respeito ao sistema 
utilizado para o envio das declarações. Atualmente, o programa 
possui o modo de atualização automática, fazendo com que não 
seja necessário realizar um novo download do mesmo através 
do site da Receita. 

Os contribuintes que, por ventura, deixarem de informar 
algum dado no momento de realizar a declaração devem retificá-
la até o dia 28 de abril. Para facilitar o processo, o contribuinte 
pode utilizar a declaração de ajuste 
anual pré-preenchida, mediante o uso 
do certificado digital. “É importante que 
o contribuinte seja bem transparente, 
organize toda a documentação de sua 
movimentação financeira e realize o 
processo com calma. Não tem como 
deixar de informar algo, pois o sistema 
de dados da Receita é de alto nível, e 
hoje até mesmo as redes sociais estão 
sendo utilizadas para confirmar os 
dados informados na declaração”, alerta 
Eva Scharan. 

É IMPORTANTE QUE O CONTRIBUINTE 
SEJA BEM TRANSPARENTE, 
ORGANIZE TODA A DOCUMENTAÇÃO 
DE SUA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
E REALIZE O PROCESSO COM CALMA

“

“

Eva Schran – Diretora Regional do SESCAP-PR

CONTRIBUINTE DEVE ESTAR ATENTO ÀS REGRAS  
PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 2017

As declarações de Imposto de Renda podem ser feitas até 28 de abril 

ECONOMIA

Eva Schran
Diretora Regional do SESCAP-PR
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No dia 13 de março, em alusão ao mês da Mulher, 
o Conselho Empresarial da Mulher Executiva da ACIG 
promoveu a primeira edição do #PraElas. O evento foi 
realizado no Studio de Dança La Bayadère e reuniu cerca de 
80 mulheres. 

Durante o #PraElas as convidadas receberam: dicas 
de moda, com a empresária Cléris Machado; informações 
sobre tromboses e o uso de hormônios, dadas pelo 
Ginecologista e Obstetra Antonio Conti; orientações 
nutricionais, repassadas pela nutricionista Karina da Cruz 
Branco; e instruções de como cuidar da pele e envelhecer 
bem, com a dermatologista Beatriz Gomes Bianco Cabrera 
Garcia. A noite também contou com um coffee break 
preparado pela equipe do Restaurante Casa Vecchia e 
sorteio de prêmios. Todas as participantes ganharam um kit 
de produtos dermatológicos. 

Os ingressos para o evento custaram R$ 5,00 ou um 
quilo de alimento não perecível. Tudo o que foi arrecadado 
foi doado ao SOS de Guarapuava. O #PraElas teve o 
patrocínio de La Roche-Posay, Trajano Fórmulas, Vichy 
e Vox Colcci. Também apoiaram o evento Casa Vecchia, 
Falcão Monitoramento, FM Promoções e Eventos, Specialite 
Centro Médico e Studio de Dança La Bayadère. 

Você já ouvir falar em Design Thinking? O Desing 
Thinking é um método que basicamente estimula o 
empreendedor a pensar em soluções inovadoras para o 
seu negócio, sempre com foco no cliente. Trata-se de 
uma maneira de ajudar os empresários a ‘pensar fora 
da caixa’. 

No dia 14 de março, através de uma parceria 
com o SEBRAE, os empresários que fazem parte do 
Conselho do Jovem Empresário da ACIG participaram 
de um workshop introdutório sobre o tema. “O Design 
Thinking é importante para os negócios por conta da 
inovação. A matéria-prima da inovação é a criatividade e 
as pessoas têm dificuldade em estimular a criatividade, 
por isso inovam pouco. O Design Thinking vem com 
esta proposta, aumentando as chances das empresas 
inovarem”, explicou Rodrigo de Barros, consultor 
credenciado ao SEBRAE. 

Para o conselheiro Eduardo Christ o treinamento 
representou uma forma de olhar o negócio a partir de 
outra perspectiva. “A parceria entre o CONJOVE e o 
SEBRAE tem sido muito importante para melhoria da 
gestão de nossas empresas. Foi a primeira vez que tive 
contato com o Design Thinking e pude ter uma visão 
diferente do negócio, voltada para o cliente”, disse. 

#PraElas

#DesignThinking

CONSELHOS
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A nova administração da FACIAP (Federação das 
Associações Comerciais e Empresariais do Estado do 
Paraná), encabeçada pelo empresário maringaense Marco 
Tadeu Barbosa, conta com um número significativo de 
representantes de Guarapuava. A empresária Maria Inês 
Guiné exerce o cargo Vice-presidente para o Setor de 
Responsabilidade Social. Já o empresário Marco Aurélio 
Borges faz parte do Conselho de Administração (CAD) 
enquanto Presidente da CACICOPAR (Coordenadoria das 
Associações Comerciais e Empresariais do Centro-Oeste), 
e Vilmar Domingues da Luz, como Vice-presidente da 
ACIG. Os empresários Elisabete Machado e Thiago Pfann 
representam a ACIG nas novas diretorias da FACIAP Mulher 
e FACIAP Jovem, respectivamente. 

Para o presidente da Federação, a participação de 
representantes não apenas de Guarapuava, mas de todas 
as regiões do estado, é essencial para que se tenha um 
Conselho de Administração atuante. “É importante termos 
empresários de todas as regiões do Paraná porque cada 
uma tem uma realidade econômica e cultural diferente. 
Por meio de seus representantes, podemos compreender 
melhor as necessidades e atuar a partir das demandas. Isso 
fortalece o sistema, pois une os empresários em causas 
em comum”, explica Marco Tadeu Barbosa.

O presidente da CACICOPAR, Marco Aurélio Borges, 
destaca que o fato da ACIG ocupar tantas cadeiras no CAD 
é fruto do prestígio da entidade junto à Federação. “As 
pessoas que foram escolhidas para nos representar têm o 
associativismo como valor e isso faz toda diferença. Tenho 
certeza que poderemos ajudar muito nossa região, sendo 
um valioso canal de comunicação entre a FACIAP e nossas 
Associações Comerciais”, afirma. 

Já o 1º Vice-presidente da Associação, Vilmar 
Domingues da Luz, acredita que esta representatividade 
servirá como estímulo à evolução do associativismo local. 
“Acredito que pelo potencial da ACIG e de Guarapuava, 
já estava na hora de ocuparmos uma posição de maior 
destaque junto à FACIAP. O associativismo se faz com a 
participação efetiva de cada um”, destaca.

Na visão de Thiago Pfann, participar das decisões 
da Federação através da FACIAP Jovem é um passo para 
solidificar as ações do CONJOVE da ACIG e dos demais 
conselhos de Associações da região. “É importante estar 
diretamente ligado às ações promovidas pela entidade, para 
consolidação como representante do meio empresarial 
jovem, fomento de novos conselhos a nível estadual e 
desenvolvimento de novas lideranças”, diz. 

A empresária Elisabete Machado faz parte do 
sistema associativista há quase 20 anos e avalia que 
a participação a nível estadual auxilia no intercâmbio 
de informações e promove o desenvolvimento do 
empreendedorismo. “Representar o CEME na FACIAP 
Mulher significa crescimento e mais conhecimento 
para trazer e compartilhar com as empresárias tanto de 
Guarapuava quanto da região”.

A empresária Maria Inês Guiné, primeira mulher de 
Guarapuava a ter uma cadeira no CAD da FACIAP, entende 
que esta representatividade auxilia no fortalecimento da 
classe produtiva. “Ocupar uma cadeira nessa organização 
representa muito para o associativismo de nossa região. 
É a oportunidade de atuar ouvindo as 15 Associações 
que compõem a nossa regional e levar nossas demandas 
coletivas, como ensina o bom associativismo”, declara. 

COM NOVO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FACIAP,   
CRESCE O NÚMERO DE REPRESENTANTES DE GUARAPUAVA

Posse do Conselho de Administração da FACIAP, no dia 17 de fevereiro, em Curitiba

ASSOCIATIVISMO

Foto: Divulgação FACIAP



ABRIL 2017 33



34 ABRIL 2017

produtor rural, alterou sua classificação junto ao 
Banco Central do Brasil. Isso permite à instituição 
oferecer seus serviços a outros setores, como 
micro e pequenos empresários, pessoas físicas e 
funcionários públicos. “Optamos por trabalhar com 
estes públicos porque percebemos que os serviços 
financeiros destinados a eles estão ainda aquém do 
que precisam. Temos um portfolio de serviços que 
atende essas necessidades e enxergamos aí uma 
oportunidade de negócios”, revela Flavio Marcos da 
Silva, Gerente Geral da Cooperativa na região.

Aproveitando o momento favorável para a 
atividade das cooperativas de crédito, a Cresol inaugura 
ainda em 2017 sua segunda unidade em Guarapuava. 
Instalada no Shopping Cidade do Lagos, o espaço terá 
como foco o atendimento ao novo público alvo da 
cooperativa. A unidade também trará comodidade aos 
moradores das proximidades do Shopping, evitando 
deslocamentos ao centro da cidade para realizar 
serviços bancários como pagamento de boletos, por 
exemplo. “O grande diferencial das cooperativas é o 
relacionamento direto entre os cooperados e quem 
toma as decisões, facilitando a busca por ferramentas 
que supram as demandas. Os serviços da cooperativa 
custam de 20% a 30% menos do que o valor praticado 
pelo mercado”, esclarece Silva. 

Além dos serviços tradicionais, a Cresol 
desenvolve projetos de responsabilidade social 
junto a seus cooperados como cursos de educação 
financeira, atividades exclusivas para mulheres e 
orientações para o público infantil. 

COOPERATIVISMO

DEMONSTRANDO A FORÇA DO COOPERATIVISMO,  
CRESOL TEM CRESCIMENTO ACIMA DA MÉDIA

Em um período onde as micro e pequenas 
empresas encontram dificuldades de acesso a 
serviços financeiros, especialmente no que diz respeito 
à concessão de crédito, as cooperativas apresentam-
se como uma alternativa viável para o empreendedor. 
Cooperativas de Crédito são instituições formadas 
pela associação de pessoas a fim de prestar serviços 
financeiros de forma praticamente exclusiva para 
seus associados. Elas reúnem os principais serviços 
presentes nos bancos, com a diferença que não visam 
lucro para a instituição, já que o mesmo é dividido 
entre seus sócios. 

Nos últimos anos têm crescido a procura pelos 
serviços oferecidos pelas Cooperativas de Crédito. 
Exemplo disso é a Cresol Vale das Araucárias. Nos 
últimos cinco anos a cooperativa registrou um 
crescimento de 20%, número superior ao registrado 
pela maioria dos bancos convencionais em um período 
marcado pela estagnação. 

Criada em 1997, com o nome de Cresol Turvo, 
a Cresol Vale das Araucárias possui oito agências. As 
unidades estão distribuídas entre os municípios de 
Bituruna, Campina do Simão, Guarapuava, Palmital, 
Pinhão, Reserva do Iguaçu, Santa Maria D’Oeste e 
Turvo. Com uma estrutura de 40 colaboradores, a 
cooperativa fechou 2016 com aproximadamente 
5.400 contas abertas e um resultado de R$ 92 
milhões de ativos. 

Pensando em ampliar ainda mais sua 
capilaridade, a Cresol, que nasceu como uma 
cooperativa de crédito voltada para o pequeno 

Equipe da Cresol em Guarapuava

Sede da Cresol em Palmital
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