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A classe empresarial inicia o mês de maio 
com grande expectativa. É notório que o Dia das 
Mães é a segunda data mais importante para o 
comércio, perdendo apenas para o Natal, por isso, 
a preparação das empresas para a data requer um 
planejamento especial.

Logo após o Carnaval, todos os anos, os 
gestores começam o processo de compras voltadas 
para o público feminino adulto, a formatação de 
vitrines, e o treinamento dos vendedores. Então, agora, 
é o momento de esperar os resultados dos meses de 
preparação que antecederam o Dia das Mães. 

Emerson Theodorovicz 
 Diretor Administrativo
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A expectativa é a melhor possível, tendo 
em vista a retomada da confiança da classe 
empresarial e do consumidor em 2019. Para 
além dos bons índices de vendas, espero que 
as famílias aproveitem a data para fortalecer 
seus laços de amor e respeito, pois a família é o 
centro de tudo.

Feliz dia das mães para todas as mulheres 
incríveis que encaram o desafio diário de ensinar 
valores a outro ser humano, em especial às mães 
empresárias, que administram suas empresas e 
dedicam-se de coração ao cuidado dos filhos. 
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Tatiana Ferro
Vanessa Santini

Marcos Henrique Adriano
Patrik G. Rodrigues
Paulo Gomes Junior
Renan H. Kuster
Robson Krieger
Saulo Eduardo Maestri
Simone Apª Galvão
Thiago Limper Pfann
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E m p r e s a r i a l
COLUNA

EVENTOS EM DESTAQUE

Após 20 anos de fundação, a Escola Integração mudou a sua identi-
dade visual. Desde fevereiro, a instituição de ensino - localizada na 
Rua Benjamin Constant, 1211, Centro - está de cara nova.

A antiga loja Hasti mudou de nome e também de endereço. 
Agora denominada como Fancy Store, a empresa está localiza-
da na Rua Guaíra, 2418. 

Em abril, a Inviolável Guarapuava recebeu, pela segunda vez, o 
prêmio Cadeado de Ouro. Esta conquista está entre os maiores 
feitos de uma unidade Inviolável, pois representa a excelência, 
o esforço, a dedicação e o comprometimento aplicado no dia a 
dia da empresa para manter a padronização.

Em 6 de abril, a Modas Jolie promoveu o lançamento da Coleção 
Outono Inverno 2019, com direito a um delicioso café da tarde 
para suas clientes.

No dia 13 de abril, o Supermercado Unimax e a Rádio Cultura reali-
zaram uma ação conjunta chamada “Páscoa solidária”. Na ocasião, 
foram arrecadados alimentos básicos e doces para doação.

No dia 16 de abril, membros da diretoria da ACIG prestigiaram 
o lançamento do novo carro da Volkswagen, T Cross, promovido 
pela Comercial Oeste Guarapuava. 

Em 15 de abril, a ACIG realizou a assembleia de prestação de 
contas da entidade. Todos os associados foram convidados, via 
edital, para acompanhar o desempenho financeiro da Associação 
no ano de 2018. 

Em 17 de abril, o presidente da ACIG, Cledemar Antonio Maz-
zochin, participou da cerimônia em homenagem a Tiradentes, 
considerado o patrono das Polícias Militar e Civil.
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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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V o c ê  E m p r e s á r i o
COLUNA

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Quando olho para trás acho que sou louca, mas 
depois entendo que essa loucura faz sentido quando 
vejo que hora e momento certos não existem. A gente 
simplesmente começa. É como se fosse um jogo de 
legos cujas peças se encaixam e vão criando formas 
conforme você deseja.

Quando comecei a empreender, mesmo sem nunca 
ter planejado, foi como se peças que saíram das mãos 
do meu irmão Paulo Esteche caíssem nas minhas. Ele 
era dono do jornal Tribuna de Guarapuava, mas deixou 
a cidade e o semanário veio para mim. Foram muitos 
anos como sócia proprietária desse e de outros jornais 
impressos, até chegar ao hoje Portal RSN, projeto que 
também começou há quase 20 anos, nesse que considero 
um dos maiores desafios da minha vida. 

Simplesmente, sempre comecei tendo um único 
capital o meu eu profissional, o meu eu empreendedor, o 
meu eu desafiador das minhas próprias potencialidades, o 
meu propósito de viver sempre a versão de mim mesma. 

O tempo passou e há cerca de 10 anos optei 
pela Rede Sul de Notícias, o Portal RSN hoje marca 
registrada. Se é fácil? É muito difícil você empreender 
na área de comunicação. Se outras pessoas vendem 
produtos materiais, trabalho com um bem imaterial, 
mas de grande responsabilidade porque por trás de 
conteúdos existem pessoas.

Já são cerca de 20 anos de história do Portal RSN que 
chega a 2,5 milhões de acessos mensais, 171 mil seguidores 

no Facebook, oito mil no Instagram. A convergência de 
mídia está presente nos conteúdos escritos, em vídeo e 
áudio produzidos por uma equipe comprometida com 
uma gestão humanizada: os jornalistas Gilson Boschiero, 
Larissa Ortiz, Taís Nichelle – agora na editoria da Rede+, 
um dos produtos do Portal RSN, além do Departamento 
de Marketing com a publicitária Ellen Bruger; Adriana 
Gardacho e Erivelton Stocco que ajudam a tornar o Portal 
RSN no maior canal de conteúdo do interior do Paraná e 
numa eficaz ferramenta publicitária. Não sou sozinha, sou e 
tenho um tudo, um todo que me completa.

E é assim, tendo a certeza do meu propósito, 
que vou desenvolvendo novas habilidades, aprimo-
rando as já existentes, reconhecendo os pontos 
fracos e atraindo pessoas que possam contribuir para 
transformá-los em pontos fortes.

Entendo que para empreender é preciso ter iniciativa, 
atitude, acreditar em si mesma e apostar sem insegurança 
no talento de outras. São as peças que estão soltas e que 
se atraem, se encaixam para um grande desafio. Afinal, 
começar um negócio, passar por todas as fases do seu 
desenvolvimento e se manter no mercado é um processo 
que demanda aprendizado, persistência e dedicação para 
fazer as coisas acontecerem.

Quando olho para trás e vejo tudo isso chego a 
conclusão de que esse lado louco é que me faz feliz, que 
me realiza e que me impulsiona a empreender. Que a 
loucura continue!

Por Cristina Esteche
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FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA
1 ANO
José Sacramento da Silva 29/05/18
Shopping Cidade dos Lagos 08/05/18
GK Dermatologia  02/05/18

2 ANOS 
Magnifique 25/05/17
Panificadora Savaris  24/05/17
Energisa Sul-Sudeste 23/05/17
Nutrir Gastronomia Saudavel  17/05/17
Móveis Lourdes   16/05/17
Orthodontic    03/05/17
Genisis Ecografia 02/05/17

3 ANOS
Mattos e Martins 04/05/16
Protec 02/05/16

4 ANOS 
Consaúde  27/05/15
Mestre da Navalha  11/05/15
LK Reciclagem   05/05/15

5 ANOS 
RIC TV 28/05/14
Resfrimaq 26/05/14

6 ANOS
Znet Telecom 15/05/13

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

8 ANOS 
Rede TV Play 30/05/11
Recitech Equipamentos e Segurança do Trabalho  19/05/11
Machado Guedes Advogados Associados   17/05/11
Kintof Pneus e Autocenter Multimarcas    12/05/11
Guarapet Distribuidora   09/05/11
Portal RSN   09/05/11

9 ANOS 
Seven Motors Com. de Veículos LTDA 24/05/10
Agrícola Agropecuária   21/05/10
Mercado Tangara  11/05/10
BS Assessorias 10/05/10

10 ANOS 
Ideal Auto Peças 26/05/09
Sandra hyczy Fotografia 20/05/09

11 ANOS
Diag Max Odonto 28/05/08
Seralle Calçados    13/05/08

13 ANOS 
Decker Advogados Associados   24/05/06

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

16 ANOS 
Bik’s Store  23/05/03
Aliança Contabilidade  20/05/03
M P Corretor de Imóveis  19/05/03
Royer/Mania Urbana  02/05/03

18 ANOS 
Viga Forte - Materiais de Condtrução  23/05/01

19 ANOS 
Glax Vidros e Acessórios  02/05/00

20 ANOS 
Lorena Rigoni Ragugneti - Dentista 10/05/99
Tijolão Materiais de Construção - Loja 2 02/05/99

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

22 ANOS
Encape Papelaria   12/05/97
Fabi Recapalagens de Pneus LTDA  05/05/97
Baterias Libra 02/05/97

23 ANOS
Martins Materiais para Construção   27/05/96
Auto Latas Globo    02/05/96
Metalurgica Filipin  01/05/96

24 ANOS
Gilvan Tecidos    02/05/95

28 ANOS 
Afufape   31/05/91

33 ANOS
Gralha Azul  23/05/86

36 ANOS
Erva Mate 81  03/05/83

37 ANOS
Guarapuava Diesel  17/05/82

40 ANOS 
Unimed Guarapuava 16/05/79

41 ANOS 
Contabil Angelico   13/05/78

44 ANOS 
Fábrica de Carrocerias Carga Pesada  01/05/75

46 ANOS 
Vitor Kruger      13/05/73

68 ANOS 
Cooperativa Agrágria Agroindustrial  05/05/51

73 ANOS 
Colégio Adventista 13/05/46

82 ANOS 
Farmácia Trajano 20/05/37

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

EMPRESA

NOVOS ASSOCIADOS

Nanna Tramontina 20/03/19
Muv Bar 25/03/19
Kellen Kretschmer Training 30/03/19
Manain Contabilidade  02/04/19
Toda Linda 05/04/19
Agrocampo Produtos Agropecuários  08/04/19
Carolle Store  09/04/19
Araupel  11/04/19
Kuba Inteligência da Informação   11/04/19

ADESÃO
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Um SUV como você nunca viu.
Venha fazer um Best Drive.

T-Cross
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INTEGRACIG
12 de Abril de 2019

Fotos: ACIG

Sergio Otalakoski e Zelinda Otalakoski 
(Empreiteira Santo Inacio)

Rafael de Mello Zanin 
(Rpc Tv)

Ana Paula Marchioro Chimiloski e Jhonatas 
Nascimento (2W Ferramentas)

Marcos Henrique Pazini e Leandro Faustin 
(Caixa Econômica Federal)

Silmara Bochnia (Acig) e 
Valcenor Fleck (Insight)

Júlia Washburger e Lilian Washburger 
Cadore (Evidência Corretora de Seguros)

Wilmar Millrath e Lucilia Millrath 
(Super Mill Supermercado)

Kamila Bittencourt Silvério e Siboney 
Rocha Bittencourt (Fancy Store)

Lucimara Corrêa e Valdemir 
Skowronski (Policar)

André Rafael do Santos (Acig) e Guilherme
Castro Gonsalves (Promoar Compressores)

Paulo Roberto Santos de Lima (Acig) 
e Janos de Matos Horst (Dell Anno)

Thiago Morgado, Sara Feliczaki, Sheila Tavares e 
Osvaldo Tavares (Pulsar Propaganda)

Daniela dos Santos e Lúcia Andrade 
(Laboratório Góes) 

Lucas Baldasso, Lindonês Parizoto e 
Vanderlei Paim Parizoto (Lu Flores)

Fátima Caldeira (Animalium 
Clínica Veterinária e Pet)

Luis Gustavo Souza e Luiz Marcelo 
Souza (Aggimotos Moto Peças)

Andirai de Sá, Robert Casagrande Kreusher e 
Eloiza da Silva (Ensina Mais Turma da Mônica)

Milton Marcelo Landgraf 
(Evolua Cooperativa de Crédito)

Kely Rocha Fabri
(Lysenko Locação)

Sebastião Ademir Silva 
(Arkétipo)

Suelen Eloise Pulga e Claudio Porto 
(Saudax Medicina e Segurança)
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I n d ú s t r i a
MATÉRIA

VOCÊ SABE QUAIS SÃO AS
CARACTERÍSTICAS DO SETOR

INDUSTRIAL DE GUARAPUAVA?

PORTE ESTABELECIMENTO         ESTABELECIMENTOS           TRABALHADORES

SUBCLASSE CNAE                             ESTABELECIMENTOS

No dia 25 de maio é celebrado o Dia da Indústria 
no Brasil. A data foi escolhida em homenagem a um 
dos fundadores da FIESP (Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo), Roberto Simonsen. A 
principal contribuição do empresário para o setor 
foi a consolidação do parque industrial brasileiro, 
fator que impulsionou a fabricação de produtos que 
antes precisavam ser importados da Europa e da 
América do Norte. Simonsen faleceu em 25 de maio 
de 1948. Em sua memória, a data foi transformada 

Construção de edifícios

Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores

Fabricação de madeira laminada e de 
chapas de madeira compensada, prensada e 

aglomerada

Obras de alvenaria

Fabricação de móveis com predominância 
de madeira

113

61

44

40

25

Entretanto,  mesmo com o express ivo número 
de microempresas,  são as  indústr ias  de médio 
porte que mais  empregam em Guarapuava,  sendo 
que 16 empreendimentos são responsáveis  pela 
geração de 3.772 postos de t rabalho,  ou se ja , 
uma média de 235 t rabalhadores por  indústr ia . 

Para compreender estes dados com mais 
profundidade, sol ic i tamos à Casa da Indústr ia os 

no Dia da Indústria, e ele também recebeu o título 
de patrono da Indústria Nacional. 

 Aproveitando a comemoração desta data no 
mês de maio, a Revista do Empreendedor levantou 
dados junto à Casa da Indústria de Guarapuava, 
com o objetivo de traçar algumas característ icas 
do setor industrial local.  Uma das particularidades, 
por exemplo, é o alto índice de microempresas 
que compõem a indústria local como é possível 
observar abaixo: 

segmentos que possuem mais estabelecimentos 
em Guarapuava. Na próxima t a b e l a ,  f o r a m 
e l e n c a d o s  o s  c i n c o  s e g m e n t o s  m a i s  e x p re s -
s i v o s  e m  t e r m o s  n u m é r i c o s ,  e  v e m o s  q u e 
a  “ C o n s t r u ç ã o  d e  e d i f í c i o s ”  a p a re c e  e m 
p r i m e i ro  l u g a r,  s e g u i d a  d e  “ S e r v i ç o s  d e 
m a n u t e n ç ã o  e  re p a r a ç ã o  m e c â n i c a  d e  v e í c u l o s 
a u t o m o t o re s ” .

2691

2466

3772

581

765  

59

16

1

Microempresa

Pequena Empresa

Média Empresa

Grande Empresa 
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I n d ú s t r i a
MATÉRIA

SUBCLASSE CNAE                                 TRABALHADORES

Fabricação de madeira laminada e de 
chapas de madeira compensada, prensada e 

aglomerada

Serrarias com desdobramento de madeira

Fabricação de embalagens de material 
plástico

Fabricação de papel

Construção de edifícios

1375

725

622

597

488

O presidente da Casa da Indústria, João 
Drewinski, explica os pontos que devem ser 
levados em consideração para interpretar os dados 
apresentados até aqui. “Esse índice é avalizado 
pelo CNAE, certo? Então, nesse enquadramento, se 
encaixam as construtoras, mesmo as de pequeno 
porte, com dois e três empregados que trabalham 
com a construção de residências, comércios, 
edificações em geral. O cuidado que temos que 
tomar é que não necessariamente são estabe-
lecimentos industriais em si, com maquinário e 
grande número de pessoas”, avalia. 

Ainda conforme o presidente,  as tabe-
las demonstram duas caracter íst icas pr incipais: 

1) a força a construção civil local, impulsionada 
pela expansão de Guarapuava; e 2) o perfil 
empreendedor do guarapuavano. “As empresas 
que se enquadram na construção civ i l  na cidade 
geram um número expressivo de microem-
presas com relação às indústr ias.  Em paralelo, 
fazemos uma anál ise que o guarapuavano tem 
buscado autonomia,  tem buscado trabalhar por 
conta própria empreendendo, se tornando um 
empresár io”,  af i rma.  

A Casa da Indústria disponibil izou também 
uma tabela com o número de trabalhadores por 
segmento industrial ativo em Guarapuava. Os 
cinco mais representativos são:

Ao avaliar a tabela acima, o presidente des-
taca que o setor industrial que mais emprega em 
Guarapuava é o de base f lorestal.  E, neste contexto 
de potencial geração de postos de trabalho e 
consequente poderio econômico, está localizada 
a grande força da indústria local. 

A INDÚSTRIA DE GUARAPUAVA TEM GRANDE 
FORÇA, REPRESENTATIVIDADE E PODERIO 

ECONÔMICO NO SETOR DA AGROINDÚSTRIA E 
DE BASE FLORESTAL. CLARO QUE TEMOS OUTRAS 
INDÚSTRIAS MUITO IMPORTANTES NA REGIÃO E 

QUE TAMBÉM SÃO RESPONSÁVEIS POR PARTE DA 
GERAÇÃO DE EMPREGOS, MAS A VOCAÇÃO DA 

NOSSA REGIÃO ESTÁ VOLTADA AO AGRONEGÓCIO 
EM GERAL. EU DIRIA QUE ESSA É A PRINCIPAL 

CARACTERÍSTICA DAS INDÚSTRIAS 
DE GUARAPUAVA

João Drewinski foi eleito presidente da Casa da Indústria de 
Guarapuava para a gestão do biênio 2017-2019.
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Presentes mais recorrentes entre os 
paranaenses para o Dia das Mães

Principais motivadores de compras no Paraná

38% Bolsas ou Calçados

28,3% Qualidade do produto 

13,5% Perfumes e Cosméticos

23,3% Preço baixo 

19,4% Dinheiro

21,3% Qualidade do atendimento 
do vendedor

12,3% Concessão de desconto no 
pagamento à vista

7% Flexibilidade nas formas de pagamento

3% Exclusividade do produto 

4,8% Outros motivos 

Neste ano, a expectativa é que o Dia das Mães 
continue com o aumento do desempenho registrado nos 
últimos dois anos no Paraná. Estudos realizados pela RPC, 
entre 2014 e 2018, apontam que a data comemorativa – que 
é considerada a segunda mais importante para o comércio, 
atrás apenas do Natal – oscilou entre os índices de 2,9% em 
2014, -2,6% em 2015, -8,4% em 2016, 2% em 2017 e 5,7% 
em 2018. Portanto, a tendência esperada pelo comércio é 
continuar a lógica de crescimento que iniciou em 2017. 

 Tal expectativa parece ter tudo para se concretizar, 
se levarmos em consideração os dados levantados no início de 
2019 no Paraná. De acordo com pesquisa da Google Survey, 
respondida por 500 pessoas em fevereiro de 2019, 58% dos 
entrevistados afirmaram ter pretensão de presentear suas 
mães, enquanto 29% responderam que ainda não sabiam e 
14% disseram que não tinham a intenção. Isto é: 6 em cada 
10 pessoas presentearão suas mães no Paraná.

De acordo com a mesma pesquisa,  em re lação 
ao va lor  gasto pelos consumidores,  o t íquete médio 
para a  data g i ra  em torno de R$103,00,  sendo que, 
em 2018,  61,5% dos f i lhos estavam propensos a  gastar 
entre R$50,00 e R$100,00,  24,6% pretendiam gastar  de 
R$101,00 a R$150,00,  8 ,6% t inham a expectat iva de 

Com um índice tão s igni f icat ivo de paranaenses 
a  procura de presentes para suas mães,  o comérc io 
deve f icar  atento aos i tens de consumo prefer idos. 
Conforme pesquisa rea l i zada pela  Fecomérc io Paraná 
em maio de 2018,  a  maior  parte dos entrev is tados 
presentear iam suas mães com roupas,  bolsas  ou 
ca lçados (38%);  em segundo lugar  aparecem os 
per fumes e cosmét icos (13,5%);  na sequência ,  um 
número express ivo de entrev is tados respondeu que 
presentear ia  com dinhei ro,  para que e la  mesma pudesse 
escolher  o que comprar  (9 ,4%) .  Outros 10% af i rmaram 
que o presente ser ia  d i ferente dos mencionados nas 
a l ternat ivas  da sondagem – ta is  como f lores ,  jantares , 
a lmoços e chocolates .  Outras  opções apontadas pelos 
consumidores foram elet rodomést icos e objetos de 
decoração (6 ,5%) ,  l iv ros  (3 ,7%) ,  e let rônicos (1 ,2%)  e 
v iagens (1 ,2%) .

gasto entre R$151,00 e R$200,00 e ac ima de R$200,00 
apenas 5,3% dos entrev is tados.  Outra  questão 
interessante abordada na pesquisa da Fecomérc io,  e 
que contr ibui  para que a c lasse empresar ia l  se prepare 
para a  data,  é  a  indicação dos consumidores sobre as 
suas pr inc ipais  mot ivações para as  compras: 

A SEGUNDA DATA MAIS IMPORTANTE 
PARA O COMÉRCIO VEM AÍ : 

6 em cada 10 pessoas pretendem presentear suas mães no Paraná 
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Pesquisa desenvolvida pelo Kantar Ibope Media 
apontam características interessantes sobre maternidade 
e composição familiar dos guarapuavanos. Em novembro 
de 2018, um levantamento evidenciou que 50% das casas 

Outra característica local revelada pela mesma pesquisa 
é o índice expressivo de pessoas esperando o nascimento do 
primeiro filho. Neste quesito, Guarapuava está em quarto lugar 

Quer informações, insights, palestras, soluções de mercado aqui da região? Conte com a gente informações@rpc.com.br

de Guarapuava contam com mãe, pai ou responsável. Este 
dado está acima da média nacional, que contabiliza 40%, 
e também acima de outras cidades do Estado, como é 
possível observar na imagem abaixo:

no Paraná, atrás apenas das regionais de Curitiba, Londrina, 
Maringá e Cascavel. No último mês de novembro, 22 mil pessoas 
afirmaram estar à espera do primeiro filho em Guarapuava.

FAMÍLIAS
(%) de pais/mães no paraná

Contexto local
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De acordo com dados do SPC (Serviço de Proteção 
ao Crédito), no período entre fevereiro de 2018 e fevereiro 
de 2019, o número de inadimplentes de Guarapuava 

Quando estes dados são analisados com mais profun-
didade, percebemos que a faixa etária com o maior índice de 
inadimplentes está concentrada entre 30 e 39 anos (23,71%), 
em segundo lugar encontra-se a faixa dos 40 aos 49 anos 

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA DO GUARAPUAVANO
 É MAIOR DO QUE A MÉDIA NACIONAL

C o n s u m i d o r
MATÉRIA

aumentou 5,15%. Se comparado aos índices do país e da 
região sul, no mesmo período, o número chega a ser quatro 
vezes maior, como é possível observar nos gráficos abaixo:

(19,71%), e em terceiro dos 50 aos 64 anos (19,23%). Quase 
metade dos casos de endividamento dos consumidores está 
relacionada aos bancos, mas os devedores do comércio 
também totalizam um número expressivo.

Número de pessoas inadimpentes
Variação anual (fev/2019 em relação a fev/2018)

Número de dívidas em atraso por setor credor 
Participação no total (Fevereiro/2019)

Continue lendo essa matéria na página 22

Guarapuava Sul Brasil

5,15%

1,25%
1,78%

Bancos 

Comércio 

Comunicação

Outros

Água e luz

42,92%

3,88%11,85%

14,92%

26,46%
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Dados em nível nacional

Consulta SPC como garantia de confiança 
nas atividades comerciais

Apesar da expectativa de melhora da economia ter 
tomado conta do país nos últimos meses, o alto índice de 
inadimplência dos brasileiros é uma realidade que deve ser 
levada em consideração pela classe empresarial. Conforme 
a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic Nacional), realizada em todas as capitais 
dos Estados e no Distrito Federal, com aproximadamente 
18 mil consumidores, ocorreu o aumento do percentual de 
famílias endividadas em fevereiro de 2019 em relação ao 

A ACIG oferta aos seus associados o serviço 
SPC, que é uma ferramenta que permite a consulta e 
o cadastro de clientes inadimplentes, dando mais 
segurança aos empresários na hora de efetuar a venda. 
Estão à disposição do associado diversos pacotes 
de atendimento, que se enquadram às necessidades 
conforme o tipo de cada empresa.

Para o Diretor de Assuntos SPC da Associação, José 
Carlos Sovrani, o SPC funciona como uma garantia comercial 
para o empresário. “É um sistema de dados que mapeia 

mês anterior e também ao mesmo período do ano passado. 
Os dados de fevereiro de 2019 revelam que 61,5% 

das famílias estavam em situação de endividamento; 
23,1% apresentavam-se com dívida ou contas em atraso; 
e 9,2% declararam não terem condições de pagar 
as dívidas. O cartão de crédito foi apontado  como o 
principal tipo de dívida por 78,5% das famílias, seguido 
por carnês para 13,9%, e, em terceiro, por financiamento 
de carro para 9,8%.

caso a caso dos clientes e sua situação de inadimplência 
com outras empresas, seu histórico de endividamentos, 
e tudo isso fica disponível para o empresário. Na ACIG 
temos pacotes que contemplam desde as consultas mais 
simples até as mais complexas, que as empresas podem 
aderir e garantir mais segurança nas suas vendas”, afirma. 

Para saber mais detalhes sobre o serviço SPC 
da ACIG, entre em contato com a responsável pelo 
departamento, Liriane Aparecida Monteiro, através do 
telefone: 3621-5565.

PRINCIPAIS FORMAS DE ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS 

78,5%

4,9%

1,0%

5,4%

8,3%

13,9%

9,8%

8,5%

2,8%

0,1%

0,2%

Cartão de crédito

Cheque especial

Cheque pré-datado

Crédito consignado

Crédito pessoal 

Carnês

Financiamento de carro

Financiamento de casa

Outras dividas

Não sabe

Não respondeu
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Histórico do Feirão do Imposto

Como participar do Feirão em 
Guarapuava?

Fique atento à data: 25 de maio. Esse é o dia escolhido 
para a mobilização nacional da classe empresarial em prol da 
conscientização sobre a importância da correta destinação 
dos tributos pagos no Brasil. Em Guarapuava, desde 2009, a 
iniciativa é organizada pelo Conselho do Jovem Empresário 
(CONJOVE), que este ano está convidando as empresas 
associadas à ACIG para comercializar alguns de seus 
produtos com o preço sem acréscimo do valor do imposto.

A iniciativa faz parte da 17ª edição do Feirão do 
Imposto, promovido pelo CONAJE (Confederação Nacional dos 
Jovens Empresários) e disseminada pelos Conselhos Estaduais e 
suas entidades filiadas. Mais de 100 cidades brasileiras realizarão 
ações ao longo do mês de maio, objetivando reivindicar mais 
eficiência no uso do dinheiro público.

 Este ano, o conceito do Feirão está centrado na 
premissa: MENOS É MAIS, ressaltando que menos imposto é 
igual a mais soluções para o Brasil. A iniciativa mostra a relação 
negativa gerada pela união de má gestão dos recursos públicos 
e os altos índices tributários que castigam os brasileiros. “É 
importante destacar que o Feirão do Imposto não luta pelo fim 
da cobrança dos tributos, mas pela sua diminuição, e emprego 
correto dos recursos públicos. Os envolvidos acreditam nos 
impostos como uma das forças que podem levar o Brasil a 

Para mostrar ao consumidor, de modo prático, a realidade 
sobre o quanto a população paga em impostos, o CONJOVE 
está convidando as empresas associadas à ACIG para que 
comercializem parte de seus produtos sem o valor dos tributos. 

Para os coordenadores do evento em Guarapuava, 
Lilian Waschburger Cadore e Flávio Sichelero, este ano a 
ação será mais abrangente e qualquer associado poderá 
participar. “Nós teremos alguns kits com cartazes e tags para 
distribuir aos associados. Quem tiver interesse em participar 
deste dia de conscientização, basta entrar em contato com a 
Associação e solicitar o seu kit. O cartaz será para colocar na 
vitrine e indicar que a empresa está participando da ação, e 
as tags para o empresário identificar qual é a porcentagem 
de tributo pago em cada produto específico”, explicam. 

Ainda de acordo com a organização, o empresário 
pode escolher alguns produtos para comercializar sem o 
valor do imposto ou a loja toda. Outra questão flexível será 
o período da ação, sendo que o Dia D é 25 de maio, mas 
a empresa pode estender a ação por mais dias se desejar. 

Os kits para participar do Feirão custam R$20,00 e 
podem ser solicitados através do telefone 3621-5571. 

CONSELHO DO JOVEM EMPRESÁRIO ARTICULA 
FEIRÃO DO IMPOSTO EM GUARAPUAVA

O CONJOVE se reúne todas as terças, às 7h30, na sede da ACIG. Para saber mais sobre o Conselho entre em contato no 3621-5545.

outro patamar de desenvolvimento, desde que empregados 
com inteligência, técnica e estratégia”, avalia o presidente do 
CONJOVE, Paulo Meister. 
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CONECTADO, INTERESSADO EM ESTUDAR
APAIXONADO POR FAST FOOD:

Conheça o morador de Guarapuava
Com  mais de 180 mil habitantes, a cidade de Guarapuava 

é uma das que mais cresce no Paraná e novos empreendimentos 
na cidade - faculdade de medicina, shopping, um mega bairro, a 
inauguração de dois hospitais, entre outros - estimulam a economia 
a girar. No que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), Guarapuava ocupa a 78ª posição entre os 399 municípios 

Apesar de ter maior parte de concentração de renda 
na classe C (52% dos moradores recebem entre R$900,00 
e R$2099,00), a cidade tem percentual superior ao restante 
do estado no que diz respeito a matrículas em instituições 
de ensino  - 24% contra 21% do Paraná. Quando o assunto 
é ensino superior, o alto potencial de gastos com matrículas 
e mensalidades das pessoas da classe C (R$43,9 milhões só em 2018) 
demonstra o interesse dos moradores em investir neste segmento.

Um dos grandes avanços para Guarapuava foi a chegada 
do shopping Cidade dos Lagos. Com 21,6 mil m² de área bruta 
locável (ABL), ele tem mais de 90 lojas, sendo seis âncoras, 
cinema e hipermercado. Uma ótima oportunidade para atender 
a cidade que mais consome fast food no Paraná. Só em novembro 
de 2018, 53 mil guarapuavanos consumiram em fast foods, o que 

do estado. Cerca de 55% estão trabalhando, de acordo com o 
Kantar Ibope Media. Outro dado que comprova a qualidade de vida 
dos moradores é o indíce de casa própria, onde 78% são donos de suas 
moradias. Dentro do universo pesquisado, 24% pretende reformar casa 
e apartamento ainda esse ano, o que aponta para um potencial de 
gasto com materiais de construção de R$752 milhões.

24 MIL PRETENDEM FAZER REFORMAS NA 
CASA OU APARTAMENTO NESSE ANO

CascavelLondrina

Ponta
Grossa

45%
Guarapuava

Umuarama

Maringá
Paranavaí 31%

Brasil

Franc.
Beltrão

Foz do
Iguaçu

29%
Curitiba

Aqui em Guarapuava o potencial de consumo com alimentação
fora do domicílio foi de R$ 61 por mês, em 2018.

Mais de 53 mil guarapuavanos consumiram em fastfood 
no último mês. Isso representa R$ 3,2 milhões em potencial.

Consumo e tecnologia
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Quando o assunto é receber pessoas, a cidade de Guarapuava também apresenta um alto índice. De acordo com a pesquisa, 
68% das pessoas tem prazer de receber em casa. Esse é um dado de destaque em todas as classes sociais. Para receber bem, nada 
como uma boa refeição. Aqui, 41% das pessoas gosta de cozinhar.

O futebol, paixão de todo brasileiro, é também um esporte querido em Guarapuava. Mas, você sabia que apenas 1% dos 
moradores torcem para algum time do Paraná? Isso mesmo! A admiração e a torcida do guarapuavano vai para os times de São Paulo 
(53%), do Rio de Janeiro (15%) e Rio Grande do Sul (2%). A maior parte da população é corintiana e 24% declararam seu amor pelo Timão.

Todos os dados apresentados fazem parte de um estudo 
feito pela RPC, especialmente para conhecer cada vez mais o 
perfil e os anseios do paranaense. Quer conhecer o estudo na 
íntegra? Baixe em comunicacao.negociosrpc.com.br/palestrarpc

São mais de R$6 milhões em investimento em pesquisa, 
com extração de dados fundamentais para direcionar empresas, 
fabricantes e operadores do comércio ao entendimento do 
comportamento do consumidor.

representa um potencial de R$3,2 milhões. No que diz respeito 
a compra de vestuário, os números também são expressivos. 
Em um ano, 81% da população pesquisada afirma ter comprado 
algum item de calçado, acessórios ou vestuário. São mais 
de 108 mil pessoas com media de R$68,00 mensais de consumo 
neste segmento. Os queridinhos da população são os tênis 
e Guarapuava é uma das cidades do Paraná onde as pessoas 

35% têm interesse em promoções de produtos com inovações tecnológicas;
33% usam pessoalmente computador de mesa, notebook ou netbook;
69% têm smartphone;
35% têm Notebook / Netbook / Laptop;

Outro dado de destaque mostra que a população está a 
frente do brasileiro e dos demais municípios paranaenses quando 
o assunto é compra online. No mês de novembro de 2018, 17% 
afirmaram ter feito compras online (a média nacional é 16% 
e a paranaense é 14%).

mais compram esse item (43%).
Mas, nem só de alimentação fora de casa e compras 

vive o morador da cidade. A tecnologia é um dos destaques no 
comportamento do guarapuavano e 45% afirmam procurar se 
manter em dia com os avanços tecnológicos. Desse total, 51% 
são mulheres. Outros dados comprovam o potencial tecnológico 
de Guarapuava:

Quando o assunto é viajar, 19,9 mil pessoas planejam usar 
avião este ano e 52% dos pesquisados afirma ter vontade de conhecer 
lugares exóticos. Outros 51% adoram a ideia de viajar para o exterior. 
Só em 2018 o potencial com despesas de viagens foi de mais 
de R$211 milhões.

19,9 MIL PESSOAS EM GUARAPUAVA 
PRETENDEM VIAJAR DE AVIÃO NESTE ANO

Amor pela casa e pelo futebol

Sobre a pesquisa

No dia 4 de abril, a equipe de Marketing da RPC apresentou 
alguns dados desta pesquisa para os associados da ACIG.
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O mês de abril foi agitado para o Núcleo Multissetorial 
da Mulher Empresária da ACIG. Nos dias 8 e 9, as empresárias 
estiveram em Curitiba para visitar a fábrica do O Boticário e a sede 
da Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do 
Paraná), que é a entidade representante da ACIG em nível estadual. 

 A visita técnica no O Boticário faz parte das ações 
previstas no Programa Empreender Competitivo, que é um serviço 
de apoio às micro e pequenas empresas, ofertado pelo Sebrae e 
pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais 
do Brasil (CACB). Após o projeto das nucleadas ter sido aprovado 
no Empreender, em 2018, uma série de atividades vem sendo 
realizadas por elas visando a excelência de gestão.

 Para a presidente do Núcleo da Mulher Empresária, 
Esabel Szeuczuk, o maior aprendizado das visitas técnicas é entrar 
em contato com processos empresariais eficazes e conseguir 
adapta-los para a realidade da sua empresa. “Um dia após a visita, 
nós já tínhamos nucleadas colocando em prática vários processos 
e mudanças dentro das suas empresas. Temos, por exemplo, 
empresárias do ramo de indústria de carrocerias e da construção civil 
implementando em seus negócios ferramentas e conhecimentos 
que absorveram durante a visita técnica”, relata. 

 Além da viagem, nos dias 16 e 17 de abril, as integrantes do 
Núcleo também participaram de duas capacitações: em vendas e em 
atendimento ao cliente. “Foram dois dias intensos de treinamento, 
sendo que no primeiro módulo aprendemos como gerenciar e 

Em maio, as nucleadas participarão de um treinamento em 
marketing, finalizando a etapa de capacitações do Programa. A partir 
de então, as empresárias receberão consultores em suas empresas 
para verificar se os conhecimentos adquiridos nas visitas técnicas 
e treinamentos estão sendo implementados e se estão gerando 
resultados satisfatórios. O Programa Empreender Competitivo finaliza 
em maio de 2020. 

P r o g r a m a  E m p r e e n d e r
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NÚCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA PARTICIPA DE 
VISITA TÉCNICA NA INDÚSTRIA O BOTICÁRIO

A visita foi realizada na sede de Curitiba, no dia 9 de abril.

Próximas etapas do Programa 
Empreender Competitivo

transformar nossas equipes comerciais e, no segundo módulo, 
tivemos um panorama das tendências de mercado e como manter e 
ampliar nossa carteira de clientes”, explica a presidente do Núcleo. 

As capacitações foram ministradas pelos 
consultores Fernando Souza e Flávio Moretti.  

O CONHECIMENTO NÃO TEM PREÇO, ELE É EXTRAORDINÁRIO. EM TODO ESTE PROCESSO, NÓS ESTAMOS ADQUIRIMOS 
CONHECIMENTO, APLICANDO EM NOSSAS EMPRESAS E COMPARTILHANDO OS RESULTADOS COM AS INTEGRANTES DO 
NÚCLEO. ESTAMOS INOVANDO OS PROCESSOS EMPRESARIAIS COM PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA, ISSO RESULTA EM: 

QUALIDADE DE GESTÃO, GERAÇÃO DE EMPREGOS E CRESCIMENTO DA REGIÃO.

Esabel Szeuczuk 
Presidente do Núcleo da Mulher Empresária
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Nesta edição, a Revista do Empreendedor traz uma 
entrevista com o empresário Atair Nicolau Royer. Proprietário 
das lojas Mania Urbana e Royer, na Colônia Vitória. Atair 
relatou sua história de empreendedorismo e as característ icas 
dos dois negócios.

Confecção e calçados para o público 
infantil e adulto: Royer e Mania Urbana 
são referências na Colônia Vitória 
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É uma história que acompanha a da minha família, 
que tem uma veia empreendedora. Meu pai é sapateiro 
há mais de 40 anos e sempre trabalhou neste ramo de 
atividade com loja própria, ele faz tudo em relação a 
conserto de calçados. Minha mãe ajudou ele no início 
dessa história de empreendedorismo e meus quatro 
irmãos também em algum momento tentaram tocar 
um negócio. Eu segui essa tendência empresarial da 
família, abrindo a Royer em 1991 e depois comprando a 
Mania Urbana em 2003. 

A Royer existe há 28 anos e a Mania Urbana há 15. 
A Royer sempre teve uma proposta de loja de confecções 
e calçados para o público adulto. Já a Mania Urbana eu 
comprei depois que já tinha adquirido uma boa experiência 
em gestão. A loja era de um amigo meu e trabalhava 
com confecção feminina, eu ofereci uma proposta para 
comprar a loja e ele aceitou, assim comecei a administrar 
essa segunda loja. O forte da Mania Urbana é a venda de 
enxovais, presentes, eletro portáteis, calçados e confecções 
para o público infantil. 

COMO TEVE INÍCIO A SUA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO?  

As lojas Royer e Mania Urbana estão localizadas na Avenida Paraná 
(Colônia Vitória) números 1251 e 1154, respectivamente. 

RELATE SOBRE ESTE PROCESSO DE 
EMPREENDER COM DUAS EMPRESAS E AS 
CARACTERÍSTICAS DE CADA UM DESTES 
NEGÓCIOS.  
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E m p r e e n d e d o r
COLUNA

As principais mudanças sempre são em relação 
à situação econômica do país. De tempos em tempos, 
nós sentimos a necessidade de buscar novas marcas 
para trazer como opções para os clientes e fazer 
constantemente promoções e preços especiais para 
os clientes que nos prestigiam há tantos anos. 

Eu diria que a maioria vem de São Paulo e Rio 
Grande do Sul, mas temos parte dos produtos que 
são produzidos em fábricas do Nordeste do país, 
como os estados da Bahia e Ceará, por exemplo. 

Na minha visão já teve épocas em que foi 
melhor. Agora parece que, por conta do cenário 
econômico dos últimos anos, deu uma estagnada. 

A maioria é da Colônia. Mas, também temos 
pessoas de Guarapuava, do Pinhão, e outras cidades 
da região que compram com a gente. Geralmente é 
o pessoal que vem para passear, vem pelo turismo, e 
acaba vindo visitar a gente.

Eu diria que são três coisas principais: paciência 
para lidar com os diferentes momentos pelos quais o 
seu negócio vai passar; foco para compreender quais 
são as características do seu negócio; e muito trabalho 
para fazer sua empresa crescer e se reinventar sempre 
no mercado. 

QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS MUDANÇAS 
PELAS QUAIS VOCÊ PASSOU AO LONGO 
DESTES ANOS DE EMPREENDEDORISMO? 

OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NA ROYER 
E NA MANIA URBANA SÃO PROVENIENTES 
DE ONDE?

QUAL É A SUA PERCEPÇÃO SOBRE A 
ATIVIDADE EMPRESARIAL NA COLÔNIA?

SEUS CLIENTES SÃO ESSENCIALMENTE OS 
MORADORES DA COLÔNIA?

QUE DICAS O SENHOR DARIA PARA 
QUEM PRETENDE EMPREENDER? O QUE É 
NECESSÁRIO PARA TER SUCESSO
EM UM NEGÓCIO? 

O horário de funcionamento de ambas as lojas é das 9h 
às 12h, e das 13h às 18h, de segunda a sábado. 

Mas, o empresário sempre sabe se virar nos trinta e 
encontrar formas de driblar as adversidades, fazendo 
aquilo que eu comentei: trazendo mais opções de 
produtos e condições de desconto para o cliente. 
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Idealizado pela química Maria Luiza Camozzato, o 
projeto “Brasil sem frestas” teve início na cidade de Passo 
Fundo, Rio Grande do Sul, no ano de 2009. A motivação 
de Maria surgiu durante uma tempestade que atingiu a 
sua cidade, e que a deixou preocupada com a situação 
de algumas famílias em estado de vulnerabilidade social. 
Ao pensar nas comunidades que convivem com o frio e a 
umidade durante e após chuvas intensas, a gaúcha teve 
a ideia de juntar caixinhas de leite, corta-las e costura-
las em formato de placas para revestir as casas, para que 

O “Brasil sem frestas” tornou-se uma realidade em 
Guarapuava graças à iniciativa da dona Laura Leal Lopes 
que, através da televisão, conheceu e se apaixonou pelo 
projeto. “Conheci a iniciativa pela TV, e entrei em contato 
com a idealizadora no Rio Grande do Sul. Ela foi muito 
gentil e me passou o contato da coordenação do projeto em 
Curitiba para que pudessem me apoiar mais de perto. Em 
novembro do ano passado fui até a capital para aprender os 
procedimentos de produção das placas e revestimento das 
casas”, conta a guarapuavana. 

Após tomar conhecimento sobre os detalhes do 
projeto, Laura pediu o apoio de seus amigos para iniciarem o 
trabalho voluntário em Guarapuava e, desde janeiro deste ano, 
a arrecadação de caixas e transformação em placas passou a 
fazer parte da realidade do grupo, que se reúne nos fundos da 

BRASIL SEM FRESTAS: UMA 
INICIATIVA QUE AQUECE FAMÍLIAS

Origem do projeto 

Em Guarapuava 

O projeto em Guarapuava conta com aproximadamente 20 colaboradores diretos e 50 indiretos. 

A idealizadora do projeto em Guarapuava, Laura Leal Lopes, tem um 
amplo histórico de dedicação às causas sociais. Antes do “Brasil sem 

frestas”, trabalhou nos projetos “Paixão pela vida” e “Lar escola”, 
além de ter atuado como Vicentina e como voluntária na catedral.  

funcionassem como um isolante térmico de bloqueio ao frio, 
ao vento e à água que entravam pelas frestas das residências.   

Então, a idealizadora pediu o apoio de amigos para 
que juntos iniciassem um trabalho voluntário com o objetivo 
de colocar o projeto em prática. Desde então, o “Brasil sem 
frestas” se espalhou para diversas regiões do Brasil. Em 
Curitiba, o projeto começou em 2016, quando a dona de 
casa Tânia Ribas soube da iniciativa e passou a desenvolvê-
la em sua própria casa.  Após três anos de projeto, a capital 
do Paraná conta com quase 100 voluntários que trabalham 
com o serviço de separação, corte e costura das caixinhas, e 
posteriormente com o revestimento das casas. 
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A primeira casa revestida em 
Guarapuava 

Como a classe empresarial 
pode ajudar o projeto? 

P r o j e t o  d o  b e m 
MATÉRIA

casa da idealizadora. “Com menos de três meses de atividades, 
nós já contamos com cerca de 20 colaboradores diretos e 50 
indiretos. Trabalhamos de segunda à quinta, divididos em dois 
turnos: das 13h30 às 17h e das 19h às 21h30”, explica Laura. 

De acordo com um dos integrantes do projeto, Valcenor 
Fleck, a comunidade guarapuavana abraçou prontamente 

São três as principais formas de auxílio: 1) abrindo 
espaço para que a sua empresa seja um ponto de coleta das 
caixas de leite; 2) doando materiais necessários para o dia a 
dia do projeto; e 3) tornando-se um voluntário. 

No dia 18 de abril ocorreu o primeiro trabalho de 
campo em Guarapuava, em uma casa localizada no Bairro 
Vila Bela. Neste primeiro projeto, Laura explicou que 
uma série de ajustes foram feitos para garantir o conforto 
da família.  “Além de revestir as paredes, nós fizemos o 
assoalho e trocamos algumas telhas, para isso contamos 
com voluntários com expertise em carpintaria. O objetivo 
foi resolver o problema de goteira - pois entrava água 
direto -, e deixar a casa mais bonita e confortável”, afirma. 

Com a meta de revestir uma casa por mês, uma 
das voluntárias do projeto, Giselle Leal Schimaichel, 
explica que as casas serão escolhidas através de diversos 
canais de solidariedade que contribuem com o projeto, 

A idealizadora do “Brasil sem Frestas” em Curitiba, Tânia Ribas, e 
demais integrantes do projeto da capital estiveram em Guarapuava 
para ajudar no revestimento da primeira casa. 

através do repasse de informações. “A gente tem um 
canal através da Pastoral da Criança, pois eles têm 
acesso a todas as comunidades mais carentes da cidade, 
eles acompanham de perto. Ao conhecer a realidade 
dessas pessoas, eles nos ajudarão a localizar as famíl ias 
que mais necessitam. Além desse apoio da Pastoral, 
também temos contato com a Associação de Moradores 
e os Vicentinos”, conta Giselle.   

a ideia, sendo que, diariamente, mais de 300 caixinhas são 
arrecadadas. “Nos últimos 60 dias, por exemplo, acredito que 
nós arrecadamos mais de 20 mil caixas. A minha loja, a Insight, 
é um dos pontos de coleta do projeto, e é difícil o dia que eu 
chegue à porta de loja e já não tenha uma sacola, 10 caixas, 50 
caixas, 100 caixas”, relata.  

Atualmente os pontos de coleta são: 
Novamed Produtos para a Saúde , Supermercado Unimax, 

Igreja Cristo para as Nações, Paróquia Dom Bosco, Paróquia 
Santa Cruz, Paróquia Bom Jesus e Escola 

Municipal Capitão Wagner

Os principais materiais necessários são: 
grampo 106/6, grampeador de parede, linha de nylon 100% 

poliamida 60, tesouras, estiletes, luvas de borracha 
e pano de limpeza.

Para ser um colaborador do projeto entre em contato através do número: (42) 99979-0139 
ou na Fanpage: https://www.facebook.com/brasilsemfrestasguarapuava/
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laboratorial (Pesquisa) que, com a anamnese, 
proporciona uma indicação mais assertiva do 
medicamento voltado ao tratamento. A pesquisa 
numa organização, portanto, é o primeiro passo 
para ver se há entregas satisfatórias ao cliente. 

E por falar em pesquisa, existem as internas:  
as de clima organizacional merecem atenção 
pois são as pessoas que fazem a qualidade de 
seu negócio. Se elas estiverem insatisfeitas a 
qualidade também pode ser fragilizada, assim 
como em casos de admissões desesperadas em 
que o coitado do recém contratado recebe um 
“seja bem-vindo e te vira”. Sem saber exatamente 
onde está e o que pode fazer, o que esperar de 
êxito do entrante que acabará, de alguma forma, 
fazendo seu cliente de cobaia. Um perigo! Um 
plano adequado de descrição de funções e de 
competências funcionais colabora na escolha e 
no posicionamento das pessoas certas para suas 
características, resultando em melhor qualidade 
do que se entrega.

Mas a qualidade envolve muito mais... 
Chegar num estabelecimento com sujeira nas 
vitrines, nos extintores e no piso; com lâmpadas 
queimadas, tapetes rasgados, com espelhos 
danificados, banheiros sujos, com uniformes 
esfarrapados, sem sinalizações indicativas corretas 
e descuidos com os detalhes pode e é um indício 
de desleixo. Alguns de seus clientes perceberão 
e poderão encontrar empresas mais qualificadas 
do que a sua, pagando, sem dor, mais para 
estar lá. Certa vez realizamos a aplicação de um 

O r i e n t a ç ã o  d e  g e s t ã o  
COLUNA

Administrar uma empresa ou mesmo uma 
atividade profissional está sendo cada vez mais 
desafiador e exige o máximo de preparo para 
que haja, de fato, o sucesso e continuidade.  
Ainda mais num mercado com transformações 
sem precedentes históricos que envolvem o 
ingresso intenso de novas tecnologias nos mais 
diversos setores, a ampliação da concorrência e 
as mudanças comportamentais de um consumidor 
cada vez mais impaciente, infiel, interativo e 
imediatista. 

Todo o gestor sonha em ver clientes 
voltando a consumir. Porém esta realidade é, a 
cada dia, mais desafiadora e angustiante. Afinal 
será que os colaboradores da sua organização 
estão entregando, na ponta, realmente o que seu 
cliente espera? Se não sabe, sinal de alerta para 
a falta de boas pesquisas periódicas. Afinal para 
tudo há a pesquisa: até mesmo quando você vai 
a um médico. Para prescrever o medicamento 
a primeira coisa que ele pede é o exame 

Marcelo Silveira Dalle Teze
Consultor empresarial e profissional. Administrador 
habilitado em Marketing; Jornalista; especialista em 
Gestão de Pessoas; MBA em Gestão Industrial e au-
ditor ISO9001:2018. Ampla experiência em revita-
lização de empresas e consultorias para entidades, 
empresas e profissionais. 

QUALIDADE NÃO É MAIS UM DIFERENCIAL, 
MAS UMA NECESSIDADE EXISTENCIAL
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Programa 5Ss numa oficina mecânica que cobrava 
R$70,00 a hora/serviço. Sem comprar qualquer 
equipamento ou ferramental e apenas evoluindo 
o ambiente do estabelecimento que descartou 
mais de três toneladas de entulhos e melhorou 
todo o ambiente perceptivo do cliente. O valor 
da hora, a partir de então, foi aumentado para 
R$110,00. O reajuste proporcionou sinais de temor 
do proprietário, inseguro com a possibilidade de 
perder clientes para a concorrência. O que você 
acha que aconteceu? O que o proprietário não 
imaginava:  seu valor hora aumentou muito, assim 
como o ingresso de novos clientes que, vendo uma 
oficina organizada e limpa, passaram a deduzir 
que o serviço tinha mais valor e qualidade do 
que as concorrentes esculhambadas, aceitando 
desembolsar mais, sem qualquer problema. 

Para ter qualidade em gestão é preciso 
abastecer e monitorar os indicadores de vitalidade 
do negócio. Se eu desligar os marcadores de seu 
veículo e pedir para que viaje a Curitiba, como 
você se sentirá? Estará seguro para a viagem? 
Claro que não. Na sua atividade não é diferente. 
Se você não tem indicadores de vitalidade do 
negócio e de qualidade você está administrando 
por dedução, não por fato (Certeza) o que é um 
perigo. 

Numa organização qualificada, as pessoas 
sabem exatamente o que fazer, dentro dos 
padrões previamente estabelecidos. Não ao acaso 
as franquias faturam em cima da transferência de 
um modelo de gestão geralmente impossível de 
ser adotado em organizações onde o diretor é 
ultra centralizador. Tudo se concentra nele que 
praticamente assegura a limitação da atividade a 
sua capacidade pessoal de atender a tudo e todos. 
É um que tende a ser engolido pelo concorrente. 

O cliente na ponta não quer saber de 
estorinhas.... Ele busca o preço que julgar justo pelo 
que comprou, cumprimento de prazos de entrega, 
recebimento do produto ou serviço dentro da 
especificação previamente combinada com pessoas 
felizes e proativas em bem servir. 

O cliente sempre quer mais. Mas cuidado 
nisto: se você está vendendo bijuterias, não 
entregue uma joia de ouro no lugar da “biju”, pois 
terá, obviamente, prejuízo com um cliente feliz. 
Qualidade também é ter lucro e para isto você 
oferecerá excelência proporcional ao investimento 
que o cliente fez na sua atividade. Parece óbvio, 
mas não é: o volume de empresas de Tecnologia 
da Informação que não levam em consideração o 
tempo de implantação e suporte de um software 
é enorme. Só visualizam a renda “garantida” da 
mensalidade e, muitas vezes, se calcularem o 
tempo (Ouro) dispensado perceberão que alguns 
aplicativos demandarão dois ou três anos para se 
pagar. E, até lá, o cliente pode ter dado “tchau 
tchau” e o prejuízo ficará evidente. 

E f inal izando temos um mundo tecno-
lógico se evidenciando com substituição 
de processos humanos por automatizados, 
algo que envolve intel igência art i f icial, 
reconhecimento facial e ferramentas tecno-
lógicas inovadoras. Empresas organizadas 
terão muito mais faci l idade para entrar neste 
“mundo” enquanto as que estão ainda na 
gestão do improviso tendem a enfrentar um 
trauma transformador gigantesco ou até 
mesmo, a desaparecer. 

O escritor irlandês Jonathan Swift dizia que 
visão é a arte de enxergar aquilo que aos outros 
é invisível. As oportunidades batem sua porta. A 
atitude de abri-la é única e exclusivamente sua. 
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No mês de abril, durante o evento Future Day, ocorreu 
o lançamento do projeto do edifício que será o elo de todo o 
Ecossistema de Inovação de Guarapuava e região: o Celeiro de 
Inovação. A construção, que tem previsão de inauguração para 
o primeiro semestre de 2020, será localizada no Bairro Cidade 
dos Lagos, atrás do Shopping. 

A projeção do Celeiro é fruto de uma parceria entre a 
iniciativa privada e o poder público, que teve o pontapé inicial 
quando o prefeito Cesar Silvestri Filho e o empresário Odacir 
Antonelli conheceram o Ecossistema de Florianópolis, em Santa 
Catarina. “O prefeito Cesar foi a célula que começou desenvolver 
essa ideia há dois anos, quando fomos para Santa Catarina, e fez 
despertar em mim o interesse pela inovação. Estou muito feliz 
por ter feito parte disso. Guarapuava será outra depois desse 
projeto, com outra visão, onde os recursos humanos da cidade 
fiquem aqui”, afirma o empresário Odacir Antonelli. 

Para o coordenador do Núcleo de Tecnologia da 
Informação da ACIG, Rui Primak, o Celeiro será um ambiente 
propício para estimular a inovação, a pesquisa, a ciência e a 
tecnologia. “Um espaço como o Celeiro é um projeto sem 
precedentes na história de Guarapuava, e acredito que em 
nível de Paraná também. Será um local bonito que, de certa 

GRANDE PASSO RUMO AO PROGRESSO:
 CELEIRO DE INOVAÇÃO É LANÇADO EM GUARAPUAVA

forma, vai aglutinar o trabalho das empresas e das entidades 
regionais, em um espaço onde se possa respirar e vivenciar a 
inovação no dia a dia. Eu acho que o impacto para Guarapuava 
e toda a região será muito grande, principalmente por termos 
a possibilidade de sair de uma condição de importador de 
tecnologia para, quem sabe, na sequência, nós já podermos 
exportar para outros municípios”, avalia Primak. 

Nos últimos três anos, as entidades locais, a iniciativa 
privada e o poder público têm trabalhado em sintonia para criar e 
fortalecer o Ecossistema de Inovação da cidade. Representantes 
de diversos setores tem procurado, através de viagens, conhecer 
ecossistemas atuantes no Brasil e nos Estados Unidos, visando 
obter referências para implementar um modelo local. Uma destas 
viagens, por exemplo, foi realizada pelos integrantes do Conselho 
do Jovem Empresário e do Núcleo de Tecnologia da Informação 
da ACIG, em setembro de 2018. Os conselheiros e nucleados, 
participaram de uma missão técnica de dois dias – promovida 
pelo SEBRAE – para conhecer práticas de inovação, tecnologia 
e marketing no Ecossistema de Inovação de Florianópolis/ SC.

Outras duas iniciativas recentes são fundamentais 
para fortalecer este ambiente inovador em Guarapuava: 1) a 
sanção da Lei Municipal de Inovação, que tem o objetivo de 
proporcionar condições para que a inovação faça parte da 
cultura dos guarapuavanos, fomentando, entre outras coisas, 
atrair novas empresas de base tecnológica e apoiar micro e 
pequenas empresas da área; e 2) a criação do Fórum Permanente 
do Ecossistema de Ciência, Tecnologia de Inovação, que visa 
identificar sinergias, convergências de atuação e desenvolver 
propostas conjuntas em prol da consolidação dos segmentos. O 
Fórum será conduzido, inicialmente, pelo Sebrae/PR, através da 
metodologia de planejamento estratégico participativo, com o 
objetivo de organizar as propostas e estruturar as ações.

Atualmente, a ACIG é uma das integrantes do Ecos-
sistema de Inovação de Guarapuava, ao lado de parceiros 
como o Laboratório de Ideias da Prefeitura de Guarapuava, 
Cidade dos Lagos, Sebrae, Unicentro, UTFPR, Valley Coworking, 
Faculdade Guairacá, Centro Universitário Campo Real, Faculdade 
Guarapuava, entre outras instituições.

O projeto do Celeiro foi elaborado pela empresa curitibana 42 Graus Arquitetura e 
começará a ser executado ainda no primeiro semestre de 2019. 

No evento de lançamento, os parceiros assinaram a pedra 
fundamental do Celeiro. Na foto, o presidente da ACIG, 

Cledemar Antonio Mazzochin, deixa o seu registro.
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