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PALAVRA DA DIRETORIA
Recentemente, as entidades de classe de Guarapuava lançaram o projeto “Vote Pela Nossa Guarapuava”. Tal atitude precisa ser
comentada e amplamente repercutida.
Diariamente constatamos que as ações e decisões que
emanam do processo político interferem nas nossas vidas e nos
nossos negócios, implantando, suprimindo ou alterando leis e
decisões nos diversos âmbitos do sistema político nacional.
Portanto, refletir sobre as eleições que se aproximam torna-se
uma necessidade fundamental, que deve ser operacionalizada
através do diálogo, da maturidade e da transparência.
O lançamento deste projeto significa que as entidades
envolvidas estão diretamente interessadas no futuro de
Guarapuava, do Paraná e do Brasil, e por isto querem incentivar
seus associados e toda a comunidade a refletirem sobre
a importância das eleições e do voto dentro do processo
democrático.
Um dos objetivos do projeto é contribuir na reflexão
para que os votos da nossa comunidade privilegiem candidatos
que de fato tenham compromisso com Guarapuava, que sejam
acessíveis, e que depois de eleitos prestem contas de suas
atuações, o que na essência constitui-se como obrigação.
Por mais desgastados que estejam o processo
político e seus agentes, a nossa participação é fundamental.
As nossas escolhas definirão quem
serão os nossos representantes. Nosso
projeto não é partidário e nem visa
favorecer determinado candidato, mas
sim dialogar e ouvir a todos que nos
procurarem com isenção e maturidade
cidadã.
Venha somar conosco e “Vote Pela
Nossa Guarapuava”!
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Coluna

EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE
1 – No dia 23 de agosto, a empresa Angelica Federizzi Estética e Emagrecimento promoveu um coffee break para o lançamento da nova linha de
produtos Angelica Federizzi.

4 – No dia 15 de setembro, a Modas Jolie promoveu um delicioso café colonial
e sorteio de prêmios em comemoração ao Dia do Cliente.
5 – No dia 15 de setembro, a Comercial Oeste completou 58 anos de mercado
em Guarapuava.

2 – No dia 30 de agosto, a cooperativa de crédito Evolua apresentou seus
produtos e serviços para diretores e conselheiros da ACIG.

6 - Em 19 de setembro, a franquia da Chocolate Lugano, especializada em
chocolate artesanal, foi inaugurada no Centro de Guarapuava. A loja está na
Rua XV de Novembro, ao lado da Los Pingos.

3 - Em agosto, a Reptec Store inaugurou uma nova loja na Rua Saldanha
Marinho, 1680, próximo à Farmácia Trajano 24h.

1

4

2

5

3

6

8

OUTUBRO 2018

OUTUBRO 2018

9

Coluna

NOVOS SÓCIOS

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

1

LK Reciclagem

4
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2

Barracão dos Presentes

5

Agrícola Centro Sul

3

IOT Guarapuava – Instituto de Ortopedia e Traumatologia

6

Vital Produtos para Saúde
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Coluna

NOVOS SÓCIOS

BEM-VINDOS À ACIG
ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE
NOSSA CORRENTE ASSOCIATIVISTA
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Sinhá Benta Café e Tortas
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Estação do Cachorro Quente
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Art Music
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Dondoca Modas
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Coluna

VOCÊ, EMPRESÁRIO

MINHA HISTÓRIA DE
EMPREENDEDORISMO

Por Rosana Soares Batista

Sou Rosana Soares Batista, proprietária da Casa
Esporte, empresa fundada em 1982 pelo meu sogro José
Soares Batista. Em 34 anos de existência, a Casa Esporte foi
estabelecida na rua Saldanha Marinho, mas em 2012 mudou
para a rua Presidente Getúlio Vargas e este ano, assumi a
direção com novo endereço na Rua Vicente Machado, 1982.
A história de empreendedorismo da família está
passando por um novo momento, onde queremos aliar
as facilidades do mundo digital ao nosso modelo de
negócio. Para tanto, atualmente estamos trabalhando no
fortalecimento da loja dentro de uma proposta nova: a loja
online, com atendimento delivery para Guarapuava. Portanto,
os nossos clientes que acessarem o site www.casaesporte.com.br,
ou entrarem em contato através do telefone ou Facebook,
podem fazer o seu pedido que nós levaremos até eles, sem
custo de entrega, para que possam provar os materiais e

escolherem a forma de pagamento.
Com esse novo modelo de atendimento, objetivamos
oferecer aos nossos clientes maior praticidade e exclusividade.
Os nossos clientes são o maior patrimônio que temos nestes
quase 40 anos de mercado, por isso queremos tratá-los de
maneira exclusiva e com dedicação total.
O esporte está em nossas vidas em todos os
momentos, e cada dia mais temos a necessidade de
otimizar o nosso tempo para ter mais comodidade, para
facilitar nosso dia-a-dia sem perder o ritmo. Por isso, temos
trabalhado com o coração, para tornar a vida dos clientes
mais tranquila e versátil, sempre com tecnologias aliadas
ao atendimento e com qualidade e preço justo. O segredo
da criatividade está em dormir bem e abrir a mente para as
possibilidades infinitas. “O que é uma mulher sem sonhos?”
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Marketing • Sicoob Central Unicoob

Cobrança Sicoob.
Soluções para escritórios, com tarifas
que merecem um happy hour.

Parece que a cobrança Sicoob foi pensada
para o seu negócio. E foi mesmo:
•
•
•
•

Registro de boletos online.
2ª via de boletos atualizados.
Ferramenta de gestão online e gratuita.
Antecipação de recebíveis no mesmo dia mediante análise de crédito.

Procure sua Cooperativa e negocie.
sicoobunicoob.com.br

Ouvidoria: 0800 725 0996
Atendimento: seg. a sex. - das 8h às 20h
www.ouvidoriasicoob.com.br
Deficientes auditivos ou de fala:
0800 940 0458 | sicoob.com.br

OUTUBRO 2018

13

EMPRESA
1 ANO
Sucrer Confeitaria
Pedro Barba
Dondoca Modas
Clínica Skinny
Carmen Steffens Guarapuava
Cafeteria Vovó Kika
2 ANOS
Havaianas Guarapuava
Norbert Heinz
Barbearia Barber Shop
Angelica Federizzi
Posto Maranello Cidade dos Lagos
Viajar Mais Turismo & Intercâmbio

FUNDAÇÃO
27/10/17
11/10/17
10/10/17
09/10/17
03/10/17
03/10/17
28/10/16
28/10/16
17/10/16
13/10/16
10/10/16
05/10/16

FUNDAÇÃO

EMPRESA

EMPRESA

FUNDAÇÃO

12 ANOS
FJ Computadores

27/10/06

28 ANOS
Pesada Avenida

01/10/90

13 ANOS
Mabe’s Jóias

11/10/05

29 ANOS
Ótica Veja

02/10/89

14 ANOS
Atual Confecções e Calçados

13/10/04

15 ANOS
Vasp Imóveis
Infolution Sistemas

32 ANOS
Fellipe Silvester
Employer

24/10/86
25/10/86

01/10/03
01/10/03

17 ANOS
Patoeste

36 ANOS
O Boticário - Loja 01
Casa Esporte

13/10/82
01/10/82

11/10/01

40 ANOS
Inarmento Pré Moldados

01/10/78

26/10/00
05/10/00
01/10/00
01/10/00

41 ANOS
Auto Escola Bosco

21/10/77

47 ANOS
Livraria e Papelaria Universom

01/10/71

3 ANOS
Acgio Franchising Guarapuava
Maxorgani Segurança Privada
Odontomoss

27/10/15
21/10/15
16/10/15

4 ANOS
Os Piá da Faraó Motos
Med Prev Guarapuava
G.D Indústria de Plásticos

18 ANOS
Honda Lobo Motos
Crachá Digital Relógio Ponto
Churrascaria Brescovit
Inviolável Segurança

24/10/14
20/10/14
08/10/14

19 ANOS
Corpo Bello Estética

10/10/99

20 ANOS
Escola Santa Teresinha do Menino Jesus

51 ANOS
Sindicato Rural

18/10/67

01/10/98

21 ANOS
Melo Advogados Associados

58 ANOS
Moinho São Luiz

20/10/60

01/10/97

5 ANOS
D & C Recupera
6 ANOS
Parteka Parque das Árvores
Parteka Vila Carli

03/10/13
22/10/12
22/10/12

8 ANOS
Master Informática

25/10/10

9 ANOS
Essência do Sabor
NDI - Núcleo de Diagnóstico por Imagem
Comercial Ivaiporã

28/10/09
14/10/09
04/10/09

10 ANOS
Dellim Modas
CVC Turismo
Guaratel
IP Construção

22/10/08
20/10/08
09/10/08
02/10/08

22 ANOS
Escola Arco Iris Educação Infantil e Ensino Fundamental 25/10/96
Minerva Consultores Associados
01/10/96
Galpão do Boiadeiro
01/10/96
23 ANOS
Casa de Especiarias & Importados
Royale Lanches
Pousada Vollweiter
RM Motores
Pro Lar
Clínica do Automóvel

30/10/95
23/10/95
20/10/95
19/10/95
16/10/95
01/10/95

24 ANOS
Tormec Mecânica e Tornearia

01/10/94
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NOVOS ASSOCIADOS
EMPRESA
Inova Comunicação
Slim Medic
Contae Contabilidade Online
Sinhá Benta
Zzoper Caça e Camping
Vital Produtos para Saúde
LK Reciclagem
R Falcão Treinamentos em Desenvolvimento
Compre Bem Materiais de Construção
Hayana Sanquetta Beauté
Máquina-Car
Dondoca Modas
Nora Fammi Manutenção Industrial

ADESÃO
18/08/18
18/08/18
18/08/18
18/08/18
18/08/18
21/08/18
21/08/18
23/08/18
23/08/18
23/08/18
24/08/18
05/09/18
13/09/18
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CONJOVE

CONJOVE E NÚCLEO DE TI EXPERIENCIAM ECOSSISTEMA
DE INOVAÇÃO EM FLORIANÓPOLIS

Empresários e líderes que integraram a missão técnica para Florianópolis.

No mês de setembro, os membros do Conselho
do Jovem Empresário (CONJOVE) e do Núcleo de Tecnologia da Informação, integrantes à Associação Comercial e
Empresarial de Guarapuava (ACIG), participaram da missão
técnica “Ecossistema de Inovação”, em Florianópolis, Santa
Catarina. A missão, coordenada pelo SEBRAE, contou com
uma programação de dois dias recheada de atividades
voltadas para conhecimentos de inovação e tecnologia.
De acordo com o gestor da linha estratégica de empreendedorismo e gestão do SEBRAE/PR, Agenor Felipe Krysa, no
primeiro dia os visitantes tiveram uma vivência de imersão no
Ecossistema e, no segundo dia, de troca de experiências. “No
momento de imersão no Ecossistema conhecemos os parques
tecnológicos e as incubadoras, e como esse Ecossistema interage
e se organiza para dar sustentação às ideias inovadoras e startups. E, no segundo momento, tivemos contato com empresas
e suas operações específicas. Uma grande lição que nós tivemos,
por exemplo, foi na empresa Exact Sales, onde conversamos
com um empresário que nos relatou detalhadamente todo o
aprendizado que ele teve e como a inovação transformou a
empresa dele em um negócio que fatura e vale milhões”, relata.

OUTUBRO 2018

Para o integrante do CONJOVE e do Núcleo de TI da
Associação, Robson Krieger, com a missão, os empresários
conseguiram visualizar a importância do funcionamento de um
Ecossistema de Inovação para os negócios regionais. “Uma
cidade cresce muito quando possui um Ecossistema de Inovação
que incentiva o ambiente favorável para os negócios. Vimos que
empresas como Softplan, Intelbras, Resultado Digitais, Exact
Sales, tiveram início nesses ambientes e hoje são grandes cases
de sucesso. O êxito dessas empresas se deve à iniciativa dos
sócios e ao ecossistema existente em Florianópolis, que contribuiu
nos primeiros passos através de mentorias, estrutura física,
apoio financeiro, acesso ao mercado, capacitação, ferramentas,
metodologias e outros apoios necessários para uma startup
prosperar”, explica.
Com a experiência, os empresários tiveram aguçados
seus aspectos inovadores tanto na gestão empresarial, quanto
no desenvolvimento de inovação dentro de suas empresas. Além
disso, vivenciaram o funcionamento das engrenagens de um
Ecossistema de Inovação ativo, que propicia alto potencial de
crescimento para toda a região em que atua.
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1 – Larissa Romão (Art Music)
2 – Maycon Bogdan, Jeniffer Zanona e Fátima Castro (Fiat Veritá)
3 – Marcos Santos e Tânia Mara Fagundes (CCBEU)

6

7

4 – Sergio Ricardo Dalposso (Mix Supermercado)
5 – Silton Siqueira (Comercial Oeste)
6 – Maria Aparecida Virmond (Aquarela do Saber)
7 – Robert Michelc (Michelc Contabilidade e Assessoria)

10

8 – Regiane Barros e Alana Ottovich Oliveira (Kuka Maluka)
9 – Ezequias Luiz Costa e Diego A. Costa (Elcco Materiais de Construção)
10 – Luth Rodrigues Kimak (Guaravel Rent a Car)
11 – Richard Toninger e Aceoly Antunes (Pneuforte Recapagens)
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12 – Rejane de F. C. Marcondes e Adailton Marcelo Lehrer (Centro
Universitário Campo Real)
13 – Elisangela Machado Camargo e Fernando Camargo (Grafite
Papelaria)
14 – Josimar Mello de Paula, Aragão Siqueira e Juliano Soares (Central
Cartuchos)
15 – João Rodrigo, Gilberto Junior, Angelo Bochenek, Andrey Bochenek e
Nelson Henrique Quingerski (Angelsom)
16 – Adriana Ferreira e Juliana Kuntz (Emaq Locação de Equipamentos)
17 – Carolina Marcondes Thomé, Elaine Camargo, Maristela Eurich e
Mario Cezar Zanini Filho (Vital Produtos para Saúde)
18 – Alessandra M. Costa e Lindomar Galvão (Uniaço Soluções em Aço)
19 - Roberson Falcão (R Falcão Treinamentos em Desenvolvimento)
20 – Thiago Pfann (Agrícola Estrela) e Marcelo Oliveira Cunha (Celplac)

19

21 – Paula Cristina Nogoseki e Jéssica Suzane de Souza (Alfa
Despachante)
22 – Maurício Henrard (MH Eventos e Comércio) e Elizabete Machado
(Revista Visual)
23 – Lara Sganzerla (Tevah Moda Masculina) e Maria Inês Guiné (Fm
Produções e Eventos)
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CAMPANHA VOTE CERTO E A UNIÃO DAS ENTIDADES
DE CLASSE DE GUARAPUAVA: A FORMATAÇÃO DE UM
ALINHAMENTO EM PROL DO PROGRESSO REGIONAL
lidade de conscientizar os cidadãos sobre a importância
de votar em candidatos que tenham projetos que visam o
desenvolvimento local, tendo em vista que, se eleitos, são
estes mesmos candidatos que representarão as demandas
de Guarapuava e do centro-sul paranaense junto ao poder
público em nível estadual e nacional.
Nesse sentido, os representantes das entidades de
classe locais articularam a campanha em duas frentes
principais:

Durante todo o mês de setembro, período antecedente
às eleições 2018, a Associação Comercial e Empresarial
de Guarapuava, ao lado das entidades Sindicato Rural,
Sociedade Rural, Sindicato das Indústrias de Reparação,
Sindicato das Indústrias de Madeira, Casa da Indústria e
Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapuava, coordenou
a campanha “Vote Certo – Uma iniciativa por uma
Guarapuava mais consciente”.
Como o próprio nome sugere, a campanha teve a fina-

Disseminação midiática
A campanha foi elaborada com três identidades visuais
diferentes, mas com o mesmo apelo para a importância de votar
em candidatos que tenham compromisso com Guarapuava e que
estiveram presentes nos últimos anos através da promoção de
ações e recursos.
A veiculação se deu em formato de busdoor, revista, rádio,
cartaz, adesivo e mídias sociais (Facebook e Instagram).

Em 29 de agosto, as entidades lançaram a campanha
midiática.

Levantamento de demandas do setor produtivo

No dia 21 de setembro, as entidades apresentaram para os
candidatos as demandas levantadas pelo setor produtivo.

As entidades elaboraram um documento coletivo com as demandas
de cada setor que representam. Na pauta foram abordadas reivindicações
quanto à: logística e transportes; saúde; segurança; educação; fortalecimento
do Sebrae; comprometimento com as reformas da previdência; tributária e
política; manutenção da reforma trabalhista, e também o reforço do apoio à
operação Lava Jato.
Este documento foi entregue aos candidatos que concorrem a cargos
na Assembleia Legislativa do Paraná, Câmara Federal, Senado Federal e
Governo do Estado.

Para além do documento entregue aos candidatos,
as entidades firmaram o compromisso de acompanhar o
mandato dos representantes eleitos e agendar reuniões com
os mesmos para informar e orientar sobre as demandas do
setor produtivo regional.
A partir das duas frentes de atuação da campanha,

as entidades almejam dar início ao desenvolvimento de
uma cultura saudável de discussão política em Guarapuava
e também dar continuidade ao processo de união das
entidades de classe locais para somar e fortalecer os
pleitos do setor produtivo.
Confira os depoimentos das entidades participantes:

Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava
Temos acontecimentos do passado que comprovam que pela falta de união de forças da sociedade
organizada acabamos perdendo empreendimentos que
poderiam ter levado Guarapuava para outra categoria de
desenvolvimento. Somos uma cidade polo de uma região
muito importante, com localização geográfica privilegiada,
com recursos naturais abundantes. A união das entidades
pela cobrança da classe política como um todo é uma

semente que poderá gerar muitos frutos no futuro.
Estamos criando uma cultura em que as entidades
falam sobre política e incentivam a comunidade a
falar e refletir sobre política. A campanha é também
pela valorização dos candidatos de nossa cidade e
região, candidatos com alguma ligação conosco e
que conhecem nossas necessidades e anseios.
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Casa da Indústria e Sindicato das Indústrias de Madeira
A parceria das entidades vem trazendo a cada
nova ação grandes resultados para nossa cidade,
por isso devemos mantê-la para trazer questões não
apenas eleitoreiras, mas referentes a real economia.
A partir do momento em que nossas entidades estiverem unidas, conseguiremos abranger um grande

número de associados, colaboradores e interessados.
As entidades atuam como impulsionadoras da “Campanha Vote Certo”, mas a conscientização parte de
todos os eleitores. Cada eleitor deverá fazer o trabalho
de conscientização com seu vizinho, colaborador, amigo
e família.

Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapuava
Nós temos o compromisso, como líderes
de entidades, de participar e não ficar omissos às
situações que acontecem em nosso município,
estado e país. Muitas coisas que nós reclamamos
que não saíram como a gente pensava, ocorrem
justamente por falta de atuação mais efetiva das
entidades. A conscientização que estamos propondo

é importante, mas nós não podemos ficar só nisso,
depois das eleições precisamos continuar um trabalho
junto aos nossos representantes para que eles votem
conscientes por nós, em relação ao que a nossa
classe produtiva precisa para o desenvolvimento e
melhoria de cada setor. A participação das entidades
têm que ser constante.

Sindicato das Indústrias de Reparação
As eleições são momentos decisivos nas
democracias. Os representantes que escolhemos
são responsáveis por aprovar as leis e executar
as políticas públicas que afetam diretamente
a vida de todos os cidadãos. Assim, o voto e o
acompanhamento do trabalho dos políticos eleitos

são fatores realmente transformadores da sociedade. Nossas entidades trabalham fortemente a
questão do associativismo, acreditamos que temos
vários objetivos em comum e que iniciativas como
estas são edificantes para a nossa cidade.

Sindicato Rural de Guarapuava
As entidades de classe podem e devem
conscientizar a população sobre a importância da
escolha de um candidato que esteja apto a gerir
o patrimônio e o interesse público. É importante
fomentar o conhecimento sobre o contexto político,

visando o voto consciente. O voto deve ser feito a
partir de informações que apontem ao eleitor qual é o
candidato que está mais apto a atender às demandas
da população.

Sociedade Rural de Guarapuava
De uma forma geral, toda essa crise política
abriu a cabeça da população. As pessoas estão
mais críticas na seleção de candidatos, portanto esse
é o momento de insistirmos na conscientização.
É preciso encampar iniciativas como esta para
sensibilizar as pessoas que estão a nossa volta,
sejam associados, cooperados, colaboradores, familiares, amigos. É preciso uma rede de ramificação
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muito grande.
Este momento pré-eleições é oportuno para
a união, para ganhar mais representatividade. Devemos pensar em conjunto pelo bem da comunidade e
dos negócios locais, pois quanto mais próximas as
entidades estiverem mais força nós teremos e maior
será nossa ramificação de levar ideias e propostas.
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METALKIT IDENTIFICA NECESSIDADE DE MERCADO E
CONSOLIDA SEU TRABALHO COM O PRÊMIO MÉRITO
EMPRESARIAL 2018
Nesse sentido, a empresa buscou legitimar o trabalho
que vem realizando através da disputa do Prêmio
Mérito Empresarial, organizado pelo Conselho do Jovem
Empresário (CONJOVE). A MetalKit participou da avaliação
três vezes, sendo que já havia figurado entre os finalistas
em uma das oportunidades, mas somente na edição de
2018 conseguiu o primeiro lugar na categoria Pequena
Empresa.

Gestores da MetalKit, Esabel Szeuczuk e Alexandro Siqueira Ribeiro, recebendo
o PME 2018, na categoria Pequena Empresa.

Atuando desde 2006 no mercado de Guarapuava, a
MetalKit surgiu da percepção de um nicho inexplorado no
segmento de distribuição de alumínios. A indústria de vidro
local – composta por empresas consolidadas e com alta
produção diária – antes da MetalKit, comprava materiais
que suprem as dificuldades do vidraceiro em outras
cidades do Paraná, porque não havia uma empresa
com atendimento especializado para este suporte em
Guarapuava. Justamente, nesta necessidade de mercado,
Esabel Szeuczuk e seu esposo Alexandro Siqueira Ribeiro
enxergaram uma oportunidade.
Conforme Szeuczuk, a MetalKit atende toda a
carência de serviços que era encontrado neste setor na
região centro-sul paranaense. “Nós idealizamos uma
empresa que supre as dificuldades das serralherias,
materiais de construção e principalmente vidraçarias.
Aqui esses segmentos encontram os produtos que necessitam em qualquer quantidade que precisarem, desde
os produtos mais simples até os mais inovadores”,
explica. Após 12 anos de atividades em Guarapuava, a
empresária conta que a MetalKit está em processo de
expansão. “Além do espaço de distribuição e logística,
temos mais uma fábrica que faz a pintura eletrostática
dos alumínios, que também é uma proposta única aqui
em Guarapuava”, aponta.
Diante de todos os desafios de serem os precursores deste setor em Guarapuava e manter a qualidade dos
produtos, os administradores da MetalKit investiram – ao
longo destes anos – em formação e qualidade de gestão.

“

MESMO QUE NÃO TENHAMOS GANHADO
AS DUAS PRIMEIRAS EDIÇÕES QUE
PARTICIPAMOS A EMPRESA GANHOU
MUITO. GANHOU EM QUALIDADE,
CONHECIMENTO E MELHORIAS DE
GESTÃO. VENCEMOS A CATEGORIA
NESTE ANO, E ISSO É RESULTADO DE UM
DIAMANTE QUE VEM SENDO LAPIDADO
HÁ ANOS.

“

Esabel Szeuczuk

Para a gestora, a MetalKit foi lapidada a cada edição
do PME, pois novos aprendizados foram aplicados à empresa
a partir da percepção do que precisava ser melhorado para
aumentar a competitividade para a edição seguinte da
premiação. “Mesmo que não tenhamos ganhado as duas
primeiras edições que participamos a empresa ganhou
muito. Ganhou em qualidade, conhecimento e melhorias
de gestão. Vencemos a categoria neste ano, e isso é
resultado de um diamante que vem sendo lapidado há
anos. É uma conquista que a gente enxerga como apenas
o início, indica que estamos no caminho certo, mas que
tem muita caminhada pela frente”, destaca.
A exemplo da história da MetalKit com o Prêmio
Mérito, Esabel aconselha outras empresas a participarem
da avaliação como critério para implementar melhorias
em seus negócios. “Participando do PME a empresa,
os gestores e a região só têm a ganhar. A avaliação
nos estimula a entender a nossa empresa e a nossa
gestão com uma visão ampla, de maneira muito séria e
assertiva”, finaliza.
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ALTA PERFORMANCE EM VENDAS

O QUE FALTA PARA QUE VOCÊ E SUA EQUIPE INTEGREM O
SELETO GRUPO DE VENDEDORES NACIONAIS?
No Brasil, apenas um seleto grupo de vendedores
pode ser considerado de alto nível e, o que os diferenciam
dos demais, é o conhecimento e o domínio das técnicas
de vendas. Dentro de qualquer empresa, seja de pequeno,
médio ou grande porte, o setor comercial é a peça chave
para o bom andamento dos negócios. Se as vendas vão
bem, a empresa prospera. Por este motivo, a capacitação
dos funcionários deve ser vista como um investimento e
não como um gasto.
Pensando nisso, a Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava (ACIG), está promovendo o curso
online de Alta Performance em Vendas (APV), ofertado pelo
Instituto Venda Mais. Os próprios colaboradores do setor
comercial da Associação fizeram este curso, entre junho
e agosto deste ano, e perceberam a diferença de seus
desempenhos em vendas, por isso, a entidade decidiu
estender a formação para seus associados.

negociar e vender o produto, desenvolver habilidades de
comunicação, de abordagem, de interesse pelo próximo
e de ser solucionador de problemas, correm o risco de
quebrar no mercado”, constata.
Para o gerente administrativo da ACIG, Paulo Roberto
Santos de Lima, o que mais chamou a atenção no curso
foi o módulo que trata especificamente do relacionamento
com o cliente. “Nessa parte do curso, busca-se entender
qual é o perfil do cliente e as demandas que ele nos
apresenta. A partir dessa compreensão é possível realizar
um atendimento mais direcionado e exclusivo”, conta.

Início do curso
10 de outubro
Duração do curso
10 semanas
Investimento
R$595,00 – pagamento em até 3x
Diferencial

Colaboradores da ACIG formados no curso de APV, do Instituto Venda Mais.

O curso tem o formato online e é ministrado por um dos
maiores especialistas em vendas do Brasil, Raul Candeloro.
Com duração de 10 semanas, os tópicos abordados no curso,
são: planejamento, prospecção, abordagem, levantamento de
necessidades, proposta de valor, negociação, fechamento e
pós venda. Conforme o coach em vendas da ACIG, Fabrício
Lacerda, ser um bom vendedor não é um mistério, mas
exige atenção a todo o processo de vendas, e o curso
APV contempla todo este passo a passo. “Vejo como um
curso fundamental para a formação de equipes. Muitos
podem ser excelentes no que fazem, mas se não souber
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Na aquisição de 3 vagas ou mais, o
associado tem direito ao acompanhamento
de uma psicóloga durante todo o processo
do curso.

Informações
3621-5566
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SAÚDE INFANTIL EM PAUTA: UMA ALTERNATIVA DE
ATIVIDADE FÍSICA DIVERTIDA E FORA DO CONVENCIONAL
Nos últimos anos, os empreendedores de Guarapuava
tem percebido um mercado mais aberto a propostas de negócios
inovadoras em todos os setores, inclusive nos nichos voltados
ao público infantil. A Ativa Kids, conhecida na cidade como uma
“academia para crianças”, é um bom exemplo disso. Prestes a
completar um ano de funcionamento neste mês de outubro,
a empresa trabalha com a manutenção e o estímulo à saúde
infanto-juvenil, através de diferentes técnicas de exercícios
funcionais.

para ir à escolinha, o processo de interação social deles tem
início aqui, através de socialização com outras crianças. Então,
além do desenvolvimento motor, são trabalhados os aspectos
cognitivo e social. Também contamos com aulas inclusivas, já
que temos alunos com autismo e síndrome de Down”, explica.
Outra novidade recente na academia (e na cidade) é
a aula de zumba kids. E, em qualquer uma destas atividades,
seja funcional ou zumba, os pais podem acompanhar os
treinos simultaneamente da área destinada aos adultos, já
que muitas vezes os mesmos querem ir para a academia,
mas não tem com quem deixar as crianças. “Geralmente, nas
academias da região a gente encontra um espaço kids ou
uma aula para as crianças, mas dentro de um espaço para
adultos. O nosso diferencial é que aqui é o contrário, porque o
espaço é todo pensado para crianças, e tem um cantinho para
adultos. Toda a parte de tatame, materiais coloridos, trave de
equilíbrio, caixote, são todos materiais revestidos por questão
de segurança”, conta.

Caroline Reda e Aline Okonoski, sócias-proprietárias da Ativa Kids.

As idealizadoras desta proposta de negócio, Aline Okonoski
e Caroline Sobanski Ferreira Reda, são formadas em Educação
Física e uniram as suas experiências acadêmicas e profissionais
para formatar um modelo diferente de atividade física para
crianças. A inspiração veio do trabalho realizado com crianças
em colégios, com treinamentos esportivos para crianças e
também com experiências em academias e crossfit.
A educadora física, Aline Okonoski, explica como ocorre
o treinamento funcional, que é a base de trabalho da Ativa
Kids. “Com este treinamento, nós desenvolvemos o repertório
motor básico das crianças. São trabalhados, por exemplo, a
coordenação motora, o equilíbrio, a agilidade, através de
atividades como saltar, levantar e correr”, descreve.
A academia divide as aulas por faixa etária, com a
seguinte organização: a turma Baby é para os pequenos entre
2 e 4 anos; a Kids é destinada para crianças entre 5 e 8 anos;
e a turma Teen é composta por aqueles entre 9 e 14 anos de
idade. De acordo com Okonoski, os exercícios contribuem
muito mais do que somente para formação do repertório
motor dos alunos. “Como muitos ainda não estão na idade

A Ativa Kids atende crianças a partir de dois anos de idade.

Para a Aline, o trabalho desenvolvido pela academia
é um suporte importante tanto para crianças que não
praticam exercícios quanto para aquelas que já têm contato com
outros esportes. “As crianças costumam enjoar muito fácil das
atividades, e o treinamento funcional prepara o repertório para
qualquer atividade que a criança queira praticar. Nossas aulas
complementam outros esportes, porque temos vários focos de
trabalho motor”, observa.
Dentro do mercado de saúde e de atividade física que
tem expandido tanto nos últimos anos, as educadoras físicas de
Guarapuava enxergaram uma proposta inovadora voltada para
um público pra lá de especial. “Queríamos algo diferente para a
cidade e região, por isso arriscamos. Optamos pelo que é novo
e aliamos ao que a gente gosta e acredita que tem potencial de
desenvolvimento. O resultado tem sido muito positivo, tanto os
pais quanto os alunos gostaram da proposta”, finaliza.
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Conheça o trabalho de outros associados que atendem o público infantil no ramo de...

Entretenimento

Vestuário e relacionados

Educação

Idiomas

Associados até 25 de setembro de 2018.
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DIA DAS CRIANÇAS

UM CORAÇÃO E UMA VONTADE GIGANTE PULSAM
DENTRO DE UM PEQUENINO EMPREENDEDOR

Aula de balé infantil da academia La Bayadère.

Apaixonado pelo balé, o Davi decidiu que ajudaria a sua
família a pagar as aulas e os seus figurinos no Studio de Dança
que frequenta: o La Bayadère. Você deve estar se perguntando
como um garotinho de 4 anos conseguiria juntar dinheiro para
isso, certo? O próprio Davi te explica toda essa história:

Até onde você iria para realizar um sonho? Você já
desistiu de fazer algo que queria muito porque esbarrou em
uma dificuldade no meio do caminho? O Davi Luis Krevei, de 4
anos, apesar de ser pequeno em tamanho, tem uma vontade
gigantesca de realizar os seus sonhos. E o sonho dele é lindo:
ser um bailarino.

“Eu tive ideia de vender doces para
pagar as minhas aulas de balé. Pedi ajuda
para minha mãe, ela faz os pirulitos de
chocolate com recheio de brigadeiro e eu
vendo. Todo mundo começou a comprar,
já estão pedindo os doces para festas
de aniversários também. Vou continuar
vendendo porque quero continuar fazendo
balé para um dia ser um bailarino”.

encontram pedras no caminho e ele, com essa idade, já está
construindo um castelo”, declara.
Ainda de acordo com a Marcela, a própria academia
passou a ajudar o pequeno bailarino com a venda dos doces.
“Eu pedi para que eles trouxessem os pirulitos de chocolate
para deixar à venda na recepção. Os doces não param ali!
Temos que repor diariamente porque é um grande sucesso. O
pessoal chega a ligar aqui para encomendar os doces”, conclui.

A proprietária da La Bayadère, Marcela Mendes,
emociona-se ao lembrar a primeira vez que o aluno pagou
a mensalidade da academia com o dinheiro arrecadado
com a venda dos docinhos. “Um belo dia o Davi chegou
aqui com uma sacola cheia de moeda e notinhas para pagar
a mensalidade. O Davi é muito apoiado pela família para
seguir esse sonho. Ele simplesmente ama a dança, e isso me
deixa muito emocionada. Tantas pessoas desistem quando
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Uma família, três
gerações, um negócio:
Moinho São Luiz
completa 86 anos
de atividades em
Guarapuava
OUTUBRO 2018

A revista ACIG de outubro traz uma entrevista com o diretor
comercial do Moinho São Luiz, Luiz Homero Cunico. O entrevistado
relatou a história de empreendedorismo da sua família em Guarapuava,
que teve início em 1932 com o seu avô. Além disso, conversamos
sobre as transformações pelas quais este ramo de negócio passou
com o advento da tecnologia. O Moinho atualmente tem capacidade
para processar 60 toneladas de trigo por dia e mais 60 toneladas
de produtos mixados, e mantém relações comerciais com diversas
regiões do Brasil e outros países da América Latina.
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COMO COMEÇOU A HISTÓRIA DO MOINHO SÃO
LUIZ EM GUARAPUAVA?

O MOINHO SEMPRE ATUOU COM UMA GESTÃO
FAMILIAR?

O meu avô, Luiz Cunico, é natural de Campo Largo,
onde a sua família já se dedicava às artes da moagem. Ele
veio para Guarapuava, na década de 1920, para trabalhar
em outro moinho que era de um tio dele. Com o tempo ele
foi juntando um pouco de capital e comprou essa região de
terra, que hoje é conhecida como Vila Bela, onde já havia
um moinho de erva mate que funcionava à roda d’água e
com o tempo ele transformou em um moinho de farinha de
trigo e de centeio. Assim nasceu o Moinho São Luiz.

Sim. Após o meu avô ter iniciado o moinho, o
negócio continuou e hoje já está na terceira geração da
família na administração. Depois do meu avô, o meu pai e
os meus tios tocaram a empresa e agora os netos fazem
parte da diretoria, eu, os meus irmãos Antônio e Vanessa e
a nossa mãe Marilena. As décadas da nossa gestão foram
marcadas por investimentos contínuos, modernização e
constante inovação.

COMO FUNCIONAVA A LOGÍSTICA DE
FUNCIONÁRIOS E VENDAS NO INÍCIO E COMO
É AGORA?

CONTE MAIS SOBRE A RELAÇÃO DO SEU AVÔ
COM A VILA BELA.
A Vila Bela foi construída por uma necessidade
de expandir o moinho. O meu avô, na época, precisava de
capital para aumentar o negócio, por isso ele resolveu fazer
um loteamento nessa área de terra que ele tinha. Então, em
1955 surgiu a Vila Bela, um dos primeiros empreendimentos
imobiliários de Guarapuava, e assim também nasceu a
segunda marca da empresa, chamada Vila Bela, que é usada
até hoje.

A empresa começou com dois ou três funcionários
e hoje estamos próximos de 30. E, aliado ao moinho temos
um setor de transporte com frota própria. Contando com
a transportadora são 30 empregos diretos, mas o Moinho
gera quase 50 empregos no total, pois entre os indiretos
temos representantes comerciais, pessoal de obras e
outros motoristas terceirizados, por exemplo.

COMO SE DEU O PROCESSO DE EXPANSÃO DA
EMPRESA?
A inovação tecnológica de tempos em tempos
acompanhou a expansão do moinho. No final da década de
1940, por exemplo, o avô Luiz construiu um novo moinho e a
roda d’água deu lugar às turbinas hidráulicas. Anos depois, a
década de 1950 foi marcada pela chegada da energia elétrica
e assim surgiu a necessidade de construir um novo prédio,
que possibilitasse a troca do sistema de moagem, que
passou das pedras para os cilindros. Com isso, a capacidade
de produção aumentou muito. Atualmente o moinho possui
equipamentos modernos com capacidade para processar
60 toneladas de trigo por dia e, mesmo assim, o espaço já
está ficando pequeno de novo.

Família Cunico, atual responsável pela administração do Moinho.
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produtos, ou seja, são as fábricas de pães, de biscoito,
de bolachas, de macarrão, padarias, etc. Todo esse
setor sentiu a crise, muitas empresas fecharam, muitas
empresas quebraram. Por conta de tudo isso, nós temos
feito um planejamento estratégico para driblar a crise,
mas falar em planejamento em longo prazo no Brasil é
complicado. Então a gente faz os estudos, mas de três
em três meses temos que adaptá-lo à real situação.

COM O AUMENTO EXPONENCIAL DA
PRODUÇÃO, COMO SE DEU A EXPANSÃO
COMERCIAL DA MARCA?

Quando o moinho foi fundado a comercialização
funcionava somente aqui dentro de Guarapuava, já hoje
a gente expandiu para vários estados. Vendemos para a
região sudeste, onde atendemos o polo São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais, e também expandimos as vendas
para o centro-oeste e norte do país. Além disso, temos
uma parceria de importação de farinhas da Argentina e do
Paraguai, que nos permite produzir farinhas diferenciadas
com alta qualidade.

QUANTOS TIPOS DE FARINHA SÃO PRODUZIDOS
NO MOINHO?
Através da Indústria de Mix, o Moinho São Luiz lançou
uma nova linha, são mixes de farinhas pré-prontas para
massas frescas, biscoitos, pães francês, pães embalados,
congelados, integrais e de centeio. Também temos outros
produtos como a BelaMix e a Oriente Mix, criadas para
atender a demanda por farinhas específicas para pão
francês de curta e longa fermentação. A demanda é grande.
Só para a panificação nós temos oito tipos de farinha, uma
para cada tipo de pão. No total, são 14 tipos de farinhas.

O Moinho São Luiz atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h,
e aos sábados das 8h às 12h.

QUE DICAS VOCÊ DARIA PARA QUEM ESTÁ
INICIANDO UM EMPREENDIMENTO?
A primeira coisa que você tem que fazer quando
quer empreender é cálculo. Tem que estudar bem qual é
o negócio que você quer abrir e calcular muito. Saber por
quanto você vai comprar, por quanto vai vender, quanto
custa para produzir. A matemática, no final das contas,
é que tem que fechar. Se o empreendedor não conseguir
fechar os cálculos e não chegar num resultado final de
lucro é melhor não abrir a empresa. O empreendedorismo
é isso, não é só ter a ideia, vontade e desejo, mas é saber
administrar. E para saber administrar tem que fazer
muitos cálculos.

MESMO COM O PROCESSO DE EXPANSÃO DO
NEGÓCIO NOS ÚLTIMOS ANOS, VOCÊS
SENTIRAM O IMPACTO DA CRISE?
O consumo do nosso produto sempre existe. Ninguém vai deixar de comer pão, o pão sempre matou a
fome do mundo, mas também é um produto extremamente
concorrido, já que existem aproximadamente 300 moinhos
no Brasil, a concorrência é acirrada. Os nossos clientes
são aqueles que vão transformar a farinha de trigo em
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ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA

PATERNIDADE

GISELLE MATTOS LEÃO ABDANUR
Psicóloga formada pela PUC-PR, em 2003,
inscrita no CRP-08/09364. Especialista em atendimento infantil, familiar e casais pelo Intercef - Instituto
de Terapia e Centro de Estudos da Família. Pósgraduada em Gestão em Saúde também pela PUCPR.

Seriam mais sensíveis, se preocupariam mais com os
outros e entenderiam o que é dividir tarefas familiares.
“E você quer saber por que o apartamento grande
não faz diferença? Porque criança gosta mesmo é de
dormir amontoada na cama dos pais, um carro grande
não vai mudar nada, porque a criança gosta mesmo é de
andar de bicicleta, a melhor creche ou a melhor escola...
não fazem diferença, se você é o último a buscar seu filho.
Os brinquedos mais caros não fazem diferença, para as
crianças, não há nada mais divertido do que se equilibrar
no meio-fio, ou ser jogada pro alto e ser agarrada antes
de cair no chão.”
Nossa tendência é nunca estar no lugar onde
estamos. Quando estamos com a família pensamos no
trabalho, no trabalho pensamos nos amigos e com os
amigos pensamos na família. A verdade é que comprar a
casa maior, o carro melhor e a melhor fralda ou brinquedo
não é fundamental... No fundo você sabe que só precisa
estar lá!!!!!!!
Diante dessa visão compreendemos que os
desafios são inúmeros, mesmo com tanta informação e
tecnologia nunca foi tão difícil ser, estar e educar, mas
não podemos nos deixar levar pelas dificuldades e sim
pela vontade de acertarmos e sermos melhores como
pais e consequentemente como pessoas. O papai POP é
aquele que se faz presente no dia a dia, interage, participa,
brinca, interessa-se verdadeiramente pelo mundo dos
seus filhos, vibra com as descobertas, ajuda a resolver
os mistérios que a vida apresenta, com amor, respeito e
autoridade.

Grávidos!!!! Ei!!! Então você vai ser papai!! Show!!!
“Você já sabe que vai precisar de uma casa
maior.... Ah, e se você mora em um apartamento pequeno,
vai precisar de mais um quarto! O berço, é obvio que
precisa ser novo! Não vale aquele que a vizinha se dispôs
a emprestar! E você sabe que será necessário trocar de
carro também!!! Precisará ter seis airbags, no mínimo! Ah!
Ar condicionado de fábrica! Coitado do bebê no verão! Sim,
tem que trabalhar mais para poder pagar a melhor creche,
no supermercado apenas a melhor fralda, comprar fralda
barata significaria amar menos minha filha!”. É assim que
Marcos Piangers inicia seu livro O PAPAI É POP, mas a
questão é que isso não faz diferença alguma e você já
saberá o por quê!
Acontece que a notícia da gravidez para o casal,
revela-se de forma extremamente diferente entre o
homem e a mulher. A mulher logo no início da gestação
começa a sentir as mudanças hormonais, as mudanças
físicas no seu corpo, as mudanças emocionais, e todas
as transformações que a gravidez gera, e ela se prepara
os nove meses para o momento do nascimento. Para o
homem aparentemente tudo parece igual e, muitas vezes,
eles só se dão conta realmente que são pais quando o
bebê nasce. A paternidade para o homem pode demorar
mais para cair a ficha. Piangers observa que os homens
não foram preparados para serem pais, porque não
lhes ensinaram como fazer, não brincaram de casinha,
nem de boneca, não trocaram fraldas. Ainda, alguns
homens pensam ser coisas de “mulherzinha”, mas NÃO,
os homens deveriam ser preparados também para isso.
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ORIENTAÇÃO JURÍDICA

CONHECENDO O eSOCIAL
(Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas)
•

- O empregado não pode começar a laborar sem registro. Além disso, haverá um pré-cadastro para verificação
de inconformidades pessoais deste candidato. Por isso,
orienta-se enviar os dados ao responsável pela admissão no
prazo mínimo de dois dias antes do início das atividades do
empregado na empresa.
- O aviso de férias deve ser entregue ao empregado com
antecedência mínima de 30 dias do início do gozo das férias.
- Os ASOs (Atestados de Saúde Ocupacional) devem
ser realizados dentro do prazo estipulado em lei, para isso é
necessário seguir as seguintes orientações: a) admissional:
antes do início do labor; b) periódico: conforme periodicidade
da atividade realizada; c) mudança de função: antes de iniciar
a nova função; d) retorno ao trabalho: quando o empregado
retornar de afastamento superior a 30 dias; e) demissional: na
data da demissão.
- Comunicação de acidente de trabalho dentro do prazo
de um dia útil.
- Pagamentos dos tributos trabalhistas: FGTS, INSS,
Imposto de Renda...
- Elaboração de documentos de Saúde e Segurança do
Trabalho (PPRA, LTCAT, PCMSO, entre outros).

PÂMELA ADRIELLE
PERTILE DOS PASSOS
Advogada inscrita na OAB/PR,
formada pela Faculdade de Direito
de Francisco Beltrão mantida pelo
Cesul, e Pós-Graduada em Direito e
Processo do Trabalho e Previdenciário
pela mesma instituição. Sócia da
empresa PERTILE ASSESSORIA
E CONSULTORIA EMPRESARIAL,
atuante na área de departamento
pessoal e assessoria empresarial.

A primeira fase de implantação do eSocial para empresas
com faturamento abaixo de R$ 78 milhões, que terminava em
31 de agosto de 2018, foi prorrogada para 30 de setembro
de 2018, devido a dificuldade de milhares de empresas em
repassar suas informações ao programa.
Com as novas atualizações, a segunda fase do programa
foi prorrogada de setembro para o dia 10 de outubro de 2018.
Além dessas alterações, já foi pré-anunciado (de forma não
oficial) que haverá outras mudanças pelo caminho.
•

RELEMBRANDO ALGUMAS NORMAS TRABALHISTAS

•

PENALIDADES

As multas previstas em lei pelo não cumprimento de
obrigações serão aplicadas de forma automática. É importante
destacar que os prazos previstos na legislação trabalhista
permanecem inalterados e os valores das multas são definidos
conforme previsão legal.
As mudanças não são na legislação vigente, mas
sim em relação ao comportamento no cumprimento das
obrigações. Por isso da importância de se criar uma rotina
diária de atividades pessoais, buscando o tempo hábil para a
realização de todos os procedimentos, com o intuito de evitar
penalidades indesejadas pelos empresários.

QUAL É O MEU DEVER COMO GESTOR DE EMPRESA?

A principal obrigação do gestor de uma empresa
é respeitar a legislação trabalhista e os prazos concedidos
por esta. Como o eSocial será uma unificação de sistemas
do Governo e funcionará em tempo real, as fiscalizações
trabalhistas e fiscais se darão pelo sistema, demonstrando
automaticamente qualquer falha cometida pela empresa.
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CRÉDITO

EMPRESÁRIO, VOCÊ PRECISA DE CRÉDITO?
FIQUE ATENTO AOS 5 C’S
timo como, por exemplo, os chamados 5 C’s - Capacidade,
Caráter, Colateral, Condições e Capital - que são os principais
impeditivos das aquisições. Está interessado em conseguir
crédito? Confira se os seus 5 C’s estão em ordem:

Cada vez mais os empresários procuram linhas de
crédito para dispor de capital de giro para investimentos e
melhorias dentro da empresa. Alguns itens básicos devem ser
levados em consideração no momento de pleitear o emprés-

CAPACIDADE
empresa cujo faturamento é de R$100.000,00 por mês
e possui entre todas as suas despesas o valor de R$
75.000,00, seu resultado é de R$ 25.000,00, com isso
essa empresa poderá absorver uma parcela de até no
máximo R$ 7.500,00 por mês. Outros itens avaliados
são o segmento de atuação da empresa e tempo de
empresa no mercado.

Nesse quesito é avaliado se a empresa tem
condições de honrar com o empréstimo tomado,
consiste em demonstrar o seu faturamento médio
mensal no período de 12 meses, versus suas despesas,
nesse caso entram as despesas fixas e variáveis,
assim temos um resultado. O que geralmente usamos
é de 30% deste resultado sendo sua capacidade de
pagamento, um exemplo prático disso seria de uma

CARÁTER
de maneira positiva, ao passo que aquela que teve
dificuldades em manter em dia suas obrigações terá
maiores barreiras no acesso ao crédito. É bom frisar
que essas restrições não podem existir na empresa,
no caso CNPJ, bem como não podem seus sócios
e demais avalistas se for o caso apresentarem tais
impedimentos.

A apresentação de restritivos junto ao sistema
financeiro nacional, ou a algum órgão protetor de
crédito como Serasa, por exemplo. Essas informações
são em decorrência do histórico dos envolvidos junto
ao sistema financeiro nacional, portanto uma empresa
ou pessoa física que obteve algum empréstimo e
honrou com suas obrigações em dia, será avaliada

COLATERAL
um Fundo de Risco, que cobre as operações de crédito
em até 80% do valor do crédito, com isso a Instituição
Financeira que é parceira de uma SGC tem os
recursos recuperados após as cobranças realizadas
sem sucesso. Como se trata de uma garantia líquida
oferecida à Instituição Financeira, o risco também
diminui, o que para a empresa é positivo, pois com
uma Garantia de uma Carta da SGC a taxa de juros
também diminui.

Nesse item são avaliadas as garantias oferecidas
na operação, como imóveis, veículos, avalistas, contas
a serem recebidas, estoque, equipamentos. É nesse
quesito que entram as Sociedades de Garantia de Crédito
(SGC), que fornecem as garantias complementares para
operações com as empresas, as Cartas de Garantia
oferecidas pelas SGCs são as que possuem maior
liquidez no mercado, em relação às outras opções
apresentadas, isso ocorre devido as SGCs possuírem

CONDIÇÕES
crescimento, estagnação, queda, da sua empresa e de
empresas concorrentes.

Nesse aspecto são avaliadas as condições em
que se encontram o empreendimento neste momento,
seu nicho de mercado, bem como suas previsões,

CAPITAL
observada a rentabilidade deste capital e também de seu
nível de endividamento.

Neste item é avaliado o patrimônio líquido da
empresa e de seus sócios, a capacidade de se investir na
empresa, mesmo sem a obtenção do crédito pleiteado, é

a estas exigências. Caso a empresa esteja enquadrada, a
garantia do sucesso é maior na liberação dos recursos.

Assim, sempre que o empresário for procurar por
obtenção de crédito para sua empresa, é importante se ater

32

OUTUBRO 2018

OUTUBRO ROSA

OUTUBRO 2018

33

CAMPANHA

O DESPERTAR DE UM NATAL DIFERENTE
Tradicionalmente a ACIG realiza a campanha de
prêmios no período de fim de ano, visando contribuir
para o estímulo da movimentação do comércio local. No
entanto, este ano, a Associação almeja muito mais do

que isso. Durante meses de articulação, a Comissão
da Campanha de Natal discutiu diferentes frentes
de trabalho para fomentar a qualidade do comércio
local.

CURSO VISUAL DE LOJAS
O curso promovido pela ACIG, com o apoio do SEBRAE, ocorreu nos dias
25 e 26 de setembro, e objetivou melhorar o visual das lojas para o Natal, através
de técnicas de composição de cores, materiais e identificação do público alvo.

CONCURSO BRILHA GUARAPUAVA
Esta é a 3ª edição do “Concurso Brilha Guarapuava – Espalhe Luz Neste Natal”,
promovido pela Associação, que premiará as vitrines de Natal mais bonitas de 2018.

PARADA DE NATAL
No dia 30 de novembro, a ACIG em parceria com as academias de dança,
empresas de decoração associadas e outros parceiros, realizará uma Parada
Natalina que deve percorrer as principais ruas centrais da cidade e finalizar a
rota na Praça 9 de Dezembro.

TRENZINHO DO NOEL
Tradicionalmente promovido pela Associação, este ano o Trenzinho possivelmente
continuará fazendo parte da Campanha de Natal da entidade. Sendo que os passeios
devem iniciar na primeira quinzena de dezembro.

CAMPANHA DE PRÊMIOS
A ACIG aderiu à Campanha da Federação das Associações Comercias e
Empresariais do Paraná (FACIAP), que sorteará 2 Jeeps Renegade, 6 Renault
Kwid e 7 Motos Honda 125cc. Além disso, em âmbito local, serão sorteados
mais de R$30.000,00 em vales-compra, com sorteios duas vezes por semana,
e que deverão ser gastos entre as lojas participantes da campanha.
Conforme a presidente da Comissão da Campanha
de Natal da ACIG, Lilian Waschburger Cadore, este ano a
Associação visa fomentar mais do que somente o aumento das vendas no período de fim de ano. “Temos
outras cidades que são cases de sucesso em época
de fim de ano, onde o espírito natalino começa já no
final de novembro. Nestes lugares, as famílias saem de
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suas casas e participam das programações que são
articuladas, e assim cria-se um clima de harmonia
e felicidade. E, nós vemos, que é papel do comércio
também contribuir para a construção deste clima
agradável, fazendo com que as lojas inspirem esse
clima natalino e propiciem a movimentação do
comércio local”, afirma.
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