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Resultados, renovação e 

planejamento: Núcleo da Mulher 
Empresária apresenta sequência 

da qualidade de gestão

DIA DOS PAIS
Tal pai, tal filho: o empreendedorismo 

que corre nas veias

EMPREENDEDOR
Willy Theodoro Brunsfeld Neto
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UM EVENTO A ALTURA DA CLASSE QUE MOVIMENTA A 
ECONOMIA DA REGIÃO: JANTAR DO EMPRESÁRIO REÚNE MAIS 

DE 700 PESSOAS EM NOITE DE RECONHECIMENTO
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PUBLICIDADE - ACIG
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acig@acig.com.br

COMERCIAL ACIG
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Todos os empresários, sobretudo os mais novos, já 
se questionaram sobre o porquê de se afiliar a uma 
Associação Comercial e Empresarial. Em princípio pode 
parecer pouco natural assumir mais uma “conta a pagar”, 
através da contribuição, sobretudo quando se está a 
iniciar um negócio, ou mesmo se ele já funciona há muitos 
anos sem nunca ter feito parte de uma Associação.
Muitos empresários, que já possuem o seu espaço 
garantido no mercado podem não ver utilidade em 
pertencer a uma Associação e estar em contato com 
outros empresários para expandir o seu networking. 
Ou, por outro lado, podem simplesmente não terem 
conhecimento sobre o que faz uma Associação Comercial 
e Empresarial e o quanto ela pode fazer por sua empresa.
Na verdade, a Associação Comercial e Empresarial de 
Guarapuava - Acig, com seus 63 anos de existência, 
ainda encontra como grande desafio, chegar a uma 
parcela significativa dos empresários aqui estabelecidos 
e revelar todo o seu potencial e tudo o que, através dela, o 
associado pode lucrar.
A nova diretoria, que neste momento 
assume a responsabilidade de 
conduzir durante os próximos dois 
anos os rumos da Acig, está apta 
para revelar aos empresários todos 
os benefícios do associativismo 
para o crescimento e consolidação 
de suas empresas.
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Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE

3 4

1

65

1 – NO DIA 28 DE JUNHO A IMOBILIÁRIA GRALHA AZUL CELEBROU OS 
SEUS 25 ANOS DE ATUAÇÃO NO MERCADO GUARAPUAVANO.

2 - EM 29 DE JUNHO, A MODAS JOLIE REALIZOU UM ARRAIÁ PARA 
SUAS CLIENTES COM COMIDAS TÍPICAS E MUITA ANIMAÇÃO. 

3 – NO DIA 5 DE JULHO OCORREU A ASSEMBLEIA ELEITORAL DA 
SOCIEDADE DE GARANTIA DE CRÉDITO DO CENTRO SUL DO PARANÁ 
(SGC CENTRO SUL), REFERENTE AO MANDATO DO BIÊNIO DE 2018-
2020.

4 – NO DIA 9 DE JULHO, OCORREU A POSSE DA NOVA DIRETORIA 
DO CONSELHO EMPRESARIAL DA MULHER EXECUTIVA (CEME), 
REFERENTE AO BIÊNIO 2018-2020.

5 – ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE JULHO GUARAPUAVA SEDIOU A 
PRIMEIRA EDIÇÃO DO OUTONO GASTRONÔMICO, NO PARQUE DO 
LAGO.

6 - ENTRE OS DIAS 23 E 27 DE JULHO, O GRUPO SUPERPÃO 
PROMOVEU A 15ª SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
NO TRABALHO (SIPAT), COM O OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR OS 
COLABORADORES SOBRE SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES.

Foto: ASCOM Prefeitura de Guarapuava

Foto: Revista Visual

2
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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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BEM-VINDOS À ACIG

ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

1 – ALICE SALAZAR STORE

2 – KR DIESEL MECÂNICA E REPROGRAMAÇÃO

3 – PEDRO BARBA

4 – NEXUS ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

5 – J.A.F. MELLO TOPOGRAFIA E CONTROLE 
TECNOLÓGICO

6 – ESPAÇOLASER

7 – PANIFICADORA SAVARIS

8 – PENINHA CAR PNEUS E SERVIÇOS

Coluna
NOVOS  SÓCIOS

2

3

5

4

6

87

1
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Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

bom atendimento de nossas clientes. Nestas quase cinco 
décadas conseguimos identificar a preferência e o estilo das 
freguesas guarapuavanas.

 Para a equipe da Modas Roseli – que atualmente 
conta com três colaboradoras, além do meu suporte e da 
minha nora – é uma alegria colaborar com a auto estima 
das mulheres e contar com a fidelidade de clientes que 
hoje já chegam a acompanhar o nosso trabalho há quatro 
gerações da família. Isso significa que estamos atendendo 
elas com carinho e dedicação.

Portanto, agradecemos as nossas clientes que 
fazem parte da história da Modas Roseli e nos prestigiam 
há tantos anos. Não somente por comprarem conosco, mas 
pela amizade e laços que se formaram nestes quase 50 
anos de convivência. 

Para quem não conhece a loja, estamos atendendo 
na Rua Vicente Machado, 2183. Venha nos fazer uma visita! 

 Por Lizete Daciuk Borazo

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

A história da Modas Roseli começou quando a minha 
mãe decidiu vender mercadorias para aumentar a renda da 
nossa família. Na época ela fazia compras em São Paulo e 
vendia em casa, até que a clientela começou a aumentar e 
em 1971 resolvemos formalizar a abertura de uma empresa. 
Com a formalização, eu e a minha mãe ficamos encarregadas 
pelas compras e vendas das roupas e o meu marido ficou 
responsável pela parte fiscal, financeira e contábil. 

No início era muito difícil conseguir as mercadorias, 
porque para ir até São Paulo existia apenas uma linha de 
ônibus, que vinha do Paraguai e passava por Guarapuava. 
Em várias destas viagens passamos por momentos difíceis, 
quando, por exemplo, haviam problemas mecânicos com 
os veículos e virávamos a noite em ônibus quebrados 
aguardando socorro para seguir viagem. Felizmente, com o 
passar dos anos o transporte melhorou e facilitou o nosso 
deslocamento para São Paulo e outros estados em busca 
de mercadorias. Conquistamos, inclusive, a exclusividade de 
muitas marcas para a cidade de Guarapuava. 

Desde aquela época até agora passaram-se 47 anos 
e, durante todo este período, estamos trabalhando com a 
melhor qualidade de roupas femininas e presando pelo 

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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32 ANOS 
Cesumar - Centro de Ensino Superior 05/08/86
Adrianos Calçados 01/08/86

37 ANOS
Odontologia Fusinato 21/08/81
Massa FM 105.7 11/08/81

42 ANOS 
Mha Consulting 12/08/76

43 ANOS 
Pedreira Guarapuava LTDA 01/08/75

44 ANOS 
Silvana Missel R. Horst - Cabelereira  30/08/74

45 ANOS 
Recanto Modas 01/08/73

47ANOS 
Apae de Guarapuava 27/08/71
Modas Roseli 25/08/71
Mary Art São Paulo 17/08/71

56 ANOS
Dimasa S/A 23/08/62

57 ANOS 
Posto Guairacá I 03/08/61

59 ANOS 
Guará Chevrolet 14/08/59

71ANOS 
Difusora a Pioneira 10/08/47

72 ANOS 
Brunsfeld Auto Peças 27/08/46

73 ANOS 
Casa Haick 08/08/45

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA
1 ANO 
Las Vegas Talentos    29/08/17
Crys Store  22/08/17
Gata Manhosa Lingeries  08/08/17
Noval 04/08/17

2 ANOS 
Oral Sin Implantes 30/08/16
Injemaster 21/08/16
Cleri Terezinha Moreira - Cabeleireira 19/08/16

4 ANOS 
CN Cabeleireiro e Cosméticos 29/08/14
Mewl Distribuidora de Cosméticos 26/08/14
Mavla Transporte Escolar 07/08/14

5 ANOS 
Montello Ambientes Planejados 21/08/13
Datafibra	 17/08/13
Markaz Decor 08/08/13
Construfácil - Loja 02 06/08/13

6 ANOS 
Oesteline 28/08/12
Casa da Construção 28/08/12
Cia dos Bichos 13/08/12

7 ANOS 
New Store 18/08/11
Art Bolos 11/08/11
Distribuição B J M Com. de Cosméticos 01/08/11
Global Publicidade 01/08/11

8 ANOS 
Jely Modas 26/08/10
Munhoz Engenharia 24/08/10
Mega Plast 17/08/10
Mecânica San Diego 16/08/10
Fesdiesel 10/08/10

9 ANOS 
Pré Moldados Zielinski 10/08/09

10 ANOS 
UTI do Celular 14/08/08
Dois Irmãos Materiais de Construção 07/08/08
Guarafest Embalagens e Festas 07/08/08

11 ANOS 
Esquinão 1,99 31/08/07
CB Auto Center 23/08/07
Bela Imagem  09/08/07
Orthodontic Center  01/08/07
Posto Portelão  01/08/07

12 ANOS 
Agropantanal Prod. Agropecuários 25/08/06
Ótica Ocular 17/08/06
Clínica Dentária Sorriso 15/08/06
Alca Locação de Equipamentos 15/08/06
Concretize Concreto Usinado 08/08/06
SDC Corretora de Seguros 01/08/06

13 ANOS 
Marmoraria São Thomé 30/08/05
Formédica Farmácia Manipulação 12/08/05
Eurolimp Produtos de Limpeza 08/08/05
Specialite Centro Médico 03/08/05

14 ANOS 
K13 Agência Web 13/08/04

15 ANOS 
Espectro Tech 11/08/03
Pressotto Dist. de Ferro e Aço  05/08/03

16 ANOS 
Almix Internet 09/08/02

18 ANOS 
Marmoraria Ideal 28/08/00
Comtudo Materiais de Construção 01/08/00

19 ANOS 
Losso Sport 01/08/99
Agrícola Cantelli  01/08/99

22 ANOS 
Zara Supermercados 20/08/96

23 ANOS
Mercadomóveis LTDA 18/08/95
Farmácia 3000 01/08/95

24 ANOS 
A Executiva 20/08/94
Ictus 10/08/94
Beijo Baiano 03/08/94

25 ANOS 
Cotrag Transportes 27/08/93
Abreu Pneus e Serviços  02/08/93

27 ANOS 
Worquim Piscinas Multi Marcas Guarapuava 02/08/91
Oficina	do	Aldo	 01/08/91
Vidropuava Vidraçaria 01/08/91

28 ANOS 
Polijuta Indústria e Comércio de Embalagens  10/08/90
Atrito 07/08/90
Posto Wouk XV 01/08/90

29 ANOS
Extintores São Cristovão  30/08/89
Krapema 08/08/89
Imobiliária Solo LTDA 01/08/89

30ANOS
Farmácia Herbafarma   20/08/88

31 ANOS 
Modas Jolie 19/08/87

EMPRESA

NOVOS ASSOCIADOS

Estação do Cachorro Quente 19/06/18
Niki Assessoria e Contabilidade 19/06/18
Salvatori Design 19/06/18
Reflorestadora Santa Carlota 20/06/18
Lobão Comércio de peças 20/06/18
Mecânica do Gerson 21/06/18
Agro Zan  23/06/18
Softgraf 04/07/18
GP Toldos e Locações  05/07/18
Tributaire 09/07/18
Art Music 10/07/18

ADESÃO

FUNDAÇÃO
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Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 13.07.18

Fotos: ACIG

1   – Maria Aparecida Virmond (Lobo Pré Vestibulares)

2   – Diego Makuch (Art Flama)

3   – Reinaldo Juliani (Energisa)

4   – Mariana Gravon e Poliana C. Afonso (Arezzo Guarapuava)

5   – Maikon Recarcati, Josiane Machado,  Euclides Jonathan Turra, Izabel 
Ribeiro e Felipe Angonese (Talk Up English School)

6   – Tatiana Cordeiro (VetVitta Centro Médico Veterinário)

7   – José Gerson de Abreu (Mecânica do Gerson)

8   – Altevir Spuldaro (Escalada Imobiliária), Adriano Vinícius de Souza (Adrifer 
Centro Automotivo) Ezequiel V. de Mello e Thiago Vieira De Mello (Zico 
Motosserras)

9   – Ariadna Bernardim (Uplay Fitness), Maciel Rodrigues e Anny Karine de Paula 
(Studio Cepef)

10 – Valdenice Rocha (Diagmax Odonto) e Talita Lepinski (Diagmax Diagnóstico 
por Imagem)

11 – Francielli Bolsanella e Luis Gustavo Bolsanella (Climec)

12 -  Fernanda Wittmann e Thiago Wittmann (Vitalar Móveis)

13 – Alexandro Ribeiro (Metalkit)

14 – Juliano Gomes, Esther Mendes e Rodrigo Borges de Lis (Faculdade 
Guarapuava)

15 – Flavia Helena e Kaliber de Moraes (Espaçolaser)

16 – Eloir Weiber (Estação do Cachorro Quente)

17 – Dila Boeria e Reinoldo J. B. Weiss (Escalada Imobiliária)

18 – Mauricio F. Maciel (Nossa Senhora de Belém Livros e Artigos Religiosos)

19 – Nicéia Bastos e Cândido Bastos Filho (CB Agro)
  
20 – Eduardo Christ e Inês Previatti Christ (Expressiva Modas)

21 – Gustavo Zanardi, Anderson Nascimento e Nei Braz Zanardi (Agro Zan)

22 – Renata B. Kasczuk, Roberta B. Kasczuk, Eredan Cubas de Lima, Cristiano 
Cubas, Eliza Baldissera Kasczuk e Rudival Kasczuk

23 - Eredan Cubas de Lima (Fortcar Rodas) e Cristiano Cubas (16º BPM)

24 - Renata B. Kasczuk, Roberta B. Kasczuk, Eliza Baldissera Kasczuk (Gleyne 
Jeans) e Rudival Kasczuk (Fortcar Center)

25 – Douglas Santos (Supermercado Superpão)

26 – Joel Antonio dos Santos (Sesi / Senai) e Paulo Roberto Santos de Lima (Acig)

1 4

65

8 9

10 11

15

19

22

23

25 26

24

18 20

16

17

21

14

12

7

2 3

13



AGOSTO 2018 17

Anuncio Dalba



18 AGOSTO 2018

UM EVENTO A ALTURA DA CLASSE QUE MOVIMENTA A 
ECONOMIA DA REGIÃO:  JANTAR DO EMPRESÁRIO REÚNE 
MAIS DE 700 PESSOAS EM NOITE DE RECONHECIMENTO

O Jantar do Empresário 2018, considerado 
um dos eventos mais tradicionais do meio 
empresarial da região centro-sul paranaense, 
chegou a sua 25ª edição. Realizado no dia 21 
de julho, no Vittace, o evento reuniu mais de 700 
pessoas, entre elas, autoridades, empresários, 
familiares e colaboradores.

 Na ocasião, ocorreu a posse da nova 
Diretoria da Associação Comercial e Empresarial 
de Guarapuava (ACIG), referente ao biênio 2018-
2020. O ex-presidente Rudival Kasczuk passou 
a presidência para o empresário Cledemar 
Mazzochin, que administrará a entidade ao lado 
do 1º vice presidente Acássio Antonelli e da 2ª vice 
presidente Maria Inês Guiné. Junto aos integrantes 
da presidência, os empresários nomeados para 
assumir funções da Diretoria e do Conselho 
Deliberativo também foram empossados. 

 Em seu último discurso enquanto 
presidente da Associação, Rudival Kasczuk 
agradeceu o comprometimento de toda a diretoria 
que, nos últimos dois anos, contribuíram para 
o fortalecimento do associativismo e de uma 
entidade mais participativa. “Sempre acreditei 
no associativismo como uma força capaz de 
transformar a realidade social, e depois desta 

Posse da diretoria biênio 2018-2020

Diretoria e Conselho Deliberativo da ACIG são empossados no Jantar. Empresários seguem à frente da entidade até 2020. 

Rudival Kasczuk coloca o pin da ACIG na lapela de Cledemar Mazzochin. 
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experiência única que tive na presidência, saio 
com mais certeza disso. Com o auxílio de muitos 
parceiros concretizamos inúmeros projetos 
pensados para a melhoria da classe empresarial. 
Na união de experiências, de pontos de vista e de 
conhecimento nos tornamos um corpo múltiplo, 
um corpo em formato de entidade, que se tornou 
mais forte com a diversidade de opiniões”, afirma. 

O prefeito de Guarapuava, César Silvestri 
Filho, parabenizou a gestão de Kasczuk 
considerando uma administração aberta ao 
diálogo e ao entendimento entre sociedade 
organizada e poder público. “Foram inúmeras as 
reuniões que tivemos. Inúmeras viagens, visitas, 
sempre procurando fortalecer a nossa indústria, 
nosso comércio e nossos prestadores de serviços. 
Rudival pode ter certeza que você deixou uma 
marca importante em nossa cidade”, diz.  Em 
seguida, direcionando a fala para Mazzochin, o 
prefeito desejou votos de sucesso para a nova 
gestão que inicia. “Fiquei muito contente com a 
escolha do seu nome, Mazzochin. Conheço o teu 
espírito empreendedor, quem te conhece sabe que 
você é uma pessoa inquieta, dedicada, disposta. E 

tenho certeza que você vai contribuir muito para o 
fortalecimento da ACIG como um todo e certamente 
isso resultará também no fortalecimento das 
parcerias que nós temos. Tenho certeza que será 
uma gestão exitosa”, finaliza.

Na mesma ocasião, aproveitando a 
reunião da classe, ocorreu a entrega do Prêmio 
Mérito Empresarial 2018. O Prêmio, realizado 
pelo Conselho do Jovem Empresário, tem como 
objetivo premiar as melhores práticas de gestão 
da cidade, através de avaliação baseada no 
Modelo de Excelência da Gestão (MEG). 

O ex-presidente do Conselho e atual vice-
presidente Agrícola, Thiago Pfann, explicou em 
sua fala a metodologia de avaliação do PME. “A 
avaliação acontece em duas etapas. Primeiro 
é feita a autoavaliação das empresas pelo 
questionário online que aborda os aspectos: 
gestão estratégica, marketing, finanças, pessoas, 
socioambiental e inovação. Então, em um 
segundo momento, os empresários recebem a 
visita de um consultor profissional que coleta as 
evidências dos aspectos de gestão apontados no 
questionário”, esclarece.

Prêmio Mérito Empresarial 2018

Prefeito entrega placa de homenagem para Kasczuk e Mazzochin.

Vencedores do Prêmio Mérito Empresarial 2018.

AS DECISÕES QUE TOMARMOS NA 
ENTIDADE TEM QUE REPRESENTAR 
A VONTADE E OS ANSEIOS DO 
ASSOCIADO. PARA ISSO CONVIDAMOS 
TODOS E TODAS A FREQUENTAR 
A NOSSA ASSOCIAÇÃO E A ESTAR 
PRESENTES SEMPRE QUE POSSÍVEL, 
POIS A ACIG É A CASA DO EMPRESÁRIO.

“

 No discurso de posse, Cledemar Mazzochin 
destacou que o propósito da sua gestão será dar 
continuidade ao trabalho de fortalecimento da 
Associação e estreitar laços com os associados. 
“Entendemos que o papel desta nova diretoria 
será o de continuar o fortalecimento da entidade e 
de cada associado, para que, consequentemente, 
tenhamos uma cidade e região mais fortalecidas. 
As decisões que tomarmos na entidade tem que 
representar a vontade e os anseios do associado. 
Para isso convidamos todos e todas a frequentar 
a nossa Associação e a estar presentes sempre 
que possível, pois a ACIG é a casa do empresário 
e para esse discurso ser verdadeiro temos que 
nutrir este espírito de pertencimento”, ressalta.

“
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 Após as pontuações definidas nestas duas 
etapas de avaliação, as empresas inscritas foram 
ranqueadas e as três melhores colocadas, em 
cada uma das cinco categorias de concorrência, 
receberam os certificados de finalistas durante o 
Jantar do Empresário. Em seguida, as vencedoras 
de cada categoria foram anunciadas como as 
melhores práticas de gestão da cidade. 
Confira a lista dos finalistas de cada categoria e, 
sublinhado, os respectivos vencedores:

Os membros do CONJOVE reconhecem 
o suporte dos apoiadores K13 e Sebrae, que 
garantiram a eficiência das duas etapas de 
avaliação do PME.

Nesta 25ª edição do Jantar do Empresário, 
ocorreu a primeira edição do Prêmio 
Reconhecimento Empresarial Nivaldo Krüger, que 
tem como propósito homenagear empresários 
que contribuem para o desenvolvimento de 
Guarapuava e que são líderes de referência em 
sua área de atuação.

O senhor Nivaldo Krüger foi escolhido para 
dar nome do Prêmio tendo em vista sua importante 
trajetória política em Guarapuava e região. Nascido 
em 1929, em Canoinhas, Santa Catarina, chegou 
a Guarapuava ainda na adolescência. Em 1954 
contribuiu para a fundação da ACIG e foi eleito 
por unanimidade como o primeiro presidente da 
entidade. Em sua gestão, Krüger fundamentou a 
Associação como uma entidade representativa 
para a classe empresarial, em um contexto em 
que ainda havia a deficiência de infraestrutura 
básica na cidade. Portanto, com tantas melhorias 
por fazer, uniu a classe para explanar ideias e 
provocar a revolução da realidade local. A partir de 
então, reconhecido como um líder nato construiu 
uma ampla trajetória de mandatos eletivos como 
vereador (1958), prefeito (1964, 1973 e 1983), 
deputado estadual (1969), deputado federal 
(1979) e senador da república (2003). 

Portanto, o Prêmio foi estabelecido com o 
nome de Krüger e seguiu os seguintes critérios 
de avaliação: “Responsabilidade Social”, “História 
de vida” e “Contribuição para o desenvolvimento 
da cidade”. Alicerçado por estes três critérios, a 
Comissão do Prêmio, selecionou dois empresários 
para receber a primeira edição do Prêmio: Getúlio 
Valente Hyczy (Grupo Superpão) e Odacir Antonelli 
(Repinho Reflorestadora; Repinho Compensados; 
Repinho Móveis; Repinho Industria de Painéis 
MDP; Guaratú Compensados; Grande Hotel, além 
de um escritório jurídico e a atuação no setor 
imobiliário e agropecuário). 

Prêmio Reconhecimento Empresarial 
Nivaldo Krüger

MICRO EMPRESA

PEQUENA EMPRESA

GRANDE EMPRESA 

MÉDIA EMPRESA

MetalKit
Escola Primeiros Passos

Protec

Bmilk
Deragro

GuaráCampo

Cresol
Energisa

Santa Maria 

Angelica Federizzi Estética e Emagrecimento 
Instituto Atena

Markaz Decorações
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A Diretoria da ACIG agradece imensamente o apoio das empresas que contribuíram 
para garantir o sucesso do Jantar do Empresário 2018:

Homenagem aos decênios Os empresários foram escolhidos 
tendo em vista o índice de empregabilidade e 
sustentabilidade de seus projetos empresariais; a 
história de liderança eticamente reconhecida em 
seus ramos de atividade; e a representatividade 
de seus trabalhos empresariais e sociais para o 
desenvolvimento socioeconômico local e regional. 

A partir de 2018 o Prêmio Reconhecimento 
Empresarial Nivaldo Krüger torna-se parte 
permanente da programação do Jantar do 
Empresário, que é realizado a cada dois anos pela 
Associação.

130 empresas associadas à ACIG, nos 
mais diversos ramos comerciais, industriais e 
de serviços, completam decênios em 2017 e 
2018 e, por isso, receberam uma homenagem 
durante o Jantar. Os representantes de cada uma 
das empresas presentes levou para casa um 
certificado de reconhecimento por sua atuação no 
mercado guarapuavano. Entre os homenageados, 
havia empresas desde 10 a 110 anos de trabalho, 
sendo a mais antiga o Colégio Nossa Senhora de 
Belém, que completou 110 anos em 2017. 

Getúlio Valente Hyczy recebendo o Prêmio Reconhecimento Empresarial Nivaldo Krüger. Odacir Antonelli recebendo o Prêmio Reconhecimento Empresarial Nivaldo Krüger.

Apresentação: Patrocínio: 

Apoio:
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TAL PAI, TAL FILHO: O EMPREENDEDORISMO QUE CORRE 
NAS VEIAS

FAZENDA ESTRELA SEMENTES, 
AGRÍCOLA ESTRELA E ESTRELA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Especial
Dia dos Pais

Será	que	filho	de	empreendedor,	empreendedor	é?	
Tendo em vista que no cenário empresarial de Guarapuava 
muitas empresas tem uma característica familiar, podemos 
deduzir que a resposta para esta pergunta é positiva. Nas 
últimas décadas, muitos pais de família iniciaram negócios 
nos mais diversos ramos comerciais e de serviços na 

A nossa história de empreendedorismo 
iniciou com meu bisavô e avô paterno. Imigrantes 
pós 2ª Guerra Mundial, tiveram que reconstruir suas 
vidas e o empreendedorismo foi ponto crucial para 
conquistarmos e constituirmos nossos negócios 
atuais. Iniciaram na agropecuária, a qual mantemos 
como principal ramo até os dias de hoje, passando 
pelo setor de transportes, revenda de máquinas 
agrícolas e de caminhões. Deixamos alguns negócios 
e iniciamos outros.

 Em 1974 meu avô ampliou nossos negócios 
adquirindo uma propriedade rural em Dourados, no 
Estado do Mato Grosso do Sul, na qual permanecemos 
até hoje produzindo e investindo. Quando meu pai se 

cidade	e,	alguns	anos	mais	tarde,	seus	filhos	e	filhas	deram	
prosseguimento ao trabalho destas empresas. Para ilustrar 
tal	situação,	nesta	edição	da	revista	ACIG,	os	filhos	de	três	
empresários guarapuavanos relataram como a história 
de empreendedorismo dos seus pais está ligada às suas 
próprias	atividades	profissionais.	

formou engenheiro agrônomo em 1986, iniciamos 
um negócio de produção de sementes de soja, 
aveia, trigo e triticale, o qual também permanecemos 
investindo até hoje. 

Um ano mais tarde, em 1987, inauguramos 
a Agrícola Estrela. Empresa que tinha seu foco na 
comercialização de sementes da Fazenda Estrela 
Sementes e, também, da nossa produção agrícola. A 
direção	desta	empresa	ficou	sob	responsabilidade	de	
meu tio Roberto e, em julho de 2016 assumi a gestão 
administrativa da empresa.

 Em 1993 inauguramos a Estrela Materiais 
de	Construção,	a	qual	fica	sob	comando	de	um	tio,	
cunhado do meu pai. Minha tia, irmã do meu pai, 
atende	o	financeiro	das	empresas	do	grupo.	

Desde pequeno fui estimulado por meu pai 
a acompanhar os negócios, principalmente os 
negócios incluídos em nossa propriedade rural. Criei 
gosto pela coisa. Me graduei engenheiro agrônomo, 
sob influência dos negócios da família, mas nunca 
sob pressão de familiares. A influência, ou melhor, 
o exemplo não recaiu somente sobre minha linha 
de estudos e trabalho, mas vendo meu pai sempre 
ativo e participativo em entidades de classe locais, 
regionais e estaduais serviu de estímulo para que eu 
começasse a me interessar, entender e participar de 
entidades. Meu pai sempre me instigou com uma 
frase: ‘seja da elite’. Claro que levei anos para entender 
o	real	significado	desta	mensagem	e	ela	continua	me	
instigando. ‘Seja o que há de melhor. Seja culto, forte, 
honesto. Faça com excelência. Lidere’. Esta é uma 
grande mensagem de meu pai que levo para a vida e, 
com	certeza,	transmitirei	às	minhas	filhas.	

Thiago Pfann e seu pai Josef Pfann Filho. 
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MARY ART

Especial
Dia dos Pais

Olhando pela janela do meu quarto, vejo meu 
pai, Milton Pinto de Oliveira, alimentando os peixes. 
Com oitenta anos de idade, seus cabelos grisalhos 
despertam imagens rápidas em minha mente. Nesta 
reflexão, me pergunto como um homem que cursou 
apenas o terceiro ano do Ensino Fundamental pôde 
deixar um exemplo tão grande de empreendedorismo, 
com	tantos	ensinamentos	a	seus	cinco	filhos.

Sua história não é muito diferente das muitas 
que conhecemos: um jovem mineiro de família pobre, 
porém audacioso, iniciou em 1971 sua caminhada 
no ramo vidreiro fazendo capelinhas. Minha mãe 
produzia e ele saía pelo interior do Paraná vendendo 
de porta em porta. Foram muitos quilômetros 
rodados, vários dias fora de casa e uma conversa que 
só ele tinha, convencendo pessoas a terem em casa 
imagens católicas para abençoar seus lares.

O vidro era um dos materiais necessários para 
a confecção das capelinhas e não demorou para que 
os vizinhos começassem a nos pedir pedaços para 
a substituição em suas janelas. Sempre atento às 
demandas dos clientes, viu ali um nicho e começou 
a revender vidros.

Os anos foram passando e, com a evolução do 
mercado, as antigas janelas de ferro e madeira foram 

substituídas para vidro temperado. Num primeiro 
momento, nós dois procuramos uma fábrica que 
nos fornecesse esses novos produtos, mas em 1997 
sua audácia e empreendedorismo o levou a dar um 
salto maior -, aliás, muito maior. Assim, por meio de 
financiamentos,	assumiu	riscos	para	inaugurar	uma	
das primeiras processadoras de vidros do Paraná. A 
Mary Art estava deixando de ser um comércio para se 
tornar uma indústria. 

Quando tomou essa decisão, convidou a mim 
e ao meu irmão Sidnei para seguirmos com ele no 
negócio. Ele começou sendo responsável pela linha 
de produção, meu irmão pela parte comercial e eu 
assumi	as	áreas	administrativa	e	financeira.	Depois	
de alguns anos, surgiram problemas de saúde que o 
impediam de trabalhar diariamente, então ele tornou-
se participante das decisões da empresa, acreditando 
em nós mais do que nós mesmos. De minha parte 
e	do	meu	irmão,	não	podíamos	trair	essa	confiança,	
então	fomos	à	luta.	Quando,	ao	final	do	dia,	cansados,	
íamos reclamar com ele, sempre encontramos uma 
pessoa que apostava no projeto e nunca esmorecia.

Já são 47 anos de uma história que teve meu 
pai como precursor, idealizador e incentivador de 
cada metro quadrado produzido nesses 21 anos 
de indústria. Nosso pai nos ensinou que o trabalho 
engradece o homem, que o ser humano semeia o 
futuro e, acima de tudo, ele tem fé num Deus que 
abençoa e protege todos aqueles que são do bem.

Assim, foi baseado nesse empreendedorismo 
de corpo, alma e coração que conseguimos fazer 
da Mary Art uma empresa que respeita seus 
colaboradores e promove parceria com seus clientes. 
Agora,	com	meu	filho	Lucas	e	meu	sobrinho	Rodrigo,	
caminhamos para a terceira geração à frente da 
empresa. 

Quanto a você, meu velho, só temos 
a	 agradecer.	 Afinal,	 mesmo	 nas	 ideias	 não	
compartilhadas, nunca deixou de acreditar em nossa 
capacidade de realização, cravando em nosso peito a 
ideia de que empreender é preciso. 

Rosemari e Sidnei Bremm de Oliveira, acompanhados pelo pai Milton Pinto de 
Oliveira.
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Especial
Dia dos Pais

GRUPO SUPERPÃO

Nosso pai Getúlio veio de família humilde e 
trabalhadora	e	é	o	mais	novo	dos	12	filhos	do	casal	
Leonardo e Ester Hyczy.  Os negócios da família 
Hyczy,	no	ramo	de	panificação	e	mercearia	iniciaram	
em 1924 com Leonardo Valente Hyczy nosso avô 
e nossa avó Ester Hyczy na padaria Ponto Chique, 
onde era fabricado um biscoitinho assado em forno 
a lenha e que ganhou fama em toda cidade e região, 
dando grande impulso para a empresa crescer. 
Depois disso, em 1932, foi inaugurada a Padaria 
Triunfante onde já nosso pai trabalhou desde muito 
jovem com seus irmãos e seus pais. 

Face ao empreendedorismo e trabalho 
desenvolvido por todos da família, os negócios 

prosperaram, até que na década de 70, o 
desenvolvimento do Grupo Superpão começou a 
chamar atenção na cidade de Guarapuava, época em 
que foi inaugurada a primeira loja de supermercado 
com autoatendimento de toda a região.  A empresa 
Supermercado Superpão Ltda., foi então fundada em 
1972.

Todos nós começamos a tomar gosto pelo 
trabalho muito cedo, baseado principalmente no 
grande exemplo que tínhamos dentro de casa.

Aprendemos a gostar do que fazemos e temos 
uma grande motivação em dar continuidade a este 
trabalho. Temos consciência da responsabilidade e 
dos	desafios	com	a	empresa,	com	nossa	equipe	e	
com nossa comunidade. 

Hoje o Grupo Superpão é composto por 3.300 
colaboradores, 24 supermercados, 4 franquias, 1 
atacado e 5 unidades centralizadoras, que praticam 
a distribuição de produtos e administração de todo 
o negócio que somos parte no comércio de Varejo e 
Atacarejo.

  Sem dúvida nenhuma nosso pai é nossa 
grande inspiração como empreendedor e como 
profissional.	Ele	é	um	grande	exemplo	de	ser	humano,	
de caráter, de humildade,  disciplina, transparência e 
honestidade. Uma pessoa com uma força de vontade 
inesgotável da qual temos um orgulho enorme. 

Obrigado	 pelo	 amor,	 carinho,	 confiança,	
atenção, paciência e principalmente por ter sido um 
verdadeiro pai em todos os sentidos. Te amamos 
muito.  

Maurício, Cláudia, Ricardo e Daniel Hyczy ao lado dos pais Getúlio Valente Hyczy 
e Cidney Hyczy.
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INOVAÇÃO

TENDÊNCIA E NECESSIDADE DE MERCADO: O RETORNO 
DAS BARBEARIAS E A VALORIZAÇÃO DA AUTOESTIMA 
MASCULINA

Além do tradicional trabalho de barba, cabelo e bigode, 
o Mestre da Navalha seguiu o modelo de empresas de grandes 
cidades e anexou à barbearia um espaço para happy hour mais 
descontraído para os clientes passarem o tempo, além do 
espaço kids que têm uma decoração personalizada e equipe 
especializada	em	cortes	para	os	pequenos,	como	conta	a	filha	
do Clodoaldo e responsável pela administração da empresa, 
Dayane Pesenti. “Em relação ao nosso espaço para happy 
hour, muitas namoradas ou mães, por exemplo, vem junto 
com	seus	 companheiros	 e	 filhos	 para	 o	Mestre	 da	Navalha.	
Enquanto eles cortam o cabelo, elas tomam um chopp, comem 
um lanche. Então, além dos homens, temos a presença de 
muitas	mulheres	por	aqui”,	conta.	Mais	especificamente	sobre	
o espaço kids, Pesenti relata que “os pais trazem até crianças 
com menos de um ano de idade para cortar o cabelo e a equipe 
conversa, brinca e insiste para que a criança se acostume com 
a atividade desde cedo”. 

Para além do serviço prestado, no Mestre da Navalha 
são comercializados os mais diversos produtos para o homem 
moderno. “Apenas para citar alguns, por exemplo, nós temos 
estimulantes para preenchimento e crescimento de barba e 
também óleo, shampoo e condicionador para barba. Já passou 
o tempo em que somente as mulheres compravam produtos 
de beleza, hoje o homem está gastando mais com ele mesmo”, 
observa Clodoaldo. 

A proposta de negócio tem agradado o consumidor 
guarapuavano, que frequenta o local tanto para usufruir dos 
serviços e do espaço quanto para comprar os produtos. Para 
Dayane, um dos fatores que contribuem para o sucesso da 
barbearia é o momento de desenvolvimento e renovação que 
Guarapuava está vivendo. “Nossa cidade tem comportado 
ideias	 inovadoras.	 Antes	 as	 pessoas	 ficavam	 sabendo	 das	
novidades quando iam para Curitiba ou outros grandes 
centros, agora o pessoal tem mais coragem para investir em 
propostas diferentes aqui mesmo, porque o próprio público 
tem	procurado	por	inovações”,	finaliza.

Há pelo menos cinco anos as barbearias voltaram a 
ter espaço como atividade empresarial, com novos formatos 
e propostas inovadoras. Devido à valorização do homem 
moderno pela boa aparência e pela moda e a procura por 
serviços e produtos especializados em beleza masculina, um 
nicho de mercado pouco explorado veio à tona e as tradicionais 
barbearias tornaram-se uma tendência. Um antigo segmento, 
com uma nova roupagem empresarial.

Ao observar o movimento do mercado para esta 
direção, a família do senhor Clodoaldo Albino Ancilieiro decidiu 
empreender neste ramo abrindo o Mestre da Navalha em 
Guarapuava, em 2015, tornando-se assim um dos precursores 
deste modelo de negócio na região centro-sul paranaense. 
Ancilieiro que já trabalha neste ramo há 25 anos, tem se 
adaptado às demandas dos clientes. “Nós fazemos desde os 
cabelos tradicionais até os mais modernos. Hoje os homens 
desde a infância e a adolescência já gostam de estar na moda, 
com penteados diferentes, com algumas linhas traçadas nos 
cabelos. Por isso, nós fazemos um trabalho personalizado de 
acordo com o gosto do cliente”, explica. 

Equipe do Mestre da Navalha.
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Coluna
EMPREENDEDOR

Nesta edição de agosto, a Brunsfeld Auto Peças é a protagonista 
da Coluna Empreendedor. Em entrevista para a revista ACIG, o 
sócio-gerente, Willy Theodoro Brunsfeld Neto, relatou a história 
da fundação da empresa familiar em meados dos anos 1940 e as 
características deste ramo de negócio.

Empreendedorismo 
na família 
Brunsfeld: mais de 
70 anos de história 
em Guarapuava 
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ENTÃO A EMPRESA TEM UMA CARACTERÍSTICA 
BEM FAMILIAR? 
Com certeza. Depois do meu avô, o meu pai passou 
a administrar a empresa e agora eu e meus irmãos. 
Está no nosso sangue empreender, temos essa veia 
empreendedora dentro de nós, queremos fazer cada vez 
melhor, com novas ideias. Sempre estivemos dentro da 
loja, aprendendo sobre gestão no dia-a-dia. Até mesmo 
os nossos funcionários seguem esta lógica familiar, pelo 
menos cinco colaboradores estão conosco há mais de 
20 anos.

COM MAIS DE SETE DÉCADAS DE ATIVIDADES, 
CERTAMENTE MUITAS MUDANÇAS OCORRERAM 
NESTE RAMO DE NEGÓCIO. VOCÊ PODERIA CITAR 
ALGUMAS? 
A mudança principal é a tecnologia dos veículos. Hoje, 
para fazer o diagnóstico de um carro é fundamental a 
utilização do equipamento adequado. Inclusive, por 

Coluna
EMPREENDEDOR

COMO TEVE INÍCIO A HISTÓRIA DE EMPREENDE-
DORISMO DA BRUNSFELD AUTO PEÇAS?
Quem fundou a empresa foi o meu avô Willy. Em meados 
dos anos 1940 ele trabalhava no setor madeireiro, 
onde tinha uma serraria e uma frota de caminhões. 
Naquela época ele percebeu que peças para caminhão 
e para carros eram produtos de difícil acesso aqui na 
nossa região, porque as peças geralmente vinham de 
Ponta Grossa, que era o grande centro comercial. Com 
frequência ele precisava de peças por conta da frota 
de caminhões, então ele fazia encomendas em Ponta 
Grossa e tinha um estoque particular para suprir essa 
demanda. Muitos vizinhos e amigos comerciantes 
sabiam deste estoque e pediam peças emprestadas para 
o vô, com isso, ele percebeu que havia uma necessidade 
de mercado neste ramo em Guarapuava.

E COMO EXATAMENTE O SEU AVÔ COMEÇOU A 
COMERCIALIZAR AS PEÇAS AUTOMOTIVAS?
Alguns representantes comerciais que passavam por 
Guarapuava começaram a oferecer estoques de peças 
para que ele comercializasse. No início eles deixaram 
algumas	peças	com	o	vô	–	na	confiança	–	e	disseram	
que se não conseguisse vender eles levavam os produtos 
de volta. Como o vô já tinha percebido que havia esta 
demanda no mercado, logo as peças foram vendidas, a 
procura continuou e o negócio foi crescendo cada vez 
mais. A história da nossa família neste ramo começou 
assim e hoje já estamos há 72 anos no mercado. No 
início era apenas o vô e uns dois funcionários, hoje 
temos quase 30 colaboradores.   

Equipe da Brunsfeld Auto Peças.
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para esse tipo de cliente de longa data é fundamental 
que seja feito. É um tipo muito especial de cliente.

COMO O SETOR DE AUTOPEÇAS SENTIU O IMPACTO 
DA CRISE? E O QUE FIZERAM PARA MANTER A 
COMPETITIVIDADE NO MERCADO? 
Quando tem uma crise o setor de autopeças é um dos 
primeiros a ser afetado, porque os clientes param de 
comprar peças para o carro e gastam com segmentos 
mais essenciais como os supermercados e as farmácias. 
Mas, para contornar esta situação, nós trabalhamos com 
promoções melhores. Chamamos o cliente para dentro 
da	 oficina,	 ou	 seja,	 tentamos	 atraí-los	 para	 dentro	 da	
oficina,	porque	ao	fazer	um	reparo	ele	vem	também	para	
dentro da loja comprar peças. Além disso, nós temos 
como	 clientes	 as	 oficinas	 de	 menor	 porte	 que	 ficam	
localizadas	nos	bairros.	Estas	oficinas	compram	peças	
na nossa loja, então nós tentamos facilitar o pagamento 
para	 que	 estas	 pequenas	oficinas	 tivessem	condições	
de sobreviver. Parcelamos em mais vezes, para que eles 
pudessem oferecer condições de pagamento melhores 
para os seus clientes também. 

QUE DICAS VOCÊ DARIA PARA QUEM ESTÁ INICI-
ANDO O PRÓPRIO NEGÓCIO?
Persistência. Quando temos o próprio negócio nós 
temos muitos momentos bons e muitos ruins também, e 
nos momentos difíceis a maioria desiste porque não tem 
persistência. Além disso, é fundamental fazer tudo de 
forma correta, porque quem quer ser malandro no meio 
comercial não sobrevive. Então, tem que ser honesto e 
persistente.  

conta desta necessidade de mercado, nós montamos 
a	oficina	própria	da	Brunsfeld	ao	lado	da	loja	de	peças.	
Outra mudança no ramo é a ampla concorrência dos 
últimos anos, porque até uns 30 anos atrás havia cerca 
de cinco lojas de peças em Guarapuava e hoje temos 
aproximadamente 40 lojas.  Portanto, trata-se de um 
segmento que cresceu muito na cidade.

QUAL É A RELAÇÃO DA BRUNSFELD COM SEUS 
CLIENTES? 
Nós temos clientes que estão conosco há gerações. 
Os clientes antigos ainda compram naquele antigo 
sistema	fiado,	sabe?	Para	esse	tipo	de	cliente,	que	tem	
uma relação com a nossa empresa há anos, tem que ser 
assim,	na	confiança.	Eles	não	usam	cartão	ou	cheque,	
então quando eles chegam aqui para comprar, eles 
pedem para deixar “marcado” para daqui a 30 dias. Um 
mês depois eles vêm pagar e fazem outra compra. Hoje 
em dia é um tipo de venda que não é mais realizada, mas 

Coluna
EMPREENDEDOR

O horário de atendimento da Brunsfeld é de segunda a sexta-feira das 8h às 18h e no 
sábado das 8h às 12h.
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 No mês de julho, a nova diretoria do Conselho 
Empresarial da Mulher Executiva (CEME) tomou posse. 
A gestão 2016-2018, comandada pela empresária Lara 
Sganzerla chegou ao fim após dois anos intensos de 
atividades voltadas para o público feminino como o 
#PraElas e ações alusivas ao Outubro Rosa e aos 16 
dias de ativismo pelo fim da violência de gênero. Além 
destes, outro grande evento marcou os últimos dois anos 
de gestão do Núcleo da Mulher Empresária: a Feira de 
Negócios. As duas edições da Feira, em 2017 e 2018, 
contaram com um grande público e figurou nacionalmente 
entre as maiores Rodadas de Negócios do país. 

 Conforme a ex-presidente, a gestão cumpriu o 
objetivo inicial de apresentar resultados satisfatórios 
para as empresas, seus colaboradores e a comunidade 
em geral, através do associativismo. “Nós plantamos 

RESULTADOS, RENOVAÇÃO E PLANEJAMENTO: NÚCLEO DA MULHER 
EMPRESÁRIA APRESENTA SEQUÊNCIA DA QUALIDADE DE GESTÃO

CEME

sementes e vamos colhendo aos poucos, mas nem todas 
são colhidas na própria gestão, algumas sementes serão 
colhidas por outras pessoas. Isso é o voluntariado. Nós 
nos doamos enquanto estamos em atividade, cada um faz 
a sua parte e assim o trabalho têm sequência”, explica. 

 A partir de agosto, Sganzerla continua como 
nucleada do CEME e também assume a pasta da Diretoria 
de Promoção e Eventos da Associação. É um novo 
desafio que a empresária pretende encarar com o mesmo 
afinco com que presidiu o Núcleo da Mulher. “Na pasta 
de eventos vou focar em desenvolver ações que tragam 
retorno para a cidade. Nós enquanto Associação temos 
o dever de promover eventos dos quais os empresários 
tirem proveito e consigam melhorar seus resultados de 
gestão”, conta. 

composta por Daviele Bortolanza, Giselle Mattos 
Leão Abdanur, Elaine Scartezini Meirelles, Lourdes 
de Figueiredo Leal, Sheila Tavares, Juliana Moller e 
Ana Carolina K. Bittencourt. Além destas nucleadas 
responsáveis pela administração do grupo, o 
Conselho atualmente conta com 40 integrantes que 
participam semanalmente das reuniões ordinárias. 

 De acordo com Szeuczuk, será ao mesmo 
tempo uma honra e um novo desafio estar à frente 
do Núcleo nos próximos dois anos. “É um Núcleo 
respeitado e usado como referência no Paraná, por 
isso, me sinto orgulhosa e honrada em estar à frente 
destas mulheres empresárias que são de muitas 
ideias e muita ação. Estou preparada para assumir a 
presidência, sei dos desafios que tenho pela frente, 
mas sou otimista, acredito no trabalho, acredito 
no desenvolvimento de pessoas e principalmente 
acredito no associativismo”, afirma. 

Resultados

Renovação 

Lara Sganzerla e Esabel Szeuczuk no jantar de posse da diretoria do CEME, referente ao 
biênio 2018-2020.

Dando sequência ao trabalho realizado 
na gestão de Sganzerla, a empresária Esabel 
Szeuczuk assumiu a presidência do CEME referente 
ao biênio 2018-2020. Ao lado dela, a diretoria é 
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A gestão do CEME no biênio 2018-2020 já está 
com a agenda recheada de compromissos. Isso porque 
o Núcleo teve a proposta “Mulheres Empresárias com 
Excelência em Gestão” contemplada no Programa 
Empreender Competitivo. O programa é um serviço de 
apoio às micro e pequenas empresas, ofertado pelo 
Sebrae e pela Confederação das Associações Comerciais 
e Empresariais do Brasil (CACB).

Conforme a presidente, além da ampla  programa-
ção de formações do projeto, as nucleadas também 
desenvolverão outras ações paralelamente. “Daremos 
continuidade na organização da Feira de Negócios, que 
acontecerá a cada dois anos, ou seja, a 3ª edição está 
prevista para 2020. Em 2019 promoveremos palestras 
empresariais e pretendemos resgatar o Jantar da Mulher 
Empresária, premiando os destaques empresariais da 
nossa cidade”, conclui. 

CEME 

Vinte e três empresas integrantes do Núcleo 
participarão do projeto, que terá duração de dois anos – 
de 2018 a 2020 – e prevê como resultados finalísticos: 
1) elevar em 20% o grau de excelência em gestão das 
empresas nucleadas até dezembro de 2019, com base no 
diagnóstico do Modelo de Excelência de Gestão (MEG); 
e 2) aumentar em 15% o faturamento das empresas 
nucleadas até dezembro de 2019.

Para tanto, desde o mês de junho deste ano, as 
empresárias começaram a participar de uma série de 
ações. A primeira delas foi a visita técnica na fábrica 
da Hering na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, 
objetivando observar os procedimentos de uma empresa 
referência em gestão e boas práticas no Brasil.

Nos próximos meses, a agenda de atividades 
do Programa Empreender Competitivo contemplam as 
formações em:

Planejamento

Integrantes do CEME na fábrica da Hering em Blumenau/SC.
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TENDÊNCIA

ABERTURA DE CAFETERIAS EVIDENCIA NOVA CULTURA 
DE CONSUMO E LAZER DO GUARAPUAVANO

Cícero Roberto Ferreira, profissional especializado em cafés.

 Basta dar uma volta na cidade para observar que, nos últimos meses, as opções de lugares para tomar um 
cafezinho aumentaram consideravelmente. O gosto pelo café aliado ao clima naturalmente frio de Guarapuava tem 
propiciado novas oportunidades empresariais neste segmento. 

este segmento.  “As novas receitas de café são elaboradas 
tendo em vista a qualidade do gosto e a estética do 
produto, que formam um conjunto mais atrativo para os 
clientes”, conta.

 Apesar de ser uma bebida apreciada de maneira 
muito pessoal, em que cada um gosta do café mais 
forte ou fraco, mais doce ou menos doce, com outros 
adicionais ou não, Ferreira consegue identificar um gosto 
em comum entre os apreciadores de café da cidade. 
“Uma bebida muito apreciada é o cappuccino, que é feito 
a base de chocolate, canela e creme e, também, temos 
os clientes que apreciam o expresso, que é um cafezinho 
mais concentrado. Mas, hoje, cada cafeteria procura ter 
seu diferencial para atrair o público com inovações à base 
do café”, conclui.

 Conforme o barista Cícero Roberto Ferreira, que 
atua neste ramo há 13 anos, o boom do surgimento das 
cafeterias está diretamente ligado à construção de um 
novo hábito de lazer dos guarapuavanos. “Muitos clientes 
já tem o hábito de sair com a família e os amigos para 
tomar um café no fim da tarde, mas estes investimentos 
recentes estão focando em novos clientes, aqueles que 
estão ainda criando o hábito de consumo. Para tanto, as 
cafeterias têm investido em receitas diferentes tendo o 
café como protagonista”, explica. 

 O famoso termo “gourmet”, que representa uma 
culinária mais requintada e elaborada, tem sido um estilo 
amplamente aplicado nos mais diversos setores do ramo 
alimentício, e o café não escapa desta tendência. Para 
o barista, este processo de “gourmetização” tem sido 
fundamental para chamar a atenção dos clientes para 
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TENDÊNCIA

QUER ALGUMAS DICAS DE ONDE TOMAR AQUELE
CAFEZINHO CAPRICHADO?

Empresas associadas até 26/07/2018

CANTINHO DO SABOR

ESSÊNCIA DO SABOR

ROYALE

SINHÁ BENTA

SUCRER

Endereço: R. Saldanha Marinho, 506 - Trianon
Horário de atendimento: de segunda a domingo, das 6h50 às 20h. 

Endereço: Rua Mal. Floriano Peixoto, 1740 - Centro 
Horário de atendimento: de segunda a sábado, das 07h30 às 20h.  

Endereço: Avenida Guarapuava, 1400 (Shopping Cidade dos Lagos)
Horário de atendimento: de segunda a domingo, das 10h às 22h.

Endereço: Rua Senador Pinheiro Machado, 2095 - Centro 
Horário de atendimento: de segunda a sábado, das 10h às 19h.

Endereço: Rua Saldanha Marinho, 1558 - Centro
Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 19h, e sábado das 9h às 
18h. 
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CRÉDITO

De que forma se enquadra esse tipo de 
investimento fixo?

O crédito para investimento fixo pode ser usado para 
aquisição de equipamentos, geralmente esses equipamentos 
devem ser novos e de fabricação nacional, contudo isso pode 
ser avaliado pela instituição financeira a qual está sendo 
solicitado o crédito. Também se enquadra nessa modalidade 
investimentos com reformas, ampliação, modernização de 
layout, seriam estas as mais utilizadas, contudo também 
se enquadram aquisição de veículos, desde que seja de uso 
da empresa, confecção ou contratação de software que irá 
decorrer em melhorias para a empresa em questão.

Quais são os principais impedimentos 
que a empresa pode encontrar na hora de 
pleitear um crédito para investimento fixo?

Temos algumas situações que inviabilizam o crédito 
para a empresa, podemos destacar, por exemplo, que 
a ausência de um projeto com plano de negócios pode 
acabar frustrando as expectativas do empresário. Muitas 
vezes o empresário apresenta a ideia de que determinado 
equipamento irá melhorar seus rendimentos, reduzir seus 
custos, diminuir seus prazos, enfim, uma grande quantidade 
de benefícios, contudo acaba não se inteirando em todos 
os processos que a aquisição de tal equipamento pode 
ocasionar, como operacionalização, manutenção, espaço 
físico, entre outros itens que abrangem a aquisição de tal 
equipamento, reforma, ou até mesmo construção de novos 
espaços. Por isso, é importante que todos os aspectos sejam 
levados em consideração no plano de negócios, facilitando o 
acesso ao crédito.

Outros itens que são inerentes a todas as operações 
financeiras e que surgem como possíveis impeditivos para 
o sucesso na aquisição do crédito são os chamados 5 C’s: 
Capacidade, Caráter, Colateral, Condições e Capital. Na 
próxima edição da revista ACIG, abordaremos detalhadamente 
o que significa cada um destes C’s e a sua relação com o 
crédito. 

 O mercado financeiro disponibiliza diversas linhas 
de crédito para empresas, a mais comum é o capital de giro, 
por ser tecnicamente mais simples de adquirir o crédito 
pleiteado. Contudo existem outras linhas de financiamento 
que podem vir de encontro às necessidades que o empresário 
está procurando, como é o caso das linhas de crédito para 
investimento puro ou investimento fixo.

Nesse sentido, objetivando responder às três principais 
perguntas que frequentemente irrompem em relação a este 
assunto, esclarecerei aspectos sobre o investimento puro ou 
fixo.

O que é a forma de crédito para investi-
mento puro?

Essa forma de crédito para investimento consiste 
em aplicar o recurso do crédito exclusivamente no projeto 
apresentado pela empresa, ou seja, será de uso somente 
para aquela finalidade, não existindo assim margem para 
aplicação que não seja no recurso solicitado.

VOCÊ TEM DÚVIDAS SOBRE LINHAS DE CRÉDITO PARA 
INVESTIMENTO?

Márcio Maurílio Cruz, gerente de negócios da SGC.

Por Márcio Maurílio Cruz
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