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PUBLICIDADE - ACIG
Rua XV de Novembro, 8040 - 
Centro - (42) 3621-5566 
acig@acig.com.br

COMERCIAL ACIG
(42)3621-5592/(42)3621-5599

comercial02@acig.com.br
comercial03@acig.com.br 

Honrado pela confiança em representar o setor agro na atual gestão, 
avaliei quanto o associativismo organizado e comprometido é a 
ferramenta básica para o sucesso de nossas empresas. Convivendo 
com diretores de expressiva capacidade e dinamismo, aprendi como 
projetar metas e superar dificuldades diante do cenário político vivido 
pelo nosso país.
Tendo como referência empreendimentos como a Cooperaliança 
– nossa Cooperativa de Carnes Nobres; a edificação da Cidade 
dos Lagos, pensada, projetada e tornada real por empreendedores 
visionários e arrojados, com sucesso real sinalizado; a comunitária e 
estratégica adequação do nosso Aeroporto viabilizado por lideranças 
e empresas também visionárias voltadas ao benefício estratégico 
de toda a região; obras no setor educacional, profissional e cultural 
– novas faculdades, teatro - representam a ambição do nosso 
comércio em vender melhor.
Juntos, trabalhamos unidos, como no dia 28 de março, em que 
fortalecemos o movimento por um Brasil melhor, onde o setor agro e 
o comércio de mãos dadas deram seu recado. O exemplo desse dia 
histórico com pessoas encamisadas com a nossa bandeira nacional 
nos fortaleceu, nos uniu e nos qualificou como - na essência das 
palavras de Rodolpho Botelho: “esta Terra é de Lobo Bravo....”. Isto 
diz tudo, provando que o associativismo organizado traz bons frutos.
Só amenizaremos o grave desemprego, quando vendermos melhor, 
produzirmos mais e tivermos leis que amparem os empreendedores 
com verdadeira justiça social. E, também, 
na qualidade e comprometimento de 
nossos colaboradores justificando o 
importante papel que desempenham no 
atendimento aos nossos clientes. Esta é a 
mágica solução para novas oportunidades 
de emprego. 

Obrigado pelo cargo a mim confiado. Boas 
vendas.

COORDENAÇÃO
ACIG

EDITORA CHEFE
Naiara Persegona
MTB – 0011006/PR

COLABORAÇÃO
Giselle Juliana do Amaral

PROJETO GRÁFICO
Pulsar Propaganda

CAPA
ACIG

DIAGRAMAÇÃO
Pulsar Propaganda

REVISÃO
Pulsar Propaganda

IMPRESSÃO
Midiograf

TIRAGEM DESTA EDIÇÃO
1.300 exemplares

FALE COM A REDAÇÃO
Naiara Persegona 

(42) 3621-5515

Envio de releases, informações, sugestões de pauta e comentários: 
imprensa@acig.com.br

Guarapuava - Paraná

É permitida a reprodução parcial ou total do conteúdo das matérias desta Revista, 
desde que obedecidos os créditos. Conceitos emitidos nos artigos assinados não 
refletem necessariamente a opinião da Revista ACIG.

Fale com a ACIG: 
Rua XV de Novembro, 8040 - Centro |  CEP 85010-100

Fone (42) 3621-5566 | fax 3621-5573 | www.acig.com.br | acig@acig.com.br
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Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE

3

54

1

6 7

2

1 – A CORUJA FASHION ESTÁ COM ENDEREÇO NOVO. DESDE O DIA 23 

DE FEVEREIRO DESTE ANO, FUNCIONA NA RUA SALDANHA MARINHO, 

2796, PRÓXIMO AO ANTIGO CASTELLO DI MANGIARE.

2 – NO DIA 14 DE ABRIL, A MODAS JOLIE REALIZOU O LANÇAMENTO 
DA COLEÇÃO OUTONO INVERNO 2018, COM DIREITO A CAFÉ COLONIAL 

PARA AS SUAS CLIENTES.

3 – EM 25 DE ABRIL, MEMBROS DA DIRETORIA DA ACIG 
PRESTIGIARAM A PRÉ-INAUGURAÇÃO DO SHOPPING CIDADE DOS 

LAGOS.

4 – NO DIA 5 DE MAIO, OCORREU A PRIMEIRA DE UMA SÉRIE DE 
AÇÕES EM ALUSÃO AO MAIO AMARELO. 212 MOTOCICLISTAS 
PARTICIPARAM DO PASSEIO MOTOCICLÍSTICO.

5 – EM 7 DE MAIO, A CRESOL INAUGUROU A NOVA SEDE, QUE FUNCIONA 
NO SHOPPING CIDADE DOS LAGOS. 

6 – NO DIA 10 DE MAIO, A FACULDADE GUAIRACÁ EM PARCERIA 
COM A ACIG PROMOVEU A PALESTRA SOBRE L IDERANÇA 
ESTRATÉGICA COM O CORONEL FERNANDO LUIZ VEL ASCO 
GOMES.

7 – EM 10 DE MAIO, OS DIRETORES DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS, RONALDO VERAS E DANIEL TKACZ, ESTIVERAM EM 
GUARAPUAVA PARA A APRESENTAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL 
DA EMPRESA.
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PROCURE UMA COOPERATIVA SICOOB.
Ouvidoria: 0800 725 0996 | Atendimento: seg. a sex. – das 8h às 20h | www.ouvidoriasicoob.com.br 
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 | Demais serviços de atendimento: www.sicoob.com.br

liberteseuporquinho.com.br
Poupe no Sicoob

LO
G
G
IA

sicoobunicoob.com.br

Segurança na defesa

          A Poupança Sicoob dá um show
no campo das aplicações financeiras.

rendendo.
e um ataque 

que está sempre

Venha com o seu porquinho para o time da Poupança Sicoob .

Um investimento sem  tarifas, com rendimento mensal

e com a segurança da maior instituição financeira cooperativa do Brasil.

Poupe no  Sicoob. Vida leve para seu porquinho, vida longa para seu dinheiro.



10 JUNHO 2018

BEM-VINDOS À ACIG

ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

1   –    BARBER SHOP BARÃO
 
2   –   ODONTOMOSS

3  –   CLÍNICA DE OLHOS DR. GUILHERME ARAUJO

4  –   OUT MUSIC

5  –   GEBON PRAÇA 9 DE DEZEMBRO

6  –   FELLIPE SILVESTER

7  –   FLOR DA PELE LINGERIES

8  –   MARMORARIA IDEAL

Coluna
NOVOS  SÓCIOS

2

4

1

3

5

7

6

8
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BEM-VINDOS À ACIG

ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

  9   –    LOS PINGOS
 
10  –   OLMIRO ALAN GRIGOLO – ADVOCACIA

11  –   PANIFICADORA CASEIRA

12  –   CN CABELEIREIRO E COSMÉTICOS / BARBER     
       ZACA

13  –   MÓVEIS LOURDES

14  –   INSTITUTO H. SANCHES ODONTOLOGIA

15  –   PRO LAR

16  –   HOUSE COOK

Coluna
NOVOS  SÓCIOS

10

12

9

11

13

15

14

16



12 JUNHO 2018

Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

partir dos anos 2000, ele decidiu focar no ramo de 
varejo infantil, motivado pela minha avó materna que 
trabalhava neste ramo em outra cidade. Deste então, 
nós trabalhamos junto com ele neste segmento e 
nos especializamos em varejo infantil. Vendemos 
desde móveis, puericultura pesada (como banheiras 
e carrinhos), puericultura leve (como chupetas, 
mamadeiras e afins) enxoval, calçados e roupas para 
a faixa etária desde o bebê até os 18 anos de idade. 

 Acreditamos que abrir o próprio negócio exige 
acima de tudo afinidade com o comércio. É preciso 
trabalhar por amor e com compromisso sempre, 
almejando ser o melhor em sua área. Para tanto, é 
fundamental compreender quais são as suas aptidões 
ao abrir uma empresa, para que você consiga trabalhar 
com algo criativo e original. Assim, você conseguirá 
fixar a sua identidade empresarial no mercado.

Conquistamos inúmeros clientes e muitos 
amigos nessa atividade. Pessoas que estão conosco 
desde a gestação e as quais acompanhamos durante 
toda a infância. Para nós é uma imensa satisfação 
fazer parte do crescimento dos nossos clientes, 
buscando sempre atender suas necessidades. 

O comércio está em nosso sangue e em 
nossos corações, por isso trabalhamos com alegria 
e satisfação em atender com produtos de qualidade 
e preço justo. Ficamos muito satisfeitos como 
empresários e como família em perceber que muitas 
pessoas admiram e fortalecem nosso trabalho. Todo 
o esforço por nós empreendido é para a única e 
exclusiva satisfação de nossos clientes/amigos!

Por Haifa Reda Safadi Prestes

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

A Jamalito é uma empresa familiar que existe 
desde 1983. Eu, meu pai Jamal Safadi – que é quem 
dá o nome à empresa, minha mãe Samira Reda Safadi, 
meus irmãos Samya Reda Safadi e Zeyad Reda 
Safadi, e outras cinco colaboradoras trabalhamos na 
loja atualmente. 

A história de empreendedorismo da nossa 
família teve início com o meu pai. Ele veio do Líbano e 
desde que chegou ao Brasil trabalha com o varejo de 
roupas, sendo que começou a atuar como empresa 
a partir de 1977, passando por diversos projetos até 
criar o nome Jamalito. 

Inicialmente, por muitos anos, ele teve a Casa 
Formosa, onde atendia com produtos para cama, 
mesa e banho, além de roupas e calçados infantis  
feminino e masculino. Posteriormente, o pai fechou a 
empresa e passou a trabalhar com atacado, vendendo 
meias, balas tecidos e roupas para pequenas lojas 
do interior do estado e para prefeituras. Então, a 

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

NÓS PUBLICAREMOS GRATUITAMENTE NA REVISTA ACIG
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30 ANOS 
Açougue Do Wande 06/06/1988

33 ANOS 
J. Losso Assessoria Imobiliária  14/06/1985
Esquadria De Ferro Centro Oeste 01/06/1985

37 ANOS 
Jamalito Confecções 01/06/1981

41 ANOS 
Rolmaq 10/06/1977

42 ANOS 
Carrocerias Aeroporto 01/06/1976

43 ANOS 
Erva Mate 81 01/06/1975
Gráfica Impresset 01/06/1975

45 ANOS 
Agroboi 20/06/1973

69 ANOS 
Casa Real 10/06/1949

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA

1 ANO 
Adria Premium Hotel 28/06/2017
Ponto Das Capas 07/06/2017
Balão Da Informática 05/06/2017

2 ANOS 
King Colchões E Estofados 06/06/2016
Influx Guarapuava 03/06/2016

4 ANOS 
Ecologic Garden Hotel Fazenda E Eventos 17/06/2014

5 ANOS 
Rkcontábil 19/06/2013
Link Monitoramento 10/06/2013
Produza Eventos 03/06/2013

6 ANOS 
Fábrica Dos Óculos 28/06/2012
Cantina Grill 13/06/2012
Comercial Bsd Guarapuava 06/06/2012

7 ANOS 
Claudio Cabeleireiro 24/06/2011
Augustin 21/06/2011

8 ANOS 
Pereira De Paula Sociedade De Advogados 23/06/2010
Confira 16/06/2010
Luciano Ortiz 06/06/2010
Follow Investimentos 01/06/2010

9 ANOS 
Honda Saikon Veículos 01/06/2009

11 ANOS 
Tratorcase S/A 04/06/2007

12 ANOS 
Xuxa Bike 22/06/2006
Reptec Tecnologia 19/06/2006

13 ANOS 
Oficina Do Osni 22/06/2005
Dvalore Contadores E Consultores 17/06/2005
Imperium Imóveis 08/06/2005
Crestani Pecas E Serviços 01/06/2005

16 ANOS 
Cereal Beneficiamento 17/06/2002
B & N Hotel Express 15/06/2002

17 ANOS 
Mb Joias 05/06/2001

18 ANOS 
Lsr - Escritorio De Engenharia / E. 14/06/2000
Mservice 13/06/2000
Refriauto 13/06/2000
Lado A Lado Modas 06/06/2000
Lupis Tecnologia E Sistemas 01/06/2000

19 ANOS 
Canan Papéis E Embalagens 25/06/1999

21 ANOS 
Rent Corretora Seguro De Vida 25/06/1997
Promissor Seguros 18/06/1997
Trevo Materiais De Construção 10/06/1997
La Fontes Modas 04/06/1997
Scartezini E Meirelles Ltda 02/06/1997
Peixaria Trianon 02/06/1997

23 ANOS 
Visual Propaganda 18/06/1995

25 ANOS 
Imobiliária Gralha Azul 28/06/1993
Fisk Guarapuava 25/06/1993
B Milk 01/06/1993

26 ANOS 
Loja Central 01/06/1992

27 ANOS 
Grisauto Escapamentos 27/06/1991

28 ANOS 
Michelleto Madeiras 18/06/1990
Repinho 18/06/1990
Eva Schran De Lima - Contadora 18/06/1990
Di Bom Tom 01/06/1990

29 ANOS 
Panificadora Alvorada 02/06/1989

EMPRESA

NOVOS ASSOCIADOS

Sucrer Confeitaria 16/04/2018
Restaurante Fogão à Lenha 16/04/2018
Machado Guedes Advogados Associados 03/05/2018
Consormais Consorciose Imóveis 04/05/2018
Prime Trends 03/05/2018
Alfa Despachante 04/05/2018
Colchões Ortobom 05/05/2018
Abrão Transportes 04/05/2018
Nexus Administração de Condomínios 05/05/2018
Edna Ribeiro da Silva 07/05/2018
MB Jóias 11/05/2018
Pedro Barba 11/05/2018

ADESÃO

FUNDAÇÃO
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SAIU O RESULTADO DO PRIMEIRO SORTEIO!
CLIENTE DO UNIMAX SUPERMERCADO, FRANCIELE DE ALMEIDA DE CAMARGO, É 
A GRANDE VENCEDORA DO SORTEIO DO DIA DAS MÃES
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Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 04.05.18

Fotos: ACIG

1 – Isabeli Silva Barbosa, Karoline Machado, Janete Foss Massaneiro 
e Wesley Natan Borsuk (Orthodontic)

2 – Manfred Majowski e Rodrigo Lass (Cooperativa Agrária)

3 – Iradi Filipin e Juliana Filipin (Metalúrgica Filipin)

4 – Daniela Santos Holmann e Nelson Savio Araujo (CN Cabeleireiro e 
Cosméticos)

5 – Josiane Oliveira e Dayane Rigoni (Mestre da Navalha)

6 – Enedi do Nascimento Lozeckyi e Jeferson Lozeckyi (Fashion N)

7 – Alessandra Royer e Reinaldo Juliani (Energisa Sul-Sudeste)

8 – Sebastião Valdeci Galvão, Izabel Kulak e Jones José Domingues 
da Silva (Aliança Contabilidade)

9 – Dirceu de Oliveira e Edivaldo Rocha (Rocha Hair Professional 
Guarapuava)

10 – Caroline Sobanski Ferreira Reda (Ativa Kids)

11 – Suzana Bittencourt Abreu (Sucrer Confeitaria)

12 – Patrick Alexandre Barbosa (Fortcar Center)

13 – Joelma Cebulski, Taisa Barbieri e Morgana Mendes Freitas 
(Colégio Adventista)

14 – Álvaro Leandro Bahls (Álvaro Leandro Bahls)

15 – Rogério Mattos, Alexia Tainah, Tiago Martins e Gabriel da Cruz e 
Silva (Mattos e Martins)

16 – José Carlos Dierk (Farmácias Trajano) e Marcio Pedroso (M P 
Corretor de Imóveis)

17 – Jacson Sell e Alice Bilek Sell (Auto Peças Bonsucesso)

18 – Marlon Klaus e Jefferson Munhoz (Munhoz Engenharia)

19 – Anderson Carvalho, Alexandre Dangui e Alexandre Barbieri Neto 
(Studio Fiscal Guarapuava)

20 – Erika Gralak e Bruno Eduardo Domingues (Móveis Lourdes)

21 – Vilmar Domingues da Luz (Santa Maria Papel e Celulose)

22 – André Ribas de Abreu e Samuel Ribas de Abreu (IOT 
Guarapuava)

23 – Gabriela Silva Brustulin (Meraki Intercâmbio e Viagem)

24 – Rosangela Silva (Sucrer Confeitaria)

25 – Alan Patrick Scariott (Guarapuava Diesel)

26 – Mauricio Guaragni (Rede Tv Play)

27 – Graziele Lacerda Silva e Daviele Bortolanza da Silva (BS 
Assessoria)

28 – Cristina Esteche (Rede Sul de Notícias)

29 – Dayane Rigoni e Clodoaldo Ancilieiro (Mestre da Navalha)

30 – Rosana Obal (Protec)
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Com Prinex, a sua encomenda
chega na hora que você precisa.

Faça um teste:
princesadoscampos.com.br/prinex
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25 ANOS DO JANTAR DO EMPRESÁRIO DA ACIG:
JÁ É UMA TRADIÇÃO ENTRE A CLASSE EMPRESARIAL

do que nunca para desempenhar o seu papel 
de defensora e representante dos interesses da 
classe empresarial  de Guarapuava. Portanto,  ao 
ocupar não somente o protagonismo municipal , 
mas também o lugar de entidade mãe entre 
as 16 Associações da região Centro-Oeste do 
Paraná, a ACIG tem como objetivo real izar um 
Jantar do qual os seus associados e toda a 
comunidade regional se orgulhem e celebrem 
o momento de desenvolvimento pelo qual 
Guarapuava passa. 

Os últ imos preparativos para a 25ª edição 
do Jantar do Empresário estão a todo vapor.  No 
dia 21 de julho,  no Vittace,  a classe empresarial 
pode esperar uma grande festa com 800 
convidados, ambiente acolhedor e bonito, 
cardápio requintado, música boa e,  o mais 
importante,  é uma noite de reconhecimento ao 
trabalho daqueles que tanto contribuem para o 
desenvolvimento socioeconômico da região. 

No auge dos seus 63 anos de fundação, a 
Associação demonstra que está mais madura 

110 anos no mercado guarapuavano. 
A segunda atividade é a cerimônia de 

mudança de diretoria da ACIG, em que o atual 
presidente Rudival Kasczuk passa a gestão para 
o empresário Cledemar Mazzochin, que assume 

Na programação do evento, estão previstas 
uma série de atividades importantes para a classe 
empresarial. Uma delas é a homenagem às 136 
empresas associadas à ACIG que completam decênios 
em 2017 e 2018, entre elas estão aniversariantes de 10 a 

O que está programado para o Jantar?

Croqui da organização do espaço para o Jantar do Empresário 2018.



JUNHO 2018 19

durante a cerimônia de posse no Jantar, com a 
coroação da continuidade do seu modelo de gestão. “É 
muito importante que os associados, seus familiares 
e autoridades estejam presentes para conhecer os 
nomes que estarão à frente da nossa Associação 
nos próximos dois anos. Nós queremos, cada vez 
mais, estabelecer essa proximidade com a classe 
empresarial e com o poder público 
para que tenhamos mais potencial 
de atuação e, consequentemente, 
de fortalecimento do comércio 
local”, assegura Vilmar. 

porque é no Jantar do Empresário que a classe 
empresarial estará reunida nesta noite. “Agende-
se! Será a festa do ano. É o momento da classe 
empresarial demonstrar a 
sua unidade, o seu espirito de 
associativismo além, é claro, de 
curtir uma noite elegante com 
entretenimento e celebração”, 
afirma Guiné.

Para o 1º vice-presidente da gestão 2016-
2018, Vilmar Domingues da Luz, todas as diretorias 
que passaram pela entidade contribuíram de alguma 
forma para as demandas da classe empresarial. Por 
sua vez, a última gestão comandada por Kasczuk 
elevou a ACIG a um protagonismo de propulsora 
do progresso regional. Por isso, para ele, este é o 
motivo pelo qual a gestão 2018-2020 foi eleita por 
aclamação. “Percebemos o apoio dos associados 
em dar continuidade ao trabalho que vem sendo 
realizado. O Mazzochin, que atualmente é o 2º vice-
presidente, assumirá a presidência da entidade, e 
eu passarei de 1º vice-presidente para diretor de 
assuntos sindicais”, conta.  

 Dessa forma, o trabalho desempenhado pela 
diretoria comandada por Kasczuk será reconhecido 

Conforme a diretora de eventos da Associação, 
Maria Inês Guiné, o Jantar já é tradição entre aqueles 
que acreditam no associativismo como força 
propulsora do desenvolvimento. “Este evento sempre 
foi muito prestigiado pelos sócios, seus convidados 
e pelas autoridades, justamente pelo entendimento 
de que é nessa noite que a classe faz uma maior 
integração demonstrando que o associativismo tem 
feito toda a diferença no desenvolvimento de nossa 
cidade e da região”, explica. 

Portanto, anote a data 21 de julho na agenda,

Palavra da presidência

Palavra da organização

Aos patrocinadores e apoiadores do Jantar do Empresário 
2018, todo o agradecimento da diretoria da ACIG: 

*Patrocinadores do evento até 25 de maio

a administração do biênio 2018-2020, ao lado do 
1º vice-presidente Acássio Antonelli e da 2ª vice-
presidente Maria Inês Guiné.

A terceira programação prevista para a noite

é a entrega do Prêmio Mérito Empresarial para 
as empresas avaliadas como a melhor gestão 
empresarial de Guarapuava nas categorias Micro, 
Pequena, Média, Grande Empresa e Inovação. 

Vilmar Domingues da Luz
1º vice-presidente da ACIG

Maria Inês Guiné
Diretora de eventos da ACIG
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Essa é a pergunta que o Conselho do Jovem 
Empresário (CONJOVE) faz para o empresário 
guarapuavano com o Prêmio Mérito Empresarial. O PME 
tem como objetivo - além de premiar as melhores práticas 
de gestão da cidade – disponibilizar uma ferramenta 
gratuita de autoavaliação criteriosa para as empresas 
no ato do preenchimento da inscrição. Ao completar 
o questionário da inscrição os empresários fazem um 
diagnóstico do seu negócio, ou seja, visualizam o que 

VOCÊ ESTÁ ADMINISTRANDO
A SUA EMPRESA DA MANEIRA IDEAL?

CONJOVE

está bom e o que precisa ser melhorado. 
As questões da avaliação do PME estão 

alicerçadas em seis aspectos da administração: 
gestão estratégica, marketing, finanças, pessoas, 
socioambiental e inovação. Desse modo, para tornar 
mais claro como cada um destes seis aspectos 
contribui para a excelência da gestão empresarial, seis 
conselheiros do CONJOVE explicaram o papel deles 
dentro das empresas.  

Gestão Estratégica – Marcos Henrique Adriano
A gestão estratégica é a maneira pela qual o gestor conduz, de forma sistemática, todos os setores da empresa para cumprir a sua Missão, 

alcançar a Visão estabelecida pelos dirigentes e assegurar a sua competitividade e continuidade em longo prazo. Um dos processos 
estratégicos mais importantes é a definição do propósito e essência da organização, onde descobrimos para que a empresa existe, para 

onde ela quer ir e quais valores serão utilizados para percorrer esse caminho e, o mais importante, é comunicar isso a todos os 
colaboradores da organização. Essas informações fornecem a orientação necessária para traçar planos de ação estratégicos e indicadores 
para auxiliar nas tomadas de decisão e no monitoramento da organização. Portanto uma organização sem Gestão Estratégica é como 

barco navegando à deriva num oceano.

Finanças – Lilian Waschburger Cadore
Muitas vezes, quando falamos em finanças, os empresários pensam nas contas que tem para pagar e para receber, mas o financeiro da 

empresa é muito mais abrangente. O empresário precisa entender as finanças como um dos pilares mais importantes da empresa e 
estabelecer indicadores financeiros do negócio como, por exemplo, a porcentagem de inadimplência da empresa, a porcentagem de 

aumento do faturamento, a estimativa de ticket médio. Quando o empresário trabalha com indicadores financeiros ele consegue entender a 
organização da empresa como um todo, incluindo contas, investimentos, controles e, com isso, passa a perceber se a empresa está em um 
momento bom, se passa por um período de lucratividade. Portanto, é fundamental questionar-se sempre: Quanto a empresa está me dando 

de retorno por mês e por ano? O meu modelo financeiro está bom ou precisa ser melhorado? Preciso de outros indicadores financeiros?  

Marketing – Paulo Meister
Primeiramente, o marketing é importante para você conhecer todo o mercado de atuação do teu negócio, desde o ramo, o nicho de atuação, 

quem são os seus clientes, quem são os seus concorrentes, quem são os influenciadores dentro do seu mercado e qual é a melhor forma de 
relacionamento com todo esse público externo e interno. É importante a forma como eu me relaciono com o consumidor e como promovo o 

meu produto para ele, porque quando consigo fazer isso de forma bem feita, alinhada às minhas estratégias de marketing, eu paro de vender 
um produto por preço e passo a vender por valor. E quanto maior é o valor percebido pelos consumidores em relação ao meu produto maior 

é o preço que eu consigo vender ele. Então, ao cuidar do marketing e ter estratégicas bem definidas, o empresário estará sempre um passo à 
frente dos meus concorrentes em tudo aquilo que está acontecendo no mercado. 

Socioambiental – Saulo Maestri 
A excelência da gestão em um contexto socioambiental deve buscar um desenvolvimento sustentável, que é o progresso da atividade 

econômica que procura satisfazer às necessidades da geração atual sem comprometer as capacidades das gerações futuras. Significa 
possibilitar que as pessoas de agora e as pessoas no futuro atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico de 

realização humana e cultural, e que possam fazer ao mesmo tempo o uso razoável de recursos da terra e preservar as espécies naturais. A 
empresa que visa o desenvolvimento sustentável tem a sua percepção de valor aumentado diante da população. Os consumidores dão 
mais valor às marcas que se mostram ativamente mais comprometidas em preservar os recursos, seja do meio ambiente natural, do meio 

ambiente cultural ou o meio ambiente de trabalho.

Pessoas – Marco Borges
A gestão de pessoas é fundamental para todas as empresas, sejam elas, pequenas ou grandes, pois são os colaboradores que irão fazer toda 

diferença para a sustentabilidade do negócio. É papel dos empresários envolver, treinar e dar bons exemplos para que os colaboradores se 
espelhem e sigam o mesmo caminho. É necessário compreendermos que não estamos lidando com máquinas, com tecnologia, com robôs, 

são pessoas, seres humanos complexos. São os colaboradores que atendem num call center, que programam uma máquina, que dirigem um 
ônibus, que servem um café, que limpam a área de atendimento ao cliente, enfim, toda uma infinidade de atividades depende da dedicação, 

disciplina, sabedoria e inteligência de alguém. Para alcançar a excelência empresarial, não podemos esquecer que os seres humanos devem 
sempre ser prioridade.

Inovação – Robson Krieger
A inovação dentro de uma empresa tem o objetivo de renova-la, de melhorar processos internos, produtos ou serviços. A inovação é o único 

caminho para a mudança, sem ela a empresa fica parada no mesmo lugar. E, em mundo em que tudo muda tão rápido, as empresas não 
podem ficar para trás, portanto é preciso acompanhar as mudanças e estar um passo à frente para alcançar o sucesso. É importante destacar 

que não é preciso, necessariamente, realizar uma grande invenção, algo que nunca foi feito antes para inovar na empresa. Qualquer mudança 
que leve a empresa para frente, que a ajude a crescer, aumentar sua produtividade e resultados, é uma inovação. Hoje, na era da informação e 

da internet, os conteúdos estão mais acessíveis do que nunca e podem nos auxiliar a conhecer bons exemplos para formular novas ideias.
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Esta é a terceira reportagem da série especial 
de entrevistas com os empresários associados à ACIG 
que comemoram decênios em 2017 e 2018. Nos meses 
de abril e maio, conversamos com algumas empresas 

A história da Imprendere teve início em 2008 
com a professora Lourdes de Figueiredo Leal. Apesar 
da formação em Farmácia e Biologia e especialização 
em Química de Produtos Naturais, Leal sempre teve 
afinidade com a parte administrativa do mundo 
corporativo, por isso desenvolveu suas habilidades de 
gestão em cursos ofertados pelo Sebrae. 

 Atuou, desde 2004, como professora do curso 
de Farmácia da Faculdade Campo Real, passando 
por várias funções na instituição até, por fim, o cargo 
de procuradora institucional. “Nessa função eu era 
responsável por estabelecer a ponte entre o Ministério 
da Educação e a faculdade. Por conta disso, eu 
estudei muito sobre legislação da educação superior, 
implantação de faculdade, autorização de curso, entre 
outras questões. Então, percebi a possibilidade de 

A Editora Pão e Vinho, fundada em 1998, através 
da sociedade entre Rosana Tosin Almeida e o padre 
Cristovam Lubel surgiu a partir da percepção de uma 
demanda de mercado inexplorada. Antes mesmo da 
formalização da editora, o padre Cristovam desenvolvia 
livros, textos e folderes para vender para as paróquias da 
diocese de Guarapuava. Então, os pedidos começaram 
a aumentar, pois os padres de outras dioceses 
demonstraram interesse pelo material. Deste modo, os 
sócios decidiram formalizar a empresa para atender a 
demanda de encomendas, sendo que Rosana passou a 

UMA DÉCADA, DUAS DÉCADAS, TRÊS DÉCADAS:  
MEMÓRIAS EMPRESARIAIS GUARAPUAVANAS

Especial Jantar do
EMPRESÁRIO

que comemoraram decênios em 2017 e, nesta edição, 
daremos prosseguimento à série com as empresas 
Imprendere, Editora Pão e Vinho e Libra Kirchbaner, que 
completam 10, 20 e 30 anos em 2018, respectivamente. 

prestar esse serviço também para outras pessoas e 
instituições”, conta Lourdes.

 Desse modo, a partir da expertise na área 
educacional desenvolvida por Leal ao longo dos anos 
de experiência atuando no ensino superior, surgiu 
a Imprendere. “A razão de ser da minha empresa é 
prestar assessoria e consultoria na área educacional e, 
também, atuo com outras ações educacionais como, 
por exemplo, na realização de eventos de capacitação 
de equipes e ministrando cursos diversos”, explica a 
consultora educacional. 

 Nestes 10 anos de mercado, Leal acumula um 
histórico de grandes trabalhos desenvolvidos no ramo, 
tais como a consultoria para a implantação do curso de 
Medicina na Faculdade Campo Real; credenciamento, no 
Ministério da Educação, de um curso na área de Medicina 
de São Paulo; treinamentos de corpo docente para 
atender alunos portadores de necessidades especiais; e 
treinamentos para excelência do atendimento ao cliente.

A dica da consultora para aqueles empreendedores 
em potencial que visam abrir o próprio negócio nos 
próximos meses é entender profundamente sobre o 
ramo que pretende atuar. “Quer empreender? Pesquise. 
Estude. Entenda em detalhes aquilo que você está se 
propondo a fazer e, munido de toda a informação, faça 
o melhor. Não se contente nunca em fazer mais ou 
menos. Saiba fazer com perfeição, porque é isso que o 
cliente espera de nós, em qualquer atividade”, completa.

10 anos prestando consultoria educacional

20 anos coordenando a editoração e publicação de obras didáticas

Lourdes de Figueiredo Leal, proprietária da Imprendere.

Equipe da Editora Pão e Vinho.
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Especial Jantar do
EMPRESÁRIO

cuidar a parte administrativa e o Cristovam continuou 
com a produção do material.

Conforme Almeida, a visão da Editora é estar 
presente em 100% das paróquias católicas do Brasil 
com subsídios pastorais de qualidade, para tanto a 
especialidade da empresa é a publicação de livros 
didáticos. “Nossos produtos são divididos em seis 
grupos: catequese, ministro extraordinário, dízimo, natal, 
campanha da fraternidade e diversos. Normalmente, 
são livros de como fazer alguma coisa, explicando o 
passo a passo”, conta. Além disso, a Editora organiza 
cursos presenciais e também transcreve documentos 
escritos pelo Papa Francisco e alguns bispos com uma 
linguagem mais acessível para os líderes das paróquias. 

Durante a entrevista, Rosana contou sobre as 
duas grandes crises pelas quais a editora passou. Em 
ambas as situações, a empresária conseguiu equilibrar 
as contas através da busca por informações e da 

elaboração de um planejamento estratégico para a 
empresa. Portanto, Rosana ressalta a importância 
de o empreendedor manter-se sempre atualizado 
quanto ao funcionamento da empresa e sobre o seu 
segmento de mercado. “Nos momentos de crise você 
tem que parar e ver o que pode ser feito. Olhe para 
o potencial do seu negócio e não para o problema. 
Eu aprendi a ser empresária com as ferramentas que 
o Sebrae oferta, como cursos e consultorias. Depois 
que fiz um MBA em Gestão Estratégica, entendi 
sobre planejamento estratégico e sobre a criação de 
indicadores para a empresa”, explica.

A partir desses conhecimentos, Rosana 
passou a traçar o planejamento de cada setor da 
empresa, visando manter o ponto de equilíbrio no 
faturamento, na gestão, no número de clientes, enfim 
em todos os aspectos que garantem a excelência da 
administração empresarial. 

Em 1988, o empreendedor Miguel Kirchbaner 
fundou a Libra Kirchbaner. As atividades da empresa 
começaram com um pequeno imóvel alugado na 
beira da BR 277 e uma caixa de ferramentas, onde o 
seu Miguel trabalhava como eletricista. Ao longo dos 
30 anos de funcionamento, a Libra passou a ter a 
característica de empresa familiar, já que os dois filhos 
do empresário, Ricardo e Priscila, acompanham as 
atividades da empresa desde a infância e, atualmente, 
trabalham ao lado do pai. 

 Além do setor especializado na venda de peças 
e baterias, o seu Kirchbaner passou a desenvolver 
outros dois setores dentro da loja: o autocenter e 
o de elétrica. “Eu e meus filhos administramos a 
parte de autopeças e baterias e os outros setores 
nós decidimos terceirizar para funcionários que 
trabalhavam conosco, porque foi acumulando muito 
trabalho para administrar os três setores. E, posso 

dizer que foi a atitude mais certa que tomamos, já que 
temos um ganho acima da média do Brasil”, conta.

 Hoje, atendendo a 3ª geração de clientes, 
Kirchbaner conta que precisou superar muitos 
desafios para consolidar a empresa no mercado 
guarapuavano. “Tantas empresas abriram nesse setor 
há 30 anos e poucas estão ainda em atividade. Eu 
não tenho estudo, não tive oportunidade de estudar, 
mas eu leio muito. Tive que compensar a falta de 
estudo com informações para poder tocar a empresa. 
Consegui informações em reuniões, palestras, livros 
e, assim, toquei a empresa de acordo com o que o 
mercado exige”, relembra.

 De acordo com o empresário, o sucesso 
empresarial é resultado da fórmula conhecimento, 
qualidade e foco. “As falhas e os fracassos fazem 
parte do nosso sucesso. Passamos por altos e baixos 
na empresa, mas hoje temos uma estabilidade porque 
aprendemos com o tempo e com a experiência no 
ramo”, conclui. 

Na próxima edição da revista ACIG, abordaremos 
as empresas que completam 40 e 50 anos em 2018. 
Junto aos 13 empresários que foram entrevistados 
para a nossa série especial - ao longo destes quatro 
meses - outros 123 serão homenageados no Jantar 
do Empresário 2018, que ocorrerá no dia 21 de julho 
no Vittace. Trata-se da tradicional homenagem às 
empresas que comemoram decênios, que neste ano 
será destinada às empresas associadas à ACIG que 
aniversariaram em 2017 e 2018.

30 anos trabalhando com baterias automotivas e peças elétricas

Miguel Kirchbaner acompanhado dos filhos e dos colaboradores.
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INOVAÇÃO

CASE LOS PINGOS:
UMA PORÇÃO BIG DE OUSADIA E PLANEJAMENTO

gostado bastante”, explica.
Até chegar a este nível de planejamento e execução, 

o empresário passou por algumas experiências no ramo 
empresarial que o fizeram repensar os rumos da sua vida 
profissional. Antes da Los Pingos, Advojano era franqueado 
de uma empresa na área de alimentos, mas o projeto não 
deu certo por falta de suporte de gestão dos idealizadores 
da franquia. A partir disso, o empresário resolveu criar a 
própria marca e jeito de trabalhar, e em poucos meses de 
funcionamento o novo projeto já tem rendido bons frutos. 
“Tem algumas pessoas interessadas em franquear a nossa 
marca. Mas, por enquanto, nós queremos estabelecer bem 
as normas de toda a parte financeira, contábil, logística, 
de gestão, enfim todos os aspectos. Só quando tivermos o 
projeto bem traçado conseguiremos implementar a franquia, 
até para que não ocorra a mesma situação pela qual 
passamos”, conta.

Agora, atuando com a própria marca em três 
empreendimentos, o empresário avalia que Guarapuava 
está passando por um momento favorável para novos 
investimentos empresariais, a exemplo da Los Pingos. “Se 
me perguntassem há dois ou três anos atrás eu jamais 
imaginaria que eu teria um negócio dentro de um Shopping em 
Guarapuava. Antes as pessoas tinham uma visão pessimista 
sobre a cidade, mas nestes últimos anos, os próprios 
guarapuavanos fizeram a cidade dar certo e começaram a 
olhar com mais atenção para o que é daqui. Tem tanta coisa 
legal acontecendo na cidade e isso passa confiança para 
quem quer empreender”, afirma.

Para Adjovano, aqueles empreendedores que 
pretendem acompanhar o desenvolvimento econômico da 
cidade precisam de algo mais do que somente conhecimento 
sobre o ramo de atuação e planejamento do negócio: é 
necessário ter ousadia. “Vejo que muitas pessoas planejam, 
chegam na hora e tem medo. O medo atrapalha muito o 
empreendedor. Ele tem que ter um pouco de ousadia, tem 
que querer sair daquela bolha de conforto. Você nunca vai 
conseguir criar algo se você não sair da sua zona de conforto. 
O ‘acho que não vai dar certo’ é muito complicado”, observa.

O case de inovação da edição de junho da revista 
ACIG traz como personagem um empresário guarapuavano 
que desenvolveu uma marca e um jeito próprio de 
gestão no ramo de alimentos. Adjovano Somensi, desde 
criança sonhava em abrir o próprio negócio, inspirado 
pela característica empreendedora da sua família, que 
tradicionalmente sempre trabalhou com erva mate. 
Então, ele seguiu a sua intuição e cursou faculdade de 
Administração e especialização em Marketing, visando 
adquirir o conhecimento necessário para empreender. 

Em março de 2018, a partir de uma ideia diferente e 
com um planejamento traçado, a Los Pingos saiu do papel e 
virou realidade através da inauguração da primeira unidade 
no centro de Guarapuava. No mês seguinte, outras duas 
unidades foram inauguradas, uma no Shopping Cidade dos 
Lagos e outra no município de Pitanga. “Nós trabalhamos 
com mini salgados, como, por exemplo, kibe, pão de queijo, 
coxinha de calabresa, de frango e de pizza. Temos também 
uma linha nova de salgadinhos assados e o mini churros, 
apenas para citar alguns. É tudo pequeninho, e nós vendemos 
as porções nos copos personalizados nas porções pequeno, 
médio e big. É uma proposta diferente e os clientes têm 

Adjovano Somensi, idealizador e administrador da Los Pingos.
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Coluna
EMPREENDEDOR

O gerente da Gráfica Impresset, Paulo Leandro Jaeger, conversou com a 
Revista ACIG sobre a história de empreendedorismo de sua família, que 
teve início em meados da década de 1970 com a fundação da Gráfica. Na 
entrevista também foram abordadas as transformações pelas quais este 
ramo passou e as adaptações necessárias para manter-se no mercado. 

Trabalho em família: 
mais de 40 anos de 
dedicação no ramo 
de impressão gráfica 
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em que as matrizes são formadas para serem 
colocadas na máquina, e então é feito todo o 
acerto de cor e de impressão; por fim, no setor de 
acabamento é realizado a revisão o acabamento 
especial do material. 

O QUE A IMPRESSET SIGNIFICA PARA VOCÊ?
A minha família toda se formou em volta da gráfica 
e temos uma relação de amizade com nossos 
clientes, alguns estão conosco desde a fundação. 
Eu cresci vendo o pai trabalhar aqui, então para 
mim significa tudo. A minha vida faz parte dessa 
empresa. Não me vejo atuando em outro lugar do 
mercado, a não ser trabalhando aqui. A gente se doa 
bastante, justamente por ser uma empresa familiar. 

AO LONGO DESTAS QUATRO DÉCADAS O QUE 
MUDOU NESTE RAMO?
Acredito que a mudança principal foi o tipo de 
demanda, posso citar três exemplos que mudaram 
significativamente. As empresas totalizam cerca 
de 90% dos clientes da gráfica e com as novas 
tecnologias estas empresas passaram a substituir 
os impressos gráficos por ferramentas de gestão 
informatizadas. A segunda grande mudança foi a 
implantação da nota fiscal eletrônica pelo governo 
federal, porque antes as notas eram impressas em 
gráfica. E a mudança mais recente é o advento das 
mídias digitais, que concorrem como uma nova 
forma de publicidade. Basicamente são os três 
principais pontos que “desafiaram” a gráfica, por 
isso nós nos adaptamos e identificamos outros 
nichos de mercado para suprir essas fatias. 

QUAIS FORAM AS ALTERNATIVAS ENCONTRADAS 
PELA IMPRESSET? 
Para superar a crise procuramos ampliar e 
diversificar a nossa linha de produtos impressos. 
Passamos a oferecer mais produtos editoriais, 

Coluna
EMPREENDEDOR

COMO COMEÇOU A HISTÓRIA DA GRÁFICA 
IMPRESSET? 
A gráfica foi fundada pelo meu falecido avô, Bruno 
Jaeger, em 1975. Foi ele que, com sua visão e 
espírito empreendedor, possibilitou que a primeira 
máquina off-set fosse adquirida e começasse 
a imprimir. Ele assumiu um grande desafio ao 
desbravar o mercado local, visto que a família 
era recém-chegada em Guarapuava, vindos de 
Tangará/ SC. Nos primeiros anos a empresa foi 
administrada por ele, tendo todos os seus filhos 
como sócios, sendo que, com o falecimento 
dele e a saída dos outros irmãos da sociedade, 
a partir da década de 1990, a empresa passou a 
ser administrada somente pelo meu pai e meu tio, 
que assumiram e deram continuidade ao sonho, 
modernizaram os equipamentos, firmaram novas 
parcerias, expandiram e diversificaram o negócio, 
sempre com dedicação e seriedade. 

QUANDO VOCÊ COMEÇOU A TRABALHAR NA 
GRÁFICA?
Desde 2002 eu já auxil iava na Gráfica. Então, em 
2006, me formei em Administração de Empresas 
e, desde então, venho auxil iando meu pai e meu 
tio na gerência do negócio. Tenho participação 
ativa principalmente nos setores de pré-
impressão e impressão.

QUANTOS SETORES FUNCIONAM NA EMPRESA? 
SÃO QUANTOS COLABORADORES?
Atualmente, se não me engano, estamos com 21 
funcionários trabalhando. Temos basicamente 
quatro setores: atendimento, pré-impressão, 
impressão e acabamento. No atendimento é 
realizado o contato com os clientes; no setor de 
pré-impressão é feito a preparação dos arquivos 
ou o desenvolvimento da arte se o cliente ainda 
não tiver; na etapa de  impressão é gerado a chapa 
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Falta muito pouco para que a Azul Linhas 
Aéreas Brasileiras passe a realizar voos 
comerciais de Guarapuava para Campinas (SP). 
Em visita à cidade, no último mês, os diretores 
da Azul, Ronaldo Veras e Daniel Tkacz, passaram 
mais informações sobre o funcionamento desta 
linha. Em um primeiro momento, os voos estão 
organizados da seguinte maneira:

Com mais de 95% das obras do Aeroporto 
Tancredo Thomaz de Faria finalizadas, a expectativa é 
que a revitalização esteja completa ainda no primeiro 
semestre e os voos comecem a operar a partir do 

transformações no Brasil nos últimos 20 anos.

QUAIS DICAS VOCÊ DARIA PARA QUEM ESTÁ 
COMEÇANDO UMA EMPRESA? 
Gostar do que faz é primordial, é preciso ter prazer 
naquilo que está fazendo, é isso que te da energia 
para ampliar os horizontes e conseguir crescer no 
mercado. Gerenciar o próprio negócio demanda 
muito comprometimento, a começar pela rotina 
dentro da empresa, precisa ser responsável, saber 
lidar com problemas, ter interesse em aprender 
novas tecnologias, saber ouvir e ter capacidade de 
assumir erros, saber identificar oportunidades de 
mercado, ser criativo e propor novos desafios. 

embalagens impressas e ampliamos nossa 
capacidade de imprimir produtos publicitários, 
investindo em tecnologias que nos possibilitasse 
alcançar muito mais qualidade e velocidade 
de impressão, além de opções de acabamento 
diferenciadas no mercado local. O maior desafio 
que o empreendedor tem para se manter no 
mercado não é enfrentar a concorrência das 
outras empresas, mas sim ter a capacidade de se 
adaptar às mudanças do mercado. E certamente 
o ramo gráfico foi um dos que mais sofreram 

Coluna
EMPREENDEDOR

A Impresset funciona de segunda a sexta-feira, das 7h40 às 11h30 e das 13h às 18h. 

A MINHA FAMÍLIA TODA SE FORMOU 
EM VOLTA DA GRÁFICA E TEMOS UMA 
RELAÇÃO DE AMIZADE COM NOSSOS 
CLIENTES, ALGUNS ESTÃO CONOSCO 
DESDE A FUNDAÇÃO. EU CRESCI 
VENDO O PAI TRABALHAR AQUI, 
ENTÃO PARA MIM SIGNIFICA TUDO. 
A MINHA VIDA FAZ PARTE DESSA 
EMPRESA

“

“

Paulo Leandro Jaeger

AEROPORTO DE GUARAPUAVA DEVE INICIAR 
VOOS COMERCIAIS NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2018

último trimestre deste ano. Em entrevista, o prefeito 
Cesar Silvestri Filho, destacou a parceria entre os 
setores público e privado que garantiu a concretização 
da revitalização do Aeroporto. “É uma parceria histórica 
e emblemática do setor produtivo local, da iniciativa 
privada. Os empresários somaram muito a este projeto, 
pois viabilizaram os recursos para a construção integral 
do terminal de passageiros do Aeroporto”, afirma.

A ACIG foi uma das entidades patrocinadoras 
das obras do Aeroporto, além disso, aproximadamente 
50 empresas associadas à entidade também 
contribuíram com doações. Para o 1º vice-presidente 
da Associação, Vilmar Domingues da Luz, os voos 
comerciais aproximarão Guarapuava das outras 
regiões do país e do mundo. “Os empresários 
terão mais facilidade para expandir seus negócios 
e estabelecer parcerias comerciais para além 
do Paraná. Estaremos ligados ao aeroporto de 
Campinas, que tem diversos destinos para quase 
todos os estados brasileiros e é o maior aeroporto de 
voos regionais da América Latina”, destaca. 

Horários disponíveis quatro vezes por 
semana: segunda, quarta, sexta e domingo;

Sempre no período da manhã;

Preço da passagem em torno de 300 reais.
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Alfabetização de
DADOS

PORQUE É IMPORTANTE TER UM
BANCO DE DADOS DOS SEUS CLIENTES?

reunidos na sede da ACIG para a capacitação 
Data Literacy: alfabetização de dados, com o 
analista de sistemas e consultor em Tecnologia e 
Marketing, Erick Bleck. 

este ano a entidade optou por ofertar a campanha integrada 
“Meus Amores Valem Prêmios”, que contempla três datas 
comemorativas: Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia 
dos Pais. Com este formato integrado, a campanha, que 
teve início em abril, finalizará somente em agosto, ou seja, 
serão 119 dias em que o banco de dados dos clientes 
estará em construção. E, após, a formação deste banco, o 

No mês de maio, representantes das 16 
associações integrantes à Coordenadoria das 
Associações Comerciais e Empresariais do 
Centro Oeste do Paraná (CACICOPAR), estiveram 

A capacitação veio de encontro com o momento 
pelo qual a ACIG está passando, já que desde o ano 
passado a entidade decidiu adotar o modelo de campanha 
informatizado para vender aos associados. A primeira 
campanha da ACIG neste novo formato foi a “Natal Sonho 
Dourado 2017”, que resultou em extenso banco de dados 
para os lojistas que aderiram à campanha. Dessa forma, 

Capacitação dos colaboradores das entidades integrantes à CACICOPAR, com Erick Bleck.
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Alfabetização de
DADOS

que o empresário pode fazer com as informações? É essa 
questão que Bleck aborda na entrevista abaixo. 

1 - VOCÊ LEVOU INFORMAÇÕES DURANTE O 
TREINAMENTO SOBRE COMO O EMPRESÁRIO PODE 
MELHORAR O DESEMPENHO DE SUA EMPRESA 
UTILIZANDO OS DADOS QUE POSSUI, CITANDO O 
DATA LITERACY. COMO FUNCIONA ESSE SISTEMA?

A exemplo da alfabetização tradicional, onde 
aprendemos a ler e compreender os textos, o Data 
Literacy, ou Alfabetização de Dados, é o sistema que 
permite conhecer e interpretar o cenário do meu negócio: 
quem exatamente é o meu cliente, qual sua idade, sexo,  
bairro em que reside, o que prefere comprar, entre outras 
informações importantes. Através do Data Literacy 
interpreto esses dados, identifico meu público alvo e 
obtenho informações eficazes para a tomada de decisões, 
aumentando minha lucratividade.

2 - QUAIS OS PRINCIPAIS ERROS DE UMA 
GESTÃO EMPRESARIAL, NA SUA AVALIAÇÃO?

A ausência de comunicação efetiva entre 
as pessoas envolvidas nos processos de trabalho, 
bem como a ausência de determinação do que cada 
um deve fazer, exatamente, em sua função. Se o 
empresário/gestor consegue ajustar estes dois pontos, 
o crescimento torna-se mais sustentável.

3 - QUAL A IMPORTÂNCIA DO MARKETING PARA 
O DESENVOLVIMENTO DE UM EMPREENDIMENTO?

Quem não é visto não é lembrado. Não podemos 
esquecer que o marketing está em tudo: desde como eu me 
visto, me comporto, como mostro a organização de minha 
empresa, como as pessoas enxergam minha empresa. 
Desde os colaboradores até os  clientes, todos devem 
entender de forma clara e objetiva como é o meu negócio.

4 - VOCÊ CITOU QUE MAIS DE 2 BILHÕES DE 
SMARTPHONES ESTARÃO EM USO NO MUNDO ATÉ 
2020, OU SEJA, EM 2 ANOS. ISSO É UM ALERTA SOBRE 
O QUANTO A TECNOLOGIA É IMPRESCINDÍVEL EM 
TODAS AS ÁREAS?

É uma constatação. Todos temos acesso hoje a um 
celular, e tudo está em nossas mãos. A informação é muito 

rápida. Hoje não precisamos mais, por exemplo, ir até uma 
biblioteca para termos acesso a informação. Muitos livros 
encontram-se digitalizados. As redes sociais, os modelos 
de comunicação entre as pessoas, tudo mudou. Já existem 
profissionais de saúde preocupados com a nossa coluna, 
porque estamos cada dia mais olhando para baixo, olhando 
para o celular. Quer ser visto? Esteja presente nos celulares.

5 - QUAL A IMPORTÂNCIA DE INICIATIVAS COMO 
ESTE TREINAMENTO PARA TROCA DE INFORMAÇÕES?

O encontro entre pessoas nunca será substituído 
pela tecnologia. Os encontros empresariais tratam da 
divulgação através das lideranças de todo o modelo de 
trabalho no conceito do associativismo. Tomar decisões, 
alinhar as estratégias e dividir as responsabilidades, faz 
com que cada um presente, volte com bagagem extra para 
suas cidades, associações e empresas.

6 - HÁ ALGUM SEGMENTO QUE NA SUA 
AVALIAÇÃO ESTÁ EM MAIS DESENVOLVIMENTO OU 
TODOS TEM POTENCIAL, DEPENDENDO APENAS DA 
GESTÃO?

Todo desenvolvimento depende da ação humana, 
dos processos e do produto/serviço. 

Sem dúvida, quem está atento ao consumidor, e 
analisa seus dados envolvendo tecnologia e marketing, 
está na frente. Tenho visto compras sendo realizadas 
pela internet, porém os “testes” sendo feitos em lojas 
físicas: o consumidor quer um tipo de sapato, entra numa 
loja física, experimenta, sai e compra pela internet. Temos 
que estar atentos ao comportamento do público alvo de 
nossas empresas.

7 - ESTAMOS AINDA EM UM CENÁRIO 
ECONÔMICO DELICADO. QUAL SUA DICA PARA QUE O 
EMPRESÁRIO ATRAVESSE O MOMENTO?

Se já estamos estudando nossos clientes, devemos 
continuar. Se ainda não estamos, devemos começar. As 
mudanças são muito rápidas, e tem a ver com tecnologia. 
Ficar ligado nas tendências de comportamento, organizar 
os processos, alinhar a comunicação e o atendimento ao 
cliente. Fidelizar e construir uma rede de informações, para 
tomada de decisões, através da Alfabetização de Dados.

CLICK INFO
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1601, SL01, Centro
suporteclickinfo@gmail.com       3304-0034        9 9109-9382

Cursos completos
Consultoria em Informática
Aulas Vips

Graduação Ead
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CRÉDITO

PARCERIA ENTRE SGC E CRESOL POSSIBILITA CAPTAÇÃO  
DE RECURSOS PARA EMPRESAS INCIPIENTES

dificuldade administrativa, vimos que a parceria dava certo. 
Então, decidimos abrir um negócio mais formal”, conta o 
agrônomo. 

De acordo com o diretor de negócios da SGC, Márcio 
Maurílio Cruz, a operação de crédito tornou-se possível, 
justamente, devido à história empreendedora dos sócios 
e de suas experiências no segmento. “Como se tratava de 
uma empresa em processo de construção foram verificados, 
além do plano de negócios, as garantias necessárias 
para atrelarmos junto a operação de crédito, com isso 
conseguimos auxiliar na viabilização dos recursos que 
faltavam para consolidar a abertura da empresa”, explica. 

Após o primeiro contato com a SGC, os empresários 
optaram pela Cresol como cooperativa de crédito, onde 
todo o trâmite da documentação até a liberação do crédito 
totalizou cerca de dois meses. “Na Cresol foram muito 
receptivos conosco. Junto com o gerente fizemos o plano 
de negócios e as simulações de rendimento. Elaboramos 
toda a parte gerencial para entregar para eles e deu tudo 
certo em pouco tempo”, conta Adriano.

Para o gerente da Cresol, Marcelo Camargo, a 
experiência dos sócios no ramo demonstrou garantia de 
sucesso para a abertura do negócio. “Nós percebemos que 
cada sócio era especialista em uma parte, por isso, achamos 
que era a sociedade perfeita, porque eles tinham expertise 
na parte de processos e de produção. Então, oferecemos 
a eles uma linha de crédito voltada para investimentos e 
eles conseguiram organizar todos os documentos para 
liberação do crédito”, destaca.

Atualmente, com aproximadamente três meses de 
funcionamento do açougue, Jefferson comemora o sucesso 
do investimento. “O que a gente pegou de empréstimo foi 
investido 100% no negócio. Desde publicidade, compra de 
equipamentos, reforma do imóvel, adaptação para açougue 
cumprindo todas as exigências da vigilância sanitária. O 
resultado tem sido excelente, não temos do que reclamar. 
Conseguimos pagar todos os custos e ainda fazer um 
capital de giro para administrar a empresa”, conclui.

O case da Sociedade Garantidora de Crédito (SGC) de 
junho tem características diferentes dos cases já abordados 
na revista ACIG. A grande maioria das operações de crédito 
realizadas entre a SGC e as instituições financeiras parceiras 
– Cresol, Sicoob e Sicredi – ocorrem com empresas já 
consolidadas no mercado, ou seja, que possuem certa 
maturidade em seu ramo de negócio. Nestes casos, os 
empresários, geralmente, procuram o empréstimo com 
taxas de juros mais baixas para ampliar o empreendimento 
ou investir em algum setor específico da empresa. 

 Entretanto, no case desta edição abordaremos a 
história do açougue Villa Beef, uma empresa que ainda não 
havia saído do papel quando seus idealizadores Adriano 
Abdanur e Jefferson Alves decidiram procurar a SGC para 
ter acesso ao crédito. Abdanur é formado em Agronomia 
e Alves vem de uma família que tradicionalmente sempre 
trabalhou com açougue, por isso possui ampla experiência 
no ramo. Antes deste projeto, os empresários já haviam 
trabalhado juntos durante quatro anos com a criação 
e abate de pequenos animais, como suínos e ovinos. 
“Aquele período que trabalhamos juntos na administração 
da chácara foi uma época que não tivemos nenhuma 

Jefferson Alves e Adriano Abdanur, sócios-administradores da Villa Beef. 
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Há pouco mais de um mês o Shopping 
Cidade dos Lagos está de portas abertas para os 
consumidores.  A expectativa dos guarapuavanos 
– que estava acumulada desde 2015, quando o 
projeto do Shopping foi apresentado pela primeira 
vez – tem se refletido no número de visitações 
ao empreendimento nas primeiras semanas de 
funcionamento. Aproximadamente 100 mil pessoas 
passaram pelo Shopping nos cinco primeiros dias de 
atividades e, entre os dias um a 15 de maio, o público 

A UNIÃO ENTRE EXPERIÊNCIA DE 
MERCADO E NOVAS PROPOSTAS EMPRESARIAIS

DESENVOLVIMENTO 

chegou a 175 mil pessoas. Estes dados revelam uma 
média de 13 mil consumidores por dia.  

Entre os empresários associados à ACIG, 26 
expandiram as suas empresas com unidades no 
Shopping e, outros associados, decidiram investir 
em ramos diferentes daqueles em que normalmente 
atuam. Nesse sentido, para esta reportagem, 
entrevistamos nove empresários que apostaram em 
novas propostas empresariais para o Shopping. 

1500 Empório e Vinhos – sócio-proprietário Marco Aurélio Klossinak Gluskoski
“Desde que comecei a observar a construção do Shopping, percebi que o empreendimento 
seria um grande sucesso. A partir de então, comecei a ter algumas ideias, busquei algumas 
franquias no mercado em diversas áreas, li bastante, fiz visitas a outros Shoppings e, 
quando surgiu a ideia do Empório, me identifiquei muito, pois eu gosto de vinhos e penso 
que um vinho é sempre um bom presente. Então, fiz uma pequena pesquisa de mercado 
em Guarapuava para ver como funcionaria esse ramo, tive pessoas fundamentais que me 
ajudaram nesse processo de abertura do negócio e, juntos, criamos a marca 1500 Empório 
e Vinhos com muito carinho, onde as pessoas podem esperar um ambiente aconchegante 
para degustação”. 

American Club e American Club Park - proprietário Francisco Gazzoni 
“A American Club é uma marca que, inicialmente, foi pensada para o ramo de confecções. 
No entanto, passei a ter ideias para a marca que contemplam outros ramos de atuação, 
como é o caso da American Club Park. Eu gosto tanto do ramo de confecções quanto de 
entretenimento, principalmente os games, por isso, decidi empreender nestes dois ramos no 
Shopping. Sempre observei a parte de entretenimento de outros Shoppings, sempre gostei e 
levei meu filho para brincar. Então, decidi investir nesse ramo com um fliperama totalmente 
atualizado que não tem em nenhum outro Shopping do Paraná. Aqui o cliente vai encontrar 
muita diversão, independente da idade”.

Dom Hipólito e Pigalle - sócio-proprietário Cristian Diego Sandrin Teixeira 
“O projeto do restaurante Dom Hipólito virou uma realidade a partir de sociedade com outros 
empresários bem sucedidos no ramo de alimentação. Juntamos experiências e esforços 
para criar uma nova opção gastronômica para a nossa cidade. Trata-se de um restaurante 
no tradicional sistema por quilo, mas com a proposta de uma comida mais requintada. Além 
do Dom Hipólito, temos outro investimento no Shopping que é o Pigalle Premium, porque 
acreditamos muito no projeto e decidimos empreender com o máximo de investimentos 
possíveis. Como o Shopping era algo aguardado por toda a nossa região há muito tempo, o 
movimento inicial foi algo surreal. Muito acima das expectativas!”.

Dream Stock e Spoleto – sócia-proprietária Márcia Crisostimo
“Sou de raiz italiana e, há muito tempo, apaixonada pela franquia Spoleto, tanto pela qualidade 
e sabor da comida quanto como pela rigidez na higiene e qualidade dos produtos. A Spoleto,  
fundada em 1999, têm mais de 350 franquias no Brasil e cinco nos EUA, mostrando que 
veio para ficar e crescer cada vez mais, por isso, decidimos apostar nesse projeto. Estamos 
no Shopping também com a loja Dream Stock, que é uma proposta diferenciada no ramo 
de presentes. Para administrar esses empreendimentos foi necessário muita dedicação e 
treinamento. Focando na qualidade de atendimento, nos preparamos e nos dedicamos por 
mais de um ano”. 
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EMPRESAS ASSOCIADAS À ACIG QUE ABRIRAM LOJAS NO SHOPPING:

TEMPORÁRIO

TEMPORÁRIO

TEMPORÁRIO

OUTROS INVESTIMENTOS DOS NOSSOS ASSOCIADOS:

DESENVOLVIMENTO 

*Cenário até 25 de maio
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DESENVOLVIMENTO 

Jorge Bischoff e Mr. Cat  – sócia-proprietária Thais Rocha Antonelli 
“Como os familiares são investidores do Shopping, tanto eu quanto a Stella Antonelli queríamos 
fazer parte desse empreendimento. Então, optamos pelo ramo de calçados e começamos a 
fazer um estudo de mercado com os consumidores e também com as franquias disponíveis. 
Percebemos que as franquias Mr. Cat e Jorge Bischoff eram ideais para instalar em Guarapuava, 
pois são duas marcas com características específicas que têm muita qualidade. A nossa 
preparação para administrar a franquia durou um ano. Logo que começaram as tratativas, 
participamos de treinamentos para aprender o modelo de administração da marca. Tem sido 
uma experiência muito interessante e motivadora, os números tem nos mostrado isso. No 
ranking dos franqueados da JB, por exemplo, ficamos em terceiro lugar como a loja da rede 
que mais vendeu para o Dia das Mães”. 

Laura Bastos e Trajano –  sócio-proprietário Luiz Manoel Oliveira Martins 
“A Trajano, objetivando fazer parte dessa nova etapa de crescimento da cidade, com a 
inauguração do primeiro Shopping da região centro-oeste paranaense, decidiu unir a  tradicional 
rede de farmácias Trajano à Laura Bastos Cosméticos. Apresentando, assim, um novo conceito 
para os nossos clientes. Com layout único, as duas lojas ocupam o mesmo espaço, oferecendo 
ao cliente uma experiência singular, além de mais praticidade e agilidade na hora das compras. 
No Shopping, a garantia de variedade e exclusividade no setor fica por conta da Laura Bastos 
Cosméticos, que oferecerá marcas exclusivas, uma imensa gama de produtos e preços que 
atendem a todos os públicos. Além disso, a unidade Trajano do Shopping também atende ao 
programa Farmácia Popular, o que facilita o acesso a diversos  medicamentos”.

Moda na Linha  e Tevah Moda Masculina – sócia-proprietária Lara Sganzerla 
“A Moda na Linha surgiu da necessidade que percebemos que as pessoas têm para consertar, 
arrumar, enfim ajustar roupas. Nós já temos esse serviço na loja Tevah do centro há oito anos 
e, durante este período, a procura dos clientes foi muito grande, não somente para as roupas 
que compravam na Tevah, mas para as outras que tinham em casa. Chegou um momento que 
nós não conseguimos mais atender a todos, porque a demanda era muito grande. Portanto, na 
Moda na Linha do Shopping, o nosso diferencial é o serviço express de 40 minutos para ajustes 
simples como barra, alça, largura. Assim, o cliente deixa a peça na ML, toma um cafezinho e 
quando for embora já pode levar a roupa ajustada e passada para casa”. 

Fithub Moda Fitness – sócia-proprietária Simone Aparecida da Silva Pucci
“Trabalhamos no ramo de educação profissional, com o Futura, mas o Rubens da Academia 
Personal nos procurou e apresentou a ideia de uma loja totalmente voltada para o mundo 
fitness. Muitas lojas vendem roupas fitness, mas nenhuma com exclusividade. Então, 
buscamos saber quem é o consumidor desse segmento, observamos seus hábitos de 
consumo, renda, faixa etária e perfil social, o qual se enquadrou perfeitamente para uma loja 
de Shopping. Depois disso, o Rubens pesquisou e estudou muito sobre tecidos, facções e 
assim criamos uma marca própria Fithub, que nesse primeiro momento será comercializada 
na loja do Shopping e, na sequência, será vendida também pela internet e em catálogos”.

Imobiliária Dubena - sócio-proprietário Rodrigo Dubena
“Tenho curso de corretor imobiliário e decidi abrir a Imobiliária Dubena, porque enxerguei 
no bairro Cidade dos Lagos - que possui três milhões de metros quadrados- e em outros 
imóveis da cidade, uma oportunidade para fazer negócios. Quando eu estava à frente da 
central de vendas da Cilla, percebi que a maioria dos negócios se concretizava quando o 
investidor vinha com a sua esposa, com a família ou quando estava a passeio para conhecer 
o empreendimento. Então, enxerguei no Shopping uma oportunidade para empreender no 
segmento imobiliário, porque é um ambiente onde os visitantes estão com a cabeça fria, 
passeando com a família e sem estresse, assim os negócios acontecem. Desde pequeno 
minha família sempre me incentivou muito nessa parte de vendas, de comercialização. 
Eu tive muitos exemplos, acho que nem um curso conseguiria me passar a sabedoria que 
eu adquiri com dois grandes empreendedores que são o meu pai Vilso Dubena e o senhor 
Odacir Antonelli. Tive a oportunidade de estar perto deles”. 
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