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(42) 3621-5575

comercial@acig.com.br

Em busca de um futuro melhor
O cenário econômico brasileiro demanda grande atenção, pois apresenta 
um contexto complexo, cercado de instabilidades, as quais decorrem em 
grande parte da má administração e dos escândalos recorrentes, envolvendo 
gestores públicos.
Isto porque, o nível de confiabilidade de um país está intrinsecamente ligado 
ao número de investidores que este é capaz de atrair e, portanto, também se 
relaciona com as expectativas de desenvolvimento econômico e social do 
mesmo. Ainda que o mundo dos investimentos seja cercado de probabilidades 
e expectativas, que podem ou não vir a se concretizar, há certa margem de 
garantias que os investidores preferem conservar, logo, um país em pleno 
desenvolvimento que conte com cenário político instável, tendo a credibilidade 
de seus administradores colocada em prova, deixa de ser o melhor local para 
se investir.
Mas não é só isso, há que se levar em conta ainda que essa má administração 
gere efeitos em outras esferas, pois como o gasto público é superior a 
arrecadação do Estado faz-se necessária a criação de novas formas de 
arrecadação de verba, e nisto chegamos a outro fator que obstruí o caráter 
atrativo do Brasil para investimentos, a alta carga tributária. O Brasil é o país 
com maior carga tributária em toda a América Latina.
Ao contrário, o que temos em nosso ordenamento pátrio é uma precariedade 
absurda no serviço público, estando pendentes diversos investimentos nos 
serviços mais básicos, como: educação, saúde, transporte, segurança entre 
tantos outros fundamentais para a população, conforme previsão constitucional.
Entretanto, apesar de tantos desafios que temos a enfrentar não podemos 
desistir de lutar pelo nosso país que tem tanto a oferecer, seja para aqueles que 
aqui vivem ou para aqueles que pretendem investir nesse lugar que desde os 
primórdios é conhecido por sua riqueza e prosperidade.
Para tanto, só precisamos seguir intolerantes aos golpes que a nossa 
democracia vem sofrendo e tomarmos as 
rédeas do futuro do nosso país, não as deixando 
mais nas mãos de gestores ímprobos, que têm 
engessado o desenvolvimento do país, mas 
sim exercendo a democracia participativa a fim 
de tornarmos o Brasil um lugar próspero para 
a população, garantindo condições dignas de 
vida a todos, e atrativo para investidores, de 
maneira que o país siga num ritmo constante de 
desenvolvimento político, econômico e social. 
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Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE

1

2

4

6
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1 – NO DIA 08 DE ABRIL A REPTEC E O NEXCLUBE PROMOVERAM NA 

FACULDADE GUAIRACÁ A FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE LEGUE 

OF LEGENDS

2 – NO DIA 31 DE MARÇO A MODAS JOLIE RECEBEU SEUS CLIENTES E 

AMIGOS PARA O LANÇAMENTO DA COLEÇÃO OUTONO/INVERNO 2017

3 – NO DIA 28 DE MARÇO A SGC CENTRO-SUL REALIZOU SUA ASSEMBLEIA 

ORDINÁRIA

4 – A CASA DO PESCADOR REMODELOU TODA SUA ESTRUTURA INTERNA 

PARA MELHOR RECEBER SEUS CLIENTES. NO DIA 25 DE MARÇO A EMPRESA 

ORGANIZOU UM COQUETEL PARA COMEMORAR ESTA NOVA FASE

5 – A FATHIOTA MODAS TAMBÉM ESTÁ DE CASA NOVA. AGORA A LOJA 

FUNCIONA EM UMA OUTRA SALA DO SHOPPING MARIA ANTÔNIA, COM 

MAIS ESPAÇO PARA MELHOR RECEBER SEUS CLIENTES 

6 – AS DIRETORAS DA FACIAP MULHER, DURANTE VISITA AO DISTRITO DE 

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

1   –   UNIDAS LOCADORA
 
2   –   DIONE TUR

3   –  DAL POSSO IMÓVEIS

4   –   ABRASUL TINTAS

5   –   ADRIMÁQUINAS

6   –   OPTIMUS EDUCANDO PARA O FUTURO

7   –   CASA DA CONSTRUÇÃO
Fotos ACIG

Coluna
NOVOS SÓCIOS

1

3

5

7

2

4

6

Com Prinex,
você está
sempre em
primeiro lugar

ACIG.indd   1 19/12/16   09:11



MAIO 2017 11

Com Prinex,
você está
sempre em
primeiro lugar

ACIG.indd   1 19/12/16   09:11



12 MAIO 2017

mercado financeiro e comecei a fazer contatos, 
propondo-me a ajudar as pessoas na realização 
de seus sonhos de possuírem a casa própria. 

Em 1992, comecei a trabalhar como 
autônomo, apenas com venda de imóveis. 
Consegui conquistar a confiança de muitos 
clientes e, em 2003, expandi minhas atividades, 
passando a atuar na área de locação. Um 
mercado emergente e exigente de profissionais 
capacitados que lhe inspirassem confiança e 
administrassem seus imóveis com segurança, 
zelando de seu patrimônio. Era um novo 
trabalho que exigia ser desempenhado com 
muita responsabilidade. 

Seguindo os instintos sonhadores, mas 
primando pelo profissionalismo, arrendei uma 
carteira de locação da Imobiliária Chico Nunes. 
Estava fundada a MP Corretor de Imóveis, que 
tinha como objetivo cooperar e trabalhar para 
que as pessoas tenham uma moradia, visto 
que desde os primórdios, possuir uma moradia 
faz parte dos sonhos de todo ser humano. 
A fim de expandir os negócios, adquiri mais 
duas carteiras de locação de imobiliárias que 
encerraram suas atividades. 

No início, meu filho mais velho, Márcio, foi 
trabalhar comigo e posteriormente, em 2006, 
meu filho mais novo, Fábio, também optou por 
trabalhar como corretor, todos não medindo 
esforços para que o cliente saia de lá satisfeito 
e realizado. Para o bom funcionamento da 
carteira de locação, contamos com os serviços 
de secretaria da senhora Andrea Kluber. 

No próximo dia 19 de maio completaremos 
14 anos de atuação no mercado imobiliário. Para 
nós, a satisfação é redobrada ao visualizar a 
satisfação do cliente pela qualidade do serviço 
que procuramos prestar, seja na venda ou na 
locação de um imóvel.       

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

NÓS PUBLICAREMOS GRATUITAMENTE NA REVISTA ACIG

Por Mauri Pedroso

Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Comecei a trabalhar muito cedo a fim de 
ajudar nas despesas da casa, visto que minha 
saudosa mãe ficou viúva muito cedo, com seis 
filhos para criar e mais um estava a caminho. O 
jeito foi os mais velhos trabalharem para ajudar 
no sustento da casa. Assim é que trabalho desde 
os meus dez anos, orgulho-me muito disto e 
agradeço a Deus pelas oportunidades que tive.

Morávamos em Ponta Grossa e lá trabalhei 
em muitos ramos, mais especificamente como 
vendedor, bancário e só posteriormente como 
corretor de imóveis. Estabelecer contato com 
clientes sempre me realizou, pois além de estar 
desempenhando meu trabalho fiz, durante toda 
minha vida, muitas amizades que conservo até 
hoje. Sempre procurei a satisfação do cliente, 
seja como vendedor ou como bancário. 

Assim foi  que após algumas 
transferências,  já como gerente de banco e 
com a minha famíl ia constituída,  viemos morar 
em Guarapuava. Aqui nos adaptamos, embora 
longe de toda famíl ia,  f izemos amizades,  os 
f i lhos cresceram e por aqui f icamos. Trabalhei 
como bancário durante 27 anos e meio e 
encerrei  minha carreira em Guarapuava. 

O que fazer, então? Decidi fazer o que 
julgava saber fazer: ajudar as pessoas a fazerem 
bons negócios no ramo imobiliário. Para tanto, 
me vali do conhecimento que tinha relacionado ao 
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34 ANOS 
Erva Mate 81 03/05/83

35 ANOS 
Guarapuava Diesel 17/05/82

38 ANOS 
Unimed Guarapuava 16/05/79

39 ANOS 
Contábil Angelico 13/05/78

42 ANOS 
Fab. de Carr. Carga Pesada 01/05/75

66 ANOS 
Cooperativa Agrária Agroindustrial 05/05/51

71 ANOS 
Colégio Adventista 13/05/46

80 ANOS 
Farmácia Trajano 20/05/37

110 ANOS 
Colégio Nossa Senhora de Belém 07/05/07

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA

1 ANOS 
Easy English for Everyone 11/05/16
Mercado Bem Bom 10/05/16
Protec 02/05/16
Casa Do Pescador 01/05/16

2 ANOS 
Consaúde 27/05/15
Posto Maxsul 25/05/15
Mestre Da Navalha 11/05/15

4 ANOS 
Maria do Rocio Cordeiro da Silva 24/05/13
Znet Telecom 15/05/13
Avenida do Som e Auto Elétrica 15/05/13

5 ANOS 
Maria Bonita - Loja 2 11/05/12
Locadora Vídeo Max 07/05/12
Ortoclinic Odontologia 03/05/12
Pontual Calçados 02/05/12

6 ANOS 
Rede Tv Play 30/05/11
Recitech Equipamentos e Segurança do Trabalho              19/05/11
Kintof Pneus e Autocenter Multimarcas 12/05/11
Guarapet Distribuidora 09/05/11
Rede Sul de Notícias 09/05/11

7 ANOS 
Seven Motors Com. de Veículos  24/05/10
Agrícola AGP  21/05/10
Paris Perfumaria 20/05/10
Vip Lava-Car 14/05/10
Mercado Tangara 11/05/10
BS Assessoria 10/05/10

8 ANOS 
Ideal Auto Peças 26/05/09
Sandra Hyczy Fotografia 20/05/09

9 ANOS 
Mecânica Voldiesel 30/05/08
Diag Max Odonto 28/05/08
Seralle Calçados 13/05/08
Mercado Mini Mac 13/05/08

12 ANOS 
Mix 20/05/05
Vicofarma Farmácia Manipulação 09/05/05

14 ANOS 
Aliança Contabilidade 20/05/03
M P Corretor de Imóveis 19/05/03
Royer/Mania Urbana 02/05/03

16 ANOS 
Viga Forte - Materiais de Construção 23/05/01

17 ANOS 
Glax Vidros e Acessorios 02/05/00

18 ANOS 
Klicar Veículos 31/05/99
Lorena Rigoni Ragugneti - Dentista 10/05/99
Tijolão Materiais De Construção - Loja 2 02/05/99

19 ANOS 
Nurrfon 21/05/98
Fortcar Center 11/05/98
Auto Peças Bonsucesso 02/05/98
Floricultura Haus Hom 02/05/98

20 ANOS 
Encape Papelaria 12/05/97
Fabi Recapagens de Pneus LTDA 05/05/97
Baterias Libra 02/05/97

21 ANOS 
Martins Materias para Construção 27/05/96
Auto Latas Globo 02/05/96
Metalurgica Filipin 01/05/96

22 ANOS 
Gilvan Tecidos 02/05/95

24 ANOS 
Supermercado Natal 03/05/93

26 ANOS 
AFUFAPE 31/05/91

27 ANOS 
Funerária Santa Cruz 09/05/90

31 ANOS 
Gralha Azul 23/05/86

32 ANOS 
Tecnolar 29/05/85

EMPRESA ADESÃO

NOVOS ASSOCIADOS

G.D Industria de Plásticos  07/03/17
Dionetur 08/03/17
Unidas Locadora 08/03/17
Casa Da Construção 09/03/17
Delgado Projetos 09/03/17
Pimenta Doce Confecções 15/03/17
Optimus Educando Para o Futuro 15/03/17
Adrimáquinas 15/03/17
Fesdiesel 20/03/17
Contábil Angelico 21/03/17
Abrasul Tintas 03/04/17
Fashion N 03/04/17
Rio Iguaçu Participações 03/04/17
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1 – 2º Tenente Gabriel Latuf (Corpo de Bombeiros)

2 – Marcela Mendes (Studio  Labayadere)

3 – João Manoel Lopes (Posto Vila Bela)

4 – André Rafael dos Santos, Elizabete Gonçalves e Edson 
Lessei (Acig)

5 – Sueli Aparecida Gavron Siqueira (Gouveia)

6 – Marli Alzirio, Jéssica Belo Silva, Luciana Rodrigues Vornes 
e Lilian Cardoso (Instituto do Pé)

7 – Leila Possato e Dirlene Bonfim (Matheus Calçados)

8 – Naiara Nunes, Janete Roza, Rafaela Nunes e Paulo Cesar 
Nunes (MP Vidros)

9 - Dulce Camargo, Manolo Romero e Alessandra Wengrzen 
(Ciee – Pr)

10 – Willian Chimiloski (2W Ferramentas Elétricas)

11 – Robert Casagrande Kreuscher, Lara Kreuscher e Andirai 
de Sá (Ensina Mais Complemento Escolar)

12 – Daniela dos Santos e Simara Góes (Laboratório Góes)

13 – Inelvis Caldas (Instituto Virmond)

14 – Marinéia Souza, Luiz Marcelo Souza e Luis Gustavo 
Souza (Aggimotos) 

15 – Janos De Matos Horst (DellAno) e Laercio Marques 
(Eurolajes)

16 – Luciane Baldasso e Lucas Baldasso (Luflores Eventos) 

17 – Danielly André e Juliana Campos (Celta Acabamentos)

18 – Ivan Faustino, Adão Faustino e José Valdir Ribeiro 
(Adrimáquinas)

19 – Kely Fabri e Osmael Lysenko (Lysenko Locação)

20 – João Adriano Bahls (Topazyo Bijouterias)

21 – Fatima Schulze (Eletro Schulze)

22 - Petrick R. Trevizan e Henrique Ceccarelli (Fancar)

23 – Alfredo Fabiane e Eliane Jungles Fabiane (Promoar 
Compressores e Bombas)

24 – Ana Paula Gonzatto e Léa Barczak (Peça Rara)

25) - Lourdes Leal (Imprendere) e Lara Sganzerla (Tevah 
Moda Masculina)

26) – Flavio Sichelero (Faax Imóveis) e Valcenor Fleck 
(Insight)

27) – Lilian W. Cadore (Evidência Corretora de Seguros)

28) – Alba Regina Monteiro Mondin e Maurilio Nascimento 
(Monna Malhas)

29) – Cleverson Luiz Mayer (Secretaria do Meio Ambiente)

30) -  Anna Christina Rocha Venancio (Casa Flor)

31 – Katia Santos e Anna Christina Rocha Venancio (Casa 
Flor)

32 – Paulo Roberto Santos de Lima (Acig), Miriam Abedala 
(Primeiro Estilo Natação) e Romualdo Kramer (Agroboi)

Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 04.04.17

Fotos: ACIG
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totalizando um público de aproximadamente 
900 participantes. Durante dois dias, o Pahy 
Centro de Eventos transformou-se em um 
grande espaço para troca de experiências, 
conhecimento e realização de negócios. “Não 
apenas nós, mas patrocinadores, expositores, 
participantes da rodada de negócios e o 
público em geral, todos tínhamos uma 
expectativa muito grande com relação à Feira. 
Gerar expectativas é um risco e por isso 
nos esforçamos para que as coisas fossem 
melhores do que esperávamos. Estamos 
em êxtase com os elogios recebidos”, diz a 
presidente do Núcleo, Lara Mena Sganzerla. 

1ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO NÚCLEO MULTISSETORIAL 
DA MULHER EMPRESÁRIA TRAZ NOVAS PERSPECTIVAS 
AOS EMPREENDEDORES GUARAPUAVANOS

“Sonhar grande e sonhar pequeno dá 
o mesmo trabalho”. A frase é Jorge Paulo 
Lemann, homem mais rico do Brasil e 22º mais 
rico do mundo, segundo ranking da Revista 
Forbes. Por isso estamos usando-a para 
definir o sentimento do Núcleo Multissetorial 
da Mulher Empresária após a realização de sua 
1ª Feira de Negócios. 

O evento começou a ser pensado em 
julho de 2016 e entre os dias 05 e 06 de 
abril reuniu representantes de 88 empresas 
que participaram da rodada de negócios, 
25 expositores e centenas de pessoas que 
acompanharam o ciclo de palestras da Feira, 

168 pessoas participaram da rodada de negócios
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No primeiro dia do evento a grande 
atração foi a rodada de negócios. A atividade, 
realizada em parceria com as equipes do 
SEBRAE e do SICREDI, reuniu 168 empresários 
e representantes de empresas que tiveram a 
oportunidade de apresentar seus negócios e 
descobrir potenciais fornecedores e clientes. O 
número de participantes fez com que esta fosse a 
maior rodada de negócios já realizada no Paraná, 
e uma das maiores do Brasil. 

A dinâmica funcionou da seguinte forma: 
os participantes foram divididos em três arenas. 
Cada arena contou com 56 pessoas, que foram 
alocadas em sete mesas. Durante as rodadas 
elas circularam pelas mesas, com exceção dos 
moderadores, que permaneceram em seus locais 
de origem. Em cada uma das mesas, o participante 
teve dois minutos para falar sobre sua empresa 
e produtos. Após a explanação dos participantes 
acontecia a entrega de brindes e, na sequência, a 
troca de lugares. A atividade seguiu até todos os 
participantes da arena tivessem contato entre si.

Na opinião de Agenor Felipe Krysa, do 
SEBRAE de Guarapuava, a iniciativa de realizar 
uma rodada de negócios desta dimensão contribui 
positivamente para o fomento da economia local, 
gerando possibilidades de desenvolvimento 
através das relações entre a classe empresarial, 
incentivando o associativismo e cooperativismo. 
“Em um primeiro momento, o principal fruto de 
um evento como este não é fazer negócio, mas 
construir uma rede de contatos muito forte entre 
estes empresários. É uma oportunidade para que 
eles se conheçam, troquem referências e deem 
rostos às suas empresas”, salientou.

Para o presidente do SICREDI Planalto das 
Águas SP/PR, Adilson Fiorentin, o modelo da 
rodada permite a aproximação dos empresários, 
fazendo com que eles entendam as atividades 
de empresas que muitas vezes estão próximas 
e que acabam não negociando entre si por falta 
de conhecimento. “A princípio, quando o Núcleo 
nos apresentou o projeto com uma rodada desta 
amplitude ficamos preocupados se haveria 
adesão, pois era uma meta audaciosa. Por se 
tratar da 1ª Feira, fiquei maravilhado. Ver as 
pessoas conversando e se conhecendo é o mais 
legal. O associativismo gera crescimento para 
todos”, disse. 

Segundo a empresária Silvana Dalla Vecchia 
Küster, do CCBEU English Center, o principal Cada participante tinha dois minutos para divulgar sua empresa

A MAIOR RODADA DE NEGÓCIOS DO PARANÁ

atrativo das rodadas foi a chance de encontrar 
com inúmeros empresários ao mesmo tempo, 
dispostos a mostrar seus produtos de maneira 
objetiva e fechar negócios. “Eu já conhecia o 
modelo e pude perceber que as pessoas vieram 
abertas a negociar. O Núcleo está de parabéns 
pela organização, vim principalmente para 
prestigiar o trabalho destas mulheres, que estão 
mostrando que nossa comunidade merece 
iniciativas boas, que temos que sonhar alto, 
independente do que as pessoas digam. Tenho 
muito orgulho das empresárias que preparam 
tudo isso”, afirmou. 

Merylisa Furlan, especialista em projetos 
do setor de estratégia corporativa da Cooperativa 
Agrária, participou de uma rodada de negócios 
pela primeira vez e aprovou a atividade. “Foi 
muito interessante, pois conhecemos empresas 
com produtos e serviços de qualidade, com 
as quais podemos fomentar parcerias a longo 
prazo, que é a forma como a Agrária trabalha”, 
revelou. Ana Paula Costa, do setor de compras 
da Cooperativa, também fez uma avaliação 
positiva da rodada. “Participei de outros eventos 
como este e foi muito gratificante. Interagimos 
muito bem e com certeza isso vai gerar bons 
frutos”, disse. 

O Prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri 
Filho, que participou das rodadas divulgando as 
ações que estão sendo realizadas pela Prefeitura 
Municipal, destacou a mudança de perfil do 
empresariado local. “Foi uma experiência muito 
boa. Hoje percebemos que temos aqui um perfil 
de empresário diferente de alguns anos atrás, 
muito mais audacioso e atento”, declarou. 
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Mini palestra sobre Marketing Digital, com Henry Mazer Mini palestra sobre Gestão e Liderança, com Marcelo Dalle Teze

Palestra sobre Cenário Econômico Brasileiro, com Arthur da Igreja

Fechando as atividades, a Feira de Negócios 
recebeu o empresário, professor da FGV/RJ (Fundação 
Getúlio Vargas do Rio de Janeiro) e assessor 
econômico da FACIAP (Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Paraná), Arthur da 
Igreja. O palestrante discorreu sobre o atual cenário 
econômico brasileiro, traçando um paralelo entre os 
períodos históricos do país e como as crises políticas 
interferiram de maneira decisiva na economia. “O 
governo interfere muito na economia do país, por 
isso sempre que temos instabilidade política nossa 
economia afunda”, afirmou. 

Palestra Seja Extraordinário, com Marcos Sousa

COMPARTILHANDO CONHECIMENTO

Marcos Sousa abriu a noite com a palestra 
Seja Extraordinário. Durante sua fala, o palestrante 
transmitiu ao público mensagens motivacionais, 
mostrando como coisas simples podem fazer a 
diferença no dia a dia das empresas a ponto de torná-
las extraordinárias. “Estas mulheres que organizaram 
a Feira são um exemplo de que quando você para de 
falar coisas limitantes e passa a acreditar tudo começa 
a dar certo”, disse. 

No segundo dia da Feira de Negócios 
(seis de abril) as arenas deram lugar aos 

Na sequência, a 
plateia dividiu-se entre o 
palco principal e a arena 1. 
Em um dos espaços Henry 
Mazer conduziu uma 
conversa sobre Marketing 
Digital, mostrando aos 
participantes ferramentas 
e meios de produção 
para otimizar o uso 
de sites, blogs e redes 
sociais. No outro espaço, 
Marcelo Dalle Teze falou 
sobre liderança e gestão, 
abordando aspectos 
como a importância de 
traçar o diagnóstico das 
empresas e persuasão. 

palcos para a realização do ciclo de palestras 
do evento.
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Para a presidente da FACIAP Mulher, 
Rosângela Sonda, a Feira é um exemplo para 
as empresárias de todo Paraná. “Viemos 
para Guarapuava realizar a primeira reunião 
de nossa nova diretoria para que nossas 
empresárias pudessem conhecer o evento 
e ver que é possível realizar isso em suas 
regiões”, falou. 

O Presidente da ACIG, Rudival Kasczuk 
enalteceu o pioneirismo do Núcleo ao organizar 
o evento. “Tínhamos uma expectativa, mas 
esse sucesso todo foi uma surpresa. É 
uma ação importante, especialmente pelo 
momento que vivemos. O mérito disso é todo 
do Núcleo da Mulher”,  enfatizou. 

Com o sucesso da 1ª Feira de 
Negócios do Núcleo Multissetorial da Mulher 
Empresária, o grupo já planeja a segunda 
edição do evento, que deve acontecer nos 
dias 11 e 12 de abril  de 2018. Para o ano que 
vem a ideia é aumentar o número de vagas na 
rodada de negócios e incrementar o espaço 
destinado aos estandes. “Estamos colhendo 
os frutos e era isso que queríamos, fomentar 
nossa economia. É muito bom ver as pessoas 
entusiasmadas, com brilho no olhar”,  concluiu 
Lara Mena Sganzerla, presidente do Núcleo. 

Grupo de Amigos do Instituto Virmond 

O Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária prepara a segunda edição da Feira de
Negócios para os dias 11 e 12 de abril de 2018 

O QUE VEM POR AÍ

Durante os dois dias da Feira 
o bar do Pahy ficou a cargo do Grupo 
de Amigos do Instituto Frederico 
Virmond, mantenedor do Hospital 
Santa Tereza. Todo montante 
arrecadado com a venda de bebidas 
e salgados será destinado à compra 
de brim para confecção de peças do 
campo cirúrgico. Para isso, o hospital 
necessita de 500 metros do tecido. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

O Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária da ACIG agradece a todos os patrocinadores que acreditaram 
no projeto da 1ª Feira de Negócios. Dividimos com vocês o sucesso deste evento.
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Primeiramente, reserve um 
tempo apenas para realizar o 
preenchimento do questionário. 
Se achar importante, convoque 
os responsáveis por cada setor 
da empresa para ajudá-lo 
nesta tarefa. O questionário é 
dividido em seis áreas: gestão 
estratégica, marketing, gestão 
financeira, gestão de pessoas, 
gestão socioambiental e 
inovação. Esta última só deve 
ser preenchida pelas empresas 
que têm o interesse de 
participar do Prêmio Inovação.  
Seja bastante sincero no 
momento das respostas, pois é 
necessário apontar evidências 
de que aquelas práticas 
ocorrem na empresa. 

COMO DEVO PREENCHER 
O QUESTIONÁRIO DO 

PRÊMIO MÉRITO 
EMPRESARIAL?

Ao terminar de preencher o 
questionário, você receberá 
uma pontuação e um gráfico 
radar, que mostrará como está 
a evolução de sua empresa em 
cada setor. A leitura do gráfico é 
simples: quanto mais próxima 
das extremidades a linha que 
determina área estiver, maior a 
eficiência da empresa naquele 
setor. 

DE QUE FORMA VOU 
SABER COMO ESTÁ 

A GESTÃO DA MINHA 
EMPRESA?

CONJOVE

PRÊMIO MÉRITO EMPRESARIAL 2017: 
CHEGOU A HORA DE SABER COMO ANDA A GESTÃO DA SUA EMPRESA

Organizado e realizado pelo 
Conselho do Jovem Empresário 
da ACIG, em parceria com 
a Agência Digital k13 e com 
o SEBRAE, o Prêmio Mérito 
Empresarial é uma importante 
premiação para o empresariado 
local. Seu objetivo é reconhecer 
e tornar públicas as melhores 
práticas do mercado, que 
servem de exemplo para toda 
classe. 

O QUE É O PRÊMIO 
MÉRITO EMPRESARIAL?

Acesse o site da ACIG (acig.com.
br) ou o site meritoempresarial.
acig.com.br e conheça na 
íntegra o regulamento da 
premiação. Caso você deseje 
alguma orientação sobre como 
preencher o questionário de 
avaliação, entre em contato 
pelo (42) 3621-5566. 

AINDA TEM DÚVIDAS?

Para garantir que a comparação 
entre a pontuação das 
empresas inscritas seja feita de 
maneira justa, o Prêmio Mérito 
Empresarial está dividido em 
quatro categorias, definidas 
conforme o faturamento dos 
participantes. São elas: micro, 
pequena, média e grande 
empresa. Além disso, este ano 
acontece a 3ª edição do Prêmio 
Inovação. 

COMO O PRÊMIO 
MÉRITO EMPRESARIAL 

ESTÁ DIVIDIDO?

Mais do que reconhecer as 
melhores práticas de gestão 
das empresas guarapuavanas, 
o questionário do Prêmio 
Mérito Empresarial é uma 
importante ferramenta de 
avaliação para seu negócio. 
Através do questionário, criado 
sob a orientação do SEBRAE, é 
possível saber em que setores 
o empreendimento está bem 
e quais as áreas em que ela 
precisa melhorar. 

POR QUE DEVO ME 
INSCREVER PARA 
O PRÊMIO MÉRITO 

EMPRESARIAL 2017? 

Após o período de término das 
inscrições, até dez empresas 
que atingiram as maiores 
pontuações em cada categoria 
serão convidadas a trazer até 
a ACIG toda documentação 
pedida pelo regulamento do 
Prêmio. As cinco mais bem 
colocadas em cada categoria 
receberão a visita de um 
consultor do SEBRAE, que fará 
a validação dos dados. Na 
sequência, serão divulgados os 
cinco finalistas das categorias 
micro e pequena empresa, 
três das categorias média e 
grande, e outros três do Prêmio 
Inovação. 

COMO SERÃO 
DEFINIDOS OS 
FINALISTAS?
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Uma das missões da ACIG é auxiliar na promoção 
do desenvolvimento socioeconômico não apenas de 
Guarapuava, mas de toda região. Por isso, no dia 29 
de março, ao lado da CACICOPAR (Coordenadoria das 
Associações Comerciais e Empresariais do Centro-
Oeste), a Associação realizou um encontro para discutir 
a ativação da Agência de Desenvolvimento Regional do 
Centro-Sul do Paraná. Estiveram presentes no evento 
cerca de 60 pessoas entre representantes de entidades de 
classe, vereadores, secretários municipais e prefeitos de 
municípios que compõem a Coordenadoria. 

No início dos anos 2.000, foram criadas 12 Agências 
de Desenvolvimento Regional espalhadas pelo Paraná. As 
ADRs, como são chamadas, atuam como plataformas 
técnico-institucionais, que têm como objetivo identificar 
as principais demandas de uma região, procurar e 
executar projetos que contribuam para a solução destes 
problemas e, principalmente, fomentar ações inovadoras. 
Atualmente, a Agência de Desenvolvimento do Centro-Sul 
do Paraná, conhecida como Evolut, encontra-se com sua 
documentação em dia, à espera de uma diretoria disposta 
a tocar o projeto. 

O evento realizado na ACIG teve a presença do 
gerente da Unidade de Negócios do SEBRAE-PR, César 
Reinaldo Risseti, que, ao falar sobre a importância do 
desenvolvimento regional, apresentou alguns dados 
interessantes acerca da região onde Guarapuava está 
localizada. Chama atenção, por exemplo, o fato do Índice 

do Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) medido 
em 2010 apontar Guarapuava entre as cidades com o 
maior nível de desenvolvimento do Paraná (entre 0,726 
e 0,823), enquanto os municípios vizinhos permanecem 
com níveis considerados baixos (entre 0,546 e 0,681). 
Outro dado preocupante é o fato de estudos do IPARDES 
(Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 
e Social) mostrarem que a região foi uma das que mais 
perdeu população em todo estado por duas décadas 
seguidas. “As ADRs precisam ser um instrumento que 
auxilie o desenvolvimento, para que ele repercuta em 
melhorias na vida das pessoas”, enfatizou Risseti. 

Para o Presidente da ACIG, Rudival Kasczuk, o 
envolvimento de diversos segmentos da sociedade é 
fundamental para que a ADR consiga dar visibilidade e 
potencializar o crescimento da região. “Colocar a Agência 
para funcionar é um desafio. Só iremos conseguir superá-
lo com a parceria e o associativismo entre os municípios 
da nossa região”, afirmou. 

Já o Presidente da CACICOPAR, Marco Aurélio 
Borges, lembrou que a Agência também atua como uma 
ferramenta de valorização de toda região. “A ADR é de 
todos, por isso queremos fomentá-la para que pense em 
todos os segmentos”, disse. 

A próxima reunião para discutir a organização 
da ADR acontece no dia 05 de maio, às 8 horas, na Sala 
de Eventos Manoel Lacerda Cardoso Vieira, localizada 
na ACIG. 

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E AGENTES PÚBLICOS SE REÚNEM PARA   
DISCUTIR ORGANIZAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Cerca de 60 pessoas participaram da primeira reunião para discutir a reativação da Agência de Desenvolvimento Regional do Centro-Sul 

REGIÃO
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nesta edição uma pesquisa de dezembro de 2016, a 
pesquisa foi realizada pela Kantar Ibope, e encomendada 
pela RPC, sobre Guarapuava que mostra, além do perfil do 
guarapuavano, quais os destaques do seu comportamento 
de acordo com a geração a que pertence. 

Conhecer dados locais e transformá-los em 
informações, pode ser a chave para ações de comunicação 
de empresas e mídia eficazes. Entendendo o mercado em 
que se está inserido, fica mais fácil investir em canais que 
se comunicam com o seu público. Por isso, trazemos 

PESQUISA DA KANTAR IBOPE MOSTRA O PERFIL DO GUARAPUAVANO E COMO AS GERAÇÕES Z, Y, X E BABY BOOMERS SE 
COMPORTAM NA HORA DA COMPRA

O CONSUMIDOR DE CADA GERAÇÃO

Guarapuava em
NÚMEROS

Por Raquel Leite

EM GUARAPUAVA, COMO OS GUARAPUAVANOS 
As informações de comportamento de 

consumo, de mídia e de tendências mundiais são 
extremamente importantes. Porém, se basear 
apenas em dados globais e ignorar características 
únicas do consumidor local pode ser um tiro no 
pe. Afinal, o potencial de consumo de Guarapuava 
total anual é de 3,3 bilhões. Cerca de 340 mil 
telespectadores com um potencial de consumo 
alcançado de R$ 453 milhões mês assistem 
diariamente à RPC Guarapuava.

Entre as atividades favoritas nas horas de 
folga dos guarapuavanos nos últimos 30 dias, se 
destaca “ouvir música”, com 71% da população 
que realizou a atividade. Na sequência aparecem 
“fazer ou ir a churrascos”, com 56%, e “reunir-se 
com os amigos”, com 48%. Esses dados mostram 
a relevância que a população dá para atividades 

sociais, que envolvam a família e os amigos, e por 
que não, em volta de uma boa mesa! Cozinhar e 
atividades de culinária é a preferência de 24%, e sair 
para jantar ou ir a restaurantes é o lazer favorito de 
20%. Além disso, 45% da população consumiram 
comida de restaurante de fast food últimos 30 dias.

Os moradores de Guarapuava também 
se identificam com atividades esportivas, e as 
consideram importantes no seu dia a dia. Os dados 
mostram, por exemplo, que 44% da população 
praticaram esporte nos últimos 12 meses, e essas 
também são as atividades favoritas de lazer 
para 30% da população, que gostam de sair para 
caminhar, e para 29%, que escolheram ir a parques 
como lazer favorito. 
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O CONSUMO DE CADA GERAÇÃO

Nascidos a partir de 1998, eles são chamados de nativos digitais, ou 
seja, nasceram e cresceram com as tecnologias digitais presentes em sua 
vivência. Com idade entre 12 e 18 anos, são os consumidores do presente 
e do futuro. Veja os hábitos mais comuns desse público em Guarapuava, 
que representa 16% da população da cidade com idade entre 12 a 75 anos

• 56% praticam exercícios físicos pelo menos uma vez na semana;
• 58% jogaram videogame nos últimos 30 dias, e 56% gostam de se 

manter em dia com os avanços tecnológicos;
• 59% se encantam com a ideia de viajar ao exterior;
• 68% compraram comida para cães e gatos nos últimos sete dias;
• 39% fazem coisas por impulso frequentemente.

OS NATIVOS DIGITAIS DA GERAÇÃO Z

Guarapuava em
NÚMEROS
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OS SONHOS DOS NOVOS JOVENS

GERAÇÃO X E SUA RELAÇÃO COM O DINHEIRO

BABY BOOMERS

A Geração Y, também conhecida como milleniuns, são os novos jovens, com 
idade entre 19 a 35 anos, representa 38% da população guarapuavana com idade entre 
12 a 75 anos. Exigentes e questionadores, eles cresceram em uma época de grandes 
transformações, o que influenciou o comportamento perante o mundo: eles querem 
transformá-lo. Hoje no mercado de trabalho, esse público sempre busca crescimento 
profissional aliado à satisfação pessoal. Veja as principais características desse 
consumidor:

• 28% frequentaram restaurantes ou saíram para jantar nos últimos 30 dias;
• 56% fizeram churrasco nos últimos 30 dias;
• 56% consumiram comida de fast food nos últimos 30 dias (11% a mais que 

a média na cidade);
• 68% afirmaram que quase sempre compensa pagar mais caro por produtos 

de qualidade.

São consumidores com idade entre 36 a 52 anos, hoje representam a maior 
parcela da população da cidade: 27% das pessoas entre 12 a 75 anos estão nessa 
faixa. Nesse público, destaca-se a relação com o dinheiro: 

• 76% afirmaram que não gostam de ter dívidas;
• 55% se consideram muito bons para administrar o próprio dinheiro;
• 40% afirmaram que possuem cartão de crédito, 8% a mais que a média geral 

de Guarapuava;
• 40% afirmaram que com um cartão de crédito podem comprar coisas que 

normalmente não comprariam.
Falando neste público, em média 36 mil telespectadores com idade entre 35 a 

49 anos assistem diariamente o programa Paraná TV 2° edição na RPC Guarapuava.

Com idade entre 53 a 71 anos, essa geração que surgiu logo após o final 
da Segunda Guerra Mundial, representa 18% da população de Guarapuava 
com idade entre 12 a 75 anos. Parcela representativa no consumo de saúde 
e cuidados pessoais, eles são criteriosos na hora de consumir, mas também 
se preocupam mais com o tempo e qualidade de vida, confira:

• 89% procuram os preços mais baixos quando vão fazer compras;
• 64% afirmaram que como eles gastam o seu tempo e mais 

importante que o dinheiro;
• 46% afirmaram que fazem exames de saúde regularmente, mesmo 

estando bem de saúde;
• 43% afirmaram que gastam muito dinheiro com cosméticos e 

produtos de higiene pessoal;
• 41% aproveitam o presente sem se preocupar muito com o futuro.
Cada segmento do mercado tem infinitas possibilidades com 

esses perfis de gerações, e conhecendo-os é possível ser assertivo não 
só na comunicação, como na promoção de produtos e serviços e até 
desenvolvimento de novidades. Ao longo de 2017 vamos apresentar números 
dos setores de Guarapuava, com dados específicos sobre vestuário, materiais 
de construção, varejo, imobiliários entre outros.

Fonte:  Kantar  Ibope Media  -  TGI  L ight  – Praça Guarapuava – Banco Nov-Dez 2016 – AS ABCDE 12 a  75 anos /  IPC MAPS 2016 /  Kantar  Ibope Media  -  praça Guarapuava -  2º  semestre  de 
2016-  Rch% ind iv idual  das 6h às  24h e  RAT% do Programa PTV2°  -  Dados extrapolados para  a  área de  cober tura  da RPC Guarapuava.

Guarapuava em
NÚMEROS
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levar a informação até estas mulheres”, revela.
 A Secretária Municipal de Políticas Públicas para 

Mulheres, Priscila Schran, avalia que o Ela Empreendedora 
representará um grande passo para que mulheres em situação 
de vulnerabilidade social consigam sua inserção no mercado 
de trabalho. “Estas mulheres necessitam de políticas públicas 
para que consigam emancipar-se de verdade. Isso passa 
pela habitação de qualidade, já que muitas vivem em áreas 
de risco, vagas disponíveis em creches, para que seus filhos 
estejam em segurança, e é claro, pelo acesso à educação. 
Percebemos no olhar delas a  esperança de ter através do 
projeto a chance de uma nova vida”, diz.

Vergilina Aparecida Lopes, a Dona Cida, é uma das 
mulheres atendidas pelo projeto. Atualmente, ela divide-se 
entre a rotina como diarista durante o dia, auxiliar de cozinha 
à noite e encanadora nas horas vagas. O ofício foi aprendido 
através do curso de construção civil oferecido pela Secretaria 
da Mulher, concluído em novembro do ano passado. Para Dona 
Cida, o Ela Empreendedora representa uma oportunidade de 
incrementar suas atividades como encanadora. “É muito bom 
estar sempre aprendendo, porque tudo o que você aprende 
ninguém pode tirar de você”, afirma. 

Oferecer a mulheres em situação de vulnerabilidade 
social a oportunidade de ter uma formação e de conseguir 
acesso ao mercado de trabalho. Esta é a proposta do 
projeto Ela Empreendedora, fruto de uma parceria entre a 
Faculdade Guairacá, a Prefeitura Municipal de Guarapuava 
e o Fórum da cidade. 

O projeto iniciou suas atividades no dia 30 de março, 
e até o fim do ano deve atender cerca de 300 mulheres. A 
seleção do quê será ofertado pelo Ela Empreendedora levou 
em consideração as habilidades de professores e alunos 
da Faculdade e as áreas de interesse das participantes. 
Serão oferecidos mini-cursos nas áreas de manipulação de 
alimentos, estética e informática. Para as mulheres que já 
participaram dos cursos de construção civil realizados pela 
Secretaria de Políticas Públicas Para Mulher a formação 
abordará temas ligados ao empreendedorismo e marketing. 
Com exceção da informática, que será ministrada nos 
laboratórios da Guairacá, os outros cursos acontecerão em 
diversos bairros da cidade, para facilitar o acesso das alunas.  

Segundo a professora Janete Probst Munhoz, 
coordenadora do curso de Administração da Faculdade 
Guairacá, o Ela Empreendedora faz parte de um conjunto de 
ações desenvolvidas pela instituição dentro do Programa 
Educação Empreendedora, do SEBRAE. Ela explica que 
a ideia de oferecer formação a estas mulheres partiu de 
consultas feitas à própria classe empresarial, que apontaram 
a dificuldade em encontrar mão-de-obra qualificada 
disponível no mercado. “Em uma ponta temos o empresário, 
que tem dificuldade em encontrar esta mão-de-obra, em 
outra temos estas mulheres, com demandas em relação 
à empregabilidade. A ideia foi unir-se com os poderes 
executivo e judiciário, e com as entidades de classe, para 

PROJETO ELA EMPREENDEDORA PRETENDE ABRIR PORTAS DO MERCADO 
DE TRABALHO PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Até dezembro, aproximadamente 300 mulheres serão capacitadas para o mercado de trabalho  

COMUNIDADE

Até o fechamento desta edição, a Cilla – Cidade 
dos Lagos Bairro Planejado – e o Grupo Superpão já 
eram empresas parceiras do Ela Empreendedora. As 
empresas que têm interesse em também fazer parte do 
projeto devem entrar em contato com o Departamento 
de Administração da Faculdade Guairacá pelo telefone 

(42) 3622-2000.
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Coluna
EMPREENDEDOR

A Encape surgiu como uma empresa de encadernação, na casa da família 
Crisostimo, e hoje é uma das papelarias mais conhecidas de Guarapuava. 
Nesta edição da Revista ACIG conversamos com Renato Crisostimo, 
proprietário da empresa ao lado da esposa Marcia 

Da atividade informal 
a um negócio que só 
cresce
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Coluna
EMPREENDEDOR

Os serviços de encadernação e de fotocópias foram os primeiros oferecidos pela Encape

Além de papelaria, a empresa conta com uma série de produtos para presente

COMO COMEÇOU SUA RELAÇÃO COM AS 
ENCADERNAÇÕES? 
Há muitos anos meu pai já trabalhava com serviço 
de encadernação. Ele aprendeu o ofício no seminário. 
Começou a fazer restauração e encadernação de 
livros, pois na época não tinha esse serviço aqui na 
cidade. Ele fazia tudo em casa, de maneira informal, 
e nós filhos ajudávamos. Com o passar do tempo, 
com a criação de novas faculdades, o serviço foi 
aumentando por causa das monografias, os livros 
contábeis também apareciam bastante. Na época era 
um trabalho bem artesanal. 

DE QUE FORMA ESTE TRABALHO INFORMAL SE 
TRANSFORMOU EM UM NEGÓCIO? 
Minha irmã Claudia foi pegando jeito do serviço, a cidade 
também foi evoluindo, então ela resolveu abrir uma 
empresa para prestação de serviços de encadernação 
e fundou a Encape. Eu e ela éramos sócios. Quando 
a Faculdade Guarapuava abriu no centro da cidade, 
ali na Saldanha, fomos convidados para trabalhar na 
parte de reprografia, e fomos fazer este serviço dentro 
da Faculdade. Foi ali que começamos a agregar mais 
produtos e serviços ao negócio, como fotocópias. 
Começamos a trabalhar com mais ênfase nesta área 
estudantil e ampliamos o leque para serviços de 
digitação e correção de monografias. 

NEM SEMPRE A EMPRESA FUNCIONOU NA RUA XV DE 
NOVEMBRO, CERTO? EM QUAIS LOCAIS DA CIDADE 
VOCÊS JÁ ESTIVERAM INSTALADOS?
Nossas atividades começaram no Pérola do Oeste, em 
casa mesmo. Depois fomos para a Santa Cruz, para ficar 
mais perto da Unicentro. Passamos Saldanha Marinho, 
dentro da Faculdade Guarapuava, mas lá ficou pequeno, 
porque tínhamos mais de um tipo de serviço. Então 
mudamos para a Rua Vicente Machado e deixamos uma 
filial na Faculdade. Depois disso mudamos para XV de 

Novembro, em uma sala que ficava no primeiro andar 
do prédio. Quando resolvemos incrementar os serviços 
de papelaria descemos para o térreo. Estamos aqui há 
mais ou menos 10 anos.

POR QUE ENCAPE, QUE NASCEU COMO UMA EMPRESA 
DE ENCADERNAÇÃO, COMEÇOU A ATUAR TAMBÉM 
COMO PAPELARIA? 
Com o passar do tempo a parte de encadernação foi 
diminuindo, porque as coisas foram se modernizando. 
No caso dos livros contábeis, por exemplo, a 
obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica fez com que 
a quantidade de serviço caísse muito. Nesta época a 
Claudia passou em um concurso público e eu e a Marcia 
assumimos a administração da empresa. Demos 
prosseguimento à empresa porque já tínhamos uma 
clientela formada. Como os serviços de encadernação 
já tinham caído bastante, fomos estudando alguma 
coisa que coubesse no formato da empresa, que 
atraísse os mesmos clientes e que pudesse agregar ao 
negócio. Foi quando surgiu a oportunidade de incluir 
os serviços de papelaria.

A ENCAPE COMEÇOU PEQUENA E HOJE TEM UM BOM 
NÚMERO DE COLABORADORES. COMO ACONTECEU 
ESTA TRANSFORMAÇÃO E COMO VOCÊ E A MARCIA 
DIVIDEM AS ATIVIDADES DENTRO DA EMPRESA? 
Começamos a empresa com uma funcionária. Quando 
eu e a Marcia assumimos trabalhávamos nós e mais 
três funcionários. Quando resolvemos atuar na parte de 
comércio, colocamos mais seis pessoas. Hoje temos 
uma equipe de 20 funcionários. Eu e a Marcia tentamos 
participar de todos os processos realizados dentro da 
empresa, mas nem sempre é possível. Então, eu foco 
mais na parte de compras e vendas externas, enquanto 
ela fica com a responsabilidade da parte burocrática, 
com vendas de balcão e recursos humanos. 
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menores, como na parte de prestação de serviços. 
Fazemos muito livros de registro para os cartórios, para 
as igrejas também, fazemos os livros de batizado e de 
casamento. 

A ENCAPE ESTÁ EXPANDINDO SUAS ATIVIDADES. 
COMO ESTE PROCESSO ESTÁ ACONTECENDO? 
Surgiu uma oportunidade de trabalhar em parceria 
com a Campo Real. Então temos uma sala no Centro 
Tecnológico da Faculdade onde oferecemos nossos 
serviços. Como Guarapuava está crescendo e estão 
vindo coisas novas, como o Shopping, achamos que 
é uma oportunidade boa para ampliar os negócios, 
então também teremos uma loja lá. Como no Shopping 
teremos uma área mais reduzida do que temos aqui, 
focaremos bastante na parte de presentes. 

ATUALMENTE, QUAL O PRINCIPAL DESAFIO EM 
EMPREENDER? 
Hoje em dia o empresário precisa ter muito jogo de 
cintura para manter-se no mercado. É preciso dar um 
tratamento especial aos colaboradores e à clientela. É 
preciso também ter um cuidado especial com a parte 
estrutural do negócio. É necessário saber trabalhar com 
todas as adversidades que surgem. O principal desafio 
atualmente é saber se relacionar com as pessoas. 

QUE CONSELHO VOCÊ DARIA PARA QUEM ABRIU UM 
NEGÓCIO HÁ POUCO TEMPO OU ESTÁ PENSANDO EM 
EMPREENDER? 
O diferencial hoje é você ter produtos e serviços de boa 
qualidade, e principalmente, atender bem. Se você não 
tem isso, acaba não conseguindo superar as barreiras 
do mercado. A qualidade dos serviços que você oferece 
é o que faz a tua empresa.  

VOCÊS AINDA TRABALHAM COM ENCADERNAÇÕES E 
RESTAURAÇÕES. EM QUE OCASIÕES ESTES SERVIÇOS 
SÃO PROCURADOS? 
Embora a parte de livros contábeis e mesmo de 
monografias tenha diminuído muito, ainda trabalhamos 
com os serviços de encadernação. Mas sempre temos 
procura, até para os trabalhos de restauração de livros 
e de Bíblias. Também fazemos agendas personalizadas, 
álbuns, e vamos agregando alguns serviços a mais. 

O QUE É FUNDAMENTAL PARA VOCÊS NA HORA DE 
COLOCAR UM PRODUTO A VENDA? 
Estamos sempre atrás de novidades. Além disso, 
primamos por produtos de qualidade. Na venda direta 
buscamos oferecer sempre produtos de ponta, de 
primeira linha. Também investimos em novidades na 
área de presentes. Porque só os produtos estudantis 
como lápis, caneta e borracha, não apresentam tantas 
novidades. Então temos que estar trazendo coisas 
diferentes. 

VOCÊS REALIZAM VENDAS DE BALCÃO E EXTERNAS. 
COMO ISSO FUNCIONA? 
O nosso ramo é muito sazonal, então ele tem épocas 
como o período antes do início das aulas ou o de final 
de ano, em que o fluxo é muito intenso, e outras épocas 
em que o movimento cai bastante. Por isso temos que 
tentar trazer atrativos para os clientes todos os meses. 
Além das vendas no balcão também trabalhamos com 
as vendas externas, para empresas. Hoje não podemos 
ficar sentados atrás do balcão esperando os clientes. 
Atendemos também a região, tanto com produtos 
diferenciados, que às vezes não têm nas cidades 

Coluna
EMPREENDEDOR

Com uma loja na Rua XV de Novembro, a Encape está ampliando suas atividades ao 
anunciar que terá uma filial no Shopping Cidade dos Lagos 

ESTAMOS SEMPRE ATRÁS DE 
NOVIDADES. ALÉM DISSO, PRIMAMOS 
POR PRODUTOS DE QUALIDADE“

“

Renato Crisostimo – Empresário

HOJE EM DIA O EMPRESÁRIO PRECISA 
TER MUITO JOGO DE CINTURA PARA 
MANTER-SE NO MERCADO. É PRECISO 
DAR UM TRATAMENTO ESPECIAL AOS 
COLABORADORES E À CLIENTELA. É 
PRECISO TAMBÉM TER UM CUIDADO 
ESPECIAL COM A PARTE ESTRUTURAL 
DO NEGÓCIO. É NECESSÁRIO 
SABER TRABALHAR COM TODAS AS 
ADVERSIDADES QUE SURGEM. O 
PRINCIPAL DESAFIO ATUALMENTE 
É SABER SE RELACIONAR COM AS 
PESSOAS

“

“

Renato Crisostimo – Empresário
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e falei sobre a ideia de conseguir um capital de giro para 
compra de matéria-prima, para produzir algumas peças para 
deixar em exposição. Ela me indicou que procurasse a SGC, 
pois seria a forma mais adequada para conseguir crédito para 
meu negócio”, comenta Jeferson Teixeira. 

Através da parceria entre a SGC Centro-Sul e o 
Sicredi, o empresário conseguiu de maneira rápida e com 
juros reduzidos (quase metade dos valores praticados pelos 
bancos tradicionais) o crédito que necessitava para investir 
em seu negócio. Assim, conseguiu fabricar cadeiras, mesas, 
armários e cômodas que servem para mostrar seu trabalho 
aos clientes que o procuram. Além disso, ele também investiu 
em matéria-prima para produção de encomendas. “Este 
crédito apareceu no momento certo, em que tivemos a ideia 
de inovar e ter os produtos em exposição. A ideia para o futuro 
é montar uma loja mesmo, apenas com os móveis artesanais 
que fabricamos”, conclui.

CRÉDITO

ATRAVÉS DA SGC CENTRO-SUL, EMPRESAS PODEM 
ADQUIRIR CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO

Um ponto fundamental para que as micro e pequenas 
empresas possam crescer é a disponibilidade de capital de giro 
em caixa. O capital de giro nada mais é que uma reserva de 
recursos que pode ser utilizada para dar sequência às atividades 
da empresa, servindo para compra de matéria-prima, reposição 
de estoque e pagamento de despesas, por exemplo.

No caso de empresas que iniciaram suas atividades há 
pouco tempo, muitas vezes é difícil conseguir poupar recursos 
para formar um capital de giro que atenda suas necessidades. 
Neste caso, o mais indicado é procurar por linhas de crédito 
destinadas para este tipo de demanda. 

Foi o que fez o microempreendedor individual Jeferson 
Teixeira. Ele aprendeu o ofício da marcenaria ainda criança, 
e, após trabalhar como empregado decidiu dar uma guinada 
na vida e abrir seu próprio negócio. A Giumóveis está em 
atividade há aproximadamente dois anos. A empresa trabalha 
com diversos produtos em madeira como pergolados, decks 
para piscinas, portas, construção e restauração de beirais, 
painéis para televisão, construção de cozinhas planejadas em 
MDF, entre outros.     

Com o dia a dia das atividades da empresa, Jeferson 
percebeu que precisava divulgar mais seus serviços, 
principalmente o de fabricação e venda de móveis exclusivos, 
feitos a partir de madeiras nobres. “Apesar de trabalhar há 
anos com isso, a empresa ainda é nova. É importante ter 
peças para mostrar para os clientes, para que eles possam 
conferir a qualidade do nosso trabalho”, diz.

Assim, o empresário procurou o Sicredi, cooperativa 
de crédito onde possui conta, e conheceu os serviços da SGC 
Centro-Sul. “Procurei a Mari Laura, gerente da minha conta, 

Para movimentar a empresa de móveis e produtos em madeira, Jeferson recorreu ao crédito para utilizar como capital de giro

ESTE CRÉDITO APARECEU NO 
MOMENTO CERTO, EM QUE 
TIVEMOS A IDEIA DE INOVAR E TER 
OS PRODUTOS EM EXPOSIÇÃO. A 
IDEIA PARA O FUTURO É MONTAR 
UMA LOJA MESMO, APENAS COM 
OS MÓVEIS ARTESANAIS QUE 
FABRICAMOS

“

“

Jeferson Teixeira – Empresário
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