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Presidente
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Eduardo Gama
Flavio Antônio Sichelero
Israel Farias
Iuri Padilha Dutra
Jaíne Huf
Janos de Matos Horst
João Paulo Ivanski
Jonatan Brachak
Lilian Cadore
Luiz Arnoldo Cunico Neto
Marcio Silveira

Ana Carolina R. Bittencourt
Angelica Federizzi
Bruna Dala Rosa
Cleris Batista Machado
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A inteligência artificial (IA) está entrando nos negócios, 
embora não no ritmo rápido que muitos esperam. É verdade 
que agora a IA orienta decisões sobre tudo, desde a colheita 
de safras, empréstimos bancários, até antigas promessas, 
como o atendimento totalmente automatizado ao cliente, já 
despontam no horizonte. As tecnologias que possibilitam a IA, 
como as plataformas de desenvolvimento e o grande poder 
de processamento e armazenamento de dados, avançam 
rapidamente e se tornam cada vez mais acessíveis. Parece ter 
chegado a hora de as empresas capitalizarem a inteligência 
artificial. No entanto, apesar das promessas da IA, em muitas 
empresas os esforços nessa área são insuficientes.

Os líderes costumam pensar de forma muito limitada 
sobre os requisitos da IA. Embora tecnologia e talento de ponta 

Marcos Fabrício Burati
Vice-diretor de Finanças/Orçamento
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certamente sejam necessários, é igualmente importante alinhar 
a cultura, a estrutura e as formas de trabalho da empresa para 
oferecer suporte à ampla adoção da IA. Porém, na maioria das 
empresas que não nasceram digitais, a mentalidade tradicional 
e a forma de trabalhar vão de encontro aos requisitos da IA.

As maneiras pelas quais a IA pode ser usada para 
potencializar a tomada de decisão continuam se expandindo. 
Novos aplicativos criarão mudanças fundamentais e, às vezes, 
difíceis, nos workflows, nas funções e cultura, em quais líderes 
precisarão cuidar de suas organizações. As empresas que 
fizerem uma excelente implementação geral da IA terão grande 
vantagem em um mundo em que o desempenho de humanos 
e máquinas que trabalham juntos superará o desempenho de 
seres humanos ou máquinas que trabalham por conta própria.

D
IR

E
T

O
R

IA
 E

X
E

C
U

T
IV

A

Lara Cerize Mena Sganzerla
Lourdes de Figueiredo Leal
Maria Inês Guiné
Marinincia Ferreira
Marlene Geteski
Matilde Kessler
Milene Fortkamp Gartner
Miriam Abedala
Nucia Cristina Dias
Sandra Chass
Sheila Tavares
Sueli Binde
Tatiana Ferro
Vanessa Santini

Marcos Henrique Adriano
Marina Baldissera
Marisa Baldissera
Maylson Monteiro
Patrik Guimarães Rodrigues
Paulo Gomes Junior
Rejane Teixeira
Robson Krieger
Sarah Golinhaki
Saulo Eduardo Maestri
Thiago Limper Pfann



AGOSTO 2019

REVISTA DO EMPREENDEDOR

7

Com Prinex, a sua encomenda
chega na hora que você precisa.

Faça um teste:
princesadoscampos.com.br/prinex



8 AGOSTO 2019

REVISTA DO EMPREENDEDOR

E m p r e s a r i a l
COLUNA

EVENTOS EM DESTAQUE

No dia 29 de junho, a Modas Jolie realizou um café colonial para 
comemorar a vida dos clientes aniversariantes de junho e julho. 

Durante os dias 10, 11 e 12 Guarapuava sediou o XV Congresso In-
ternacional de Turismo Religioso, no Vittace. A Acig marcou presença 
no evento, apoiando o turismo como um dos pilares fundamentais de 
desenvolvimento de nossa cidade.  Agradecemos imensamente a Mo-
vitá - Móveis e Decoração, que nos apoiou na organização do estande. 

No dia 3 de julho, os associados participaram da palestra “Estratégias 
do varejo para negócios de sucesso”, ministrada pelo especialista em 
gestão do varejo, Paulo Salomão. O evento foi promovido pela RPC, 
em parceria com a Acig e a Faculdade Guairacá. 

No dia 10 de julho, a vice-presidente da Acig e presidente da Caci-
copar, Maria Inês Guiné, participou do Fórum de Desenvolvimento 
Territorial, em Pato Branco. O evento reuniu lideranças políticas e 
empresários, com o objetivo de promover o desenvolvimento das re-
giões através da união de representantes do setor público e privado.

No dia 12 de julho, a Associação promoveu uma edição especial do Inte-
gracig, em comemoração ao Dia do Comerciante. Além dos aniversarian-
tes do mês e novos associados, a Acig também convidou para o café os 
sócios mais antigos, os sócios com maior tempo de filiação, e os empre-
sários que ganharam o Prêmio Guerreiro do Comércio da Fecomércio/PR 
em 2018 e 2019. Na ocasião, os representantes do Corpo de Bombeiros 
também foram homenageados, por conta do Dia Nacional do Bombeiro. 

No dia 16 de julho, o presidente da Acig, Cledemar Antonio Maz-
zochin, participou de uma reunião no Senac, em Curitiba, junto com 
representantes do Senac-PR e do SIESE-PR. Na ocasião foram tra-
tadas questões de aproximação da Acig com o Senac Paraná, para 
trabalhar melhor as parcerias locais e regionais em Guarapuava.

Na segunda semana de julho, a partir do dia 13, a Hard Fitness 
Store promoveu um arraiá na loja, com promoções, brindes, jogos, 
comidas típicas e combos promocionais para os clientes. 

No dia 16 de julho, empresários guarapuavanos participaram da Mis-
sa em Ação de Graças ao Dia do Comerciante, na Catedral Nossa 
Senhora de Belém. 
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N o v o s  S ó c i o s
COLUNA

Estes são os mais novos elos de nossa corrente associativista
BEM-VINDOS À ACIG 
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Lucrare Soluções Tributárias

Raltec Energia, Consultoria e Comércio

RR Advogados Associados

Lu LanchesMV Imóveis

Cozinha da Arlete
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Estes são os mais novos elos de nossa corrente associativista
BEM-VINDOS À ACIG 
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Ágape Bikes

Organizza Fácil

MS Bebidas e Conveniências 

Seguro Auto CenterInstituto Eneagrama

Compass TI

N o v o s  S ó c i o s
COLUNA
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MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Eu comecei a trabalhar com o meu pai, no segmento de pneus e 
autocenter mais ou menos em 1974. Ele tinha uma borracharia ao lado do Posto 
Três Pinheiros e, lá, desde os 7 anos de idade, ajudava meu pai a lidar com os 
pneus, levantar macaco nos caminhões e lavar para-brisas para ganhar gorjeta. 

Aos 14 anos, perdi o meu pai em um acidente de carro, e a mãe 
vendeu a borracharia dele para o meu cunhado. Nesse período, vim embora 
para Guarapuava, mas aos 16 anos voltei para lá trabalhar com o meu cunhado 
na borracharia, com o passar do tempo comprei a metade da empresa, e 
depois inteira, assumindo o negócio e confiante em Deus. Fiquei com esta 
empresa até os 25 anos, quando conheci minha esposa em Guarapuava, casei 
e vim embora para cá.

Em Guarapuava, comprei – junto com a minha esposa – o terreno 
onde funciona a empresa até hoje. Na época, construímos um barracão de 
150m² para a oficina, eu trabalhava sozinho, chegava cedo, abria e quando 
saia para almoçar deixava uma plaquinha “fui almoçar, já volto”, ao retornar 
do almoço já tinha gente me esperando para atender. No começo, eu ia 
duas vezes por mês para Curitiba comprar pneu usado para vender na loja. 
Um tempo depois, consegui contratar um funcionário para me ajudar, para 
não ter que fechar a loja quando saia. Do pneu usado, comecei a comprar 
pneus novos, jogos de roda esportiva, máquinas de desmontar, de balancear, 
elevador, e assim fui expandindo. 

Nesses 25 anos, aumentamos várias vezes a estrutura da loja, dos 
150m² hoje temos 1.500m². Além disso, atualmente temos 10 funcionários 
na empresa, todos registrados direitinho. A Dacoregio tem os serviços de 
um autocenter completo, e somos uma das lojas do Paraná que tem o maior 
estoque de pneus no estabelecimento. 

A nossa intenção para o futuro é continuar atendendo com qualidade, 
para que os clientes saiam satisfeitos da loja e, para isso, estaremos sempre 
dando assistência aos nossos colaboradores. A família pretende abrir novas 
lojas em outras cidades, e este plano deixamos nas mãos de Deus. 

Mesmo com anos de empreendedorismo sei que não aprendi 
tudo, mas se eu pudesse dar algumas dicas para quem está pensando em 
empreender eu diria que é preciso ter humildade, ser você mesmo sempre! 
É preciso acreditar nos seus sonhos, não ter dúvidas do que vai fazer. Para 
isso é fundamental buscar padrinhos e parceiros: padrinhos para quando 
você precisar de um conselho, uma conversa com uma pessoa de confiança; 
e parceiros de negócios honestos e sérios. Além disso, é importante ter um 
bom diálogo com a família, para que sirvam de amparo.

Por fim, quero agradecer de coração a todos os clientes que confiam 
no nosso trabalho, no nosso serviço. Peço a Deus que abençoe todos os nossos 
clientes, que hoje não são somente clientes, fazem parte da família Dacoregio.

Por Cirio Dacoregio

PERFORMANCE
DENTRO E FORA
DE ESTRADA

R. XV de Novembro, 5183 - Alto da XV, Guarapuava - PR

(42) 3623-2984
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FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA
1 ANO
TWR Transportadora  30/08/18
Chocolate Lugano Guarapuava  16/08/18
Ademilar  16/08/18
Uptime Comunicação em Inglês  16/08/18
Daiane Maito Caldas  15/08/18
Donna Fashion Store  15/08/18
Eden Beer Guarapuava  09/08/18
Toda Linda  08/08/18
R Falcão Treinamentos em Desenvolvimento  07/08/18

2 ANOS 
Belle Saúde e Bem Estar 31/08/17
ADS Ambiental 30/08/17
Inova Comunicação  23/08/17
FR Vendas Guarapuava 18/08/17
Noval 04/08/17

3 ANOS
Oral Sin Implantes 30/08/16

5 ANOS 
Barbearia do Zaca  29/08/14
Pizza Rock  29/08/14
Mewl Distribuidora de Cosméticos   26/08/14

6 ANOS
Montello Ambientes Planejados 21/08/13
Datafibra 17/08/13

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

8 ANOS 
Estrutuar Soluções em Climatização   22/08/11
New Store   18/08/11
Distribuidora B J M Comércio de Cosméticos    01/08/11

9 ANOS 
Habitare Imóveis   30/08/10
Jely Modas  26/08/10
Munhoz Engenharias  24/08/10
Mega Plast  17/08/10
Mecânica San Diego   16/08/10

10 ANOS 
Pré Moldados Zielinski  10/08/09

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

12 ANOS
Esquinão 1,99 31/08/07
Bela Imagem 09/08/07
Restaurante Paladar LTDA   07/08/07
Posto Portelão    01/08/07

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

14 ANOS 
Marmoraria São Thomé 30/08/05
Formédica Farmácia Manipulação   12/08/05
Specialite Centro Médico  03/08/05

15 ANOS 
K13 Agência Web   13/08/04

16 ANOS 
Espectro Tech    11/08/03
Pressotto Distribuidora de Ferro e Aço    05/08/03

17 ANOS 
Almix Internet  09/08/03

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

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

23 ANOS
Zara Supermercado      20/08/96

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

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

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

28 ANOS 
Working Piscinas Multi Marcas Guarapuava    02/08/91
Oficina do Aldo 01/08/91
Vidropuava Vidraçaria    01/08/91

29 ANOS 
Polijuta Indústria e Comércio de Embalagens     10/08/90
Posto Wouk XV  01/08/90

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

31 ANOS
Farmácias Herbafarma  20/08/88

32 ANOS
Modas Jolie  19/08/87

33 ANOS
Unicesumar   05/08/86
Adriano Calçados  01/08/86

43 ANOS 
MHA Consulting  12/08/76

44 ANOS 
Pedreira Guarapuava LTDA  01/08/75

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

46 ANOS 
Recanto Modas       01/08/73

48 ANOS 
APAE de Guarapuava        27/08/71
Modas Roseli      25/08/71
Mary Art São Paulo       17/08/71

57 ANOS 
Dimasa S/A        23/08/62

58 ANOS 
Posto Guairacá I   03/08/61

60 ANOS 
Guara Chevrolet  14/08/59

72 ANOS 
Difusora Pioneira 10/08/47

73 ANOS 
Brunsfield Auto Peças 27/08/46

74 ANOS 
Casa Haick  08/08/45

EMPRESA
NOVOS ASSOCIADOS

Nova Macro 18/06/19

Cactus Kids   21/06/19

Agape Bikes  21/06/19

Vitri Buffet Festas e Eventos 12/07/19

Scarpe Marcas do Mundo Fashion  13/07/19

Seguro Auto Center  15/07/19

KLS Comunicação Visual 15/07/19

Uptime Comunicação em Inglês   15/07/19

ADESÃO
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O r i e n t a ç ã o  j u r í d i c a
MATÉRIA

A REFORMA TRIBUTÁRIA VEM AÍ : 
O QUE ESPERAR?

Trajano Neto  
Advogado guarapuavano, sócio da Aliança Trajano Neto 
e Paciornik e Decker Advogados Associados, escritório 
full service com atuação nacional especializado em Direito 
Empresarial 

O Brasil tem um dos sistemas tributários 
mais complexos, perversos e desiguais do 
planeta. São diversos tipos de tributos, regimes, 
incentivos especiais, isenções, suspensões, 
deduções de deduções, impostos sobre impostos, 
que, conjuntamente, minam a economia e o tão 
esperado crescimento econômico social do país. 
É unânime a necessidade de Reforma. Trata-se de 
questão de sobrevivência.  

Após anos de frustradas tentativas de 
mudanças essenciais à nação, a forte pressão 
popular para que o Governo reagisse à grave 
crise econômica e institucional pela qual 
passamos fez com que uma série de significativas 
mudanças começassem a brotar. A primeira foi 
a Reforma Trabalhista, iniciada no final de 2016 
e aprovada em 2017, durante o governo Temer. 
Após, imediatamente começaram as discussões 
sobre a tão aguardada Reforma da Previdência 
que engrenou apenas no início de 2019, como 
uma das principais bandeiras de campanha do 
presidente Jair Bolsonaro. Pressionados pela 
crucial necessidade de redução da dívida pública, 
o novo governo deposita todas as suas fichas na 

aprovação da mencionada Reforma, para que 
assim tenha fôlego para iniciar a retomada do 
crescimento que o Brasil necessita. Agora, próximo 
ao fim de mais este capítulo, já é possível perceber 
uma movimentação mais consistente em direção 
da Reforma Tributária. 

A sonhada Reforma Tributária brasileira 
exige uma revisão orgânica do sistema atual, uma 
equalização e ajuste de interesses, e sua principal 
diferença em relação às anteriores reside em um 
único e importante aspecto: desta vez, ninguém 
questiona a sua necessidade. Isto não quer dizer, 
no entanto, que será fácil a sua aprovação. Muito 
pelo contrário. Ainda que não exista força contrária, 
a falta de um consenso quanto à melhor maneira 
de estruturá-la é justamente o que faz com que os 
debates sobre o tema permaneçam em constante 
e engessada discussão no Congresso Nacional. 
Certamente, o consenso sobre a reforma sobre 
um dos sistemas fiscais mais intrincados e buro-
cratizados do mundo não é tarefa das mais fáceis. 

Diante deste cenário, portanto, resta o 
questionamento: O que se deve esperar desta 
Reforma? O primeiro passo é entender que, por 
enquanto, qualquer previsão sobre o que irá 
acontecer não passa de mera especulação. Até 
o ano passado, quando se falava de Reforma 
Tributária se pensava na Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC  293/2004) apresentada pelo 
ex-Deputado Federal Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), 
que tramitava na Câmara dos Deputados desde 
2004 e teve seu relatório aprovado pela Comissão 
Especial ao apagar das luzes da última legislatura. 
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Já no início de 2019, começou a ganhar força a 
PEC 45/2019, apresentada pelo deputado Baleia 
Rossi (MDB-SP), que foi rapidamente aprovada na 
Comissão de Constituição de Justiça e agora será 
analisada pela Comissão Especial da Câmara. Mais 
recentemente, foi apresentada a PEC 110/2019, 
desta vez no Senado, encabeçada por mais de 60 
senadores, a qual também seguirá para análise de 
uma Comissão Especial. 

Fato é que todas estas propostas muito 
mais representam uma disputa pelo protagonismo 
na promoção da tão esperada Reforma, do que 
propriamente trazem opções inovadoras para a 
sua implementação. Todas, aliás, tem por base a 
proposta inicial de Hauly, que previa a extinção de 
diversos tributos federais (PIS/Pasep, COFINS, IPI, 
ICMS, ISS, IOF, CSLL) e a criação de um Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA), de competência 
Estadual, redistribuindo as competências dos 
demais tributos entre os entes da Federação, 
prevendo um longo prazo de adaptação. 

Baleia Rossi, apoiando-se em um estudo 
desenvolvido pelo economista do Centro de 
Cidadania Fiscal, Bernardo Appy, chama o IVA de 
IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), sem contemplar 
a extinção do IOF e da CSLL, e coloca-o sob os 
cuidados da União, que cuidaria da arrecadação 
e repasse aos demais entes. A ideia seria testar o 
modelo por alguns anos, a uma alíquota de 1%, 
em troca da redução da COFINS, e posteriormente 
aumentar esta alíquota ao patamar de 20%, com a 
redução gradual da alíquota dos demais tributos. 
A proposta do Senado, por sua vez, apesar de 
renomear o IVA para IBS, como fez Baleia Rossi, 
mantém a extinção do IOF e da CSLL da proposta 
de Hauly, além de incluir o sepultamento do Salário-
Educação e da CIDE-Combustíveis, resgatando 
também a ideia da criação de um Imposto Seletivo 
(também advogado por Hauly), que incidiria sobre 
produtos específicos, como petróleo e derivados, 
combustíveis e lubrificantes, cigarros, energia 
elétrica e telecomunicações.

Como se isso não bastasse, ainda existirá 
a proposta do Governo, elaborada sob a tutela 
do ministro Paulo Guedes. Aliás, o governo já 
deu a entender que sua proposta deve ser mais 

branda, focada apenas em tributos federais, sem 
envolver Estados e Municípios. Especula-se que 
contemplaria a unificação de PIS, COFINS, IPI e 
CSLL com a criação de um novo tributo incidente 
sobre transações financeiras de compra e venda, 
além da redução da alíquota do Imposto de Renda 
para Pessoas Jurídicas, trazendo-a ao mesmo 
patamar aplicado em outros países desenvolvidos. 
Mas esta proposta ainda pode ser influenciada 
pelas ideias do Movimento Brasil 200, grupo de 
empresários que apoia o presidente Jair Bolsonaro 
e que apresentou uma sugestão de reforma mais 
radical, que extinguiria a totalidade dos tributos 
hoje existentes, em troca da adoção de um imposto 
único sobre movimentações financeiras, a uma 
alíquota única de 2,5% incidente em todas as 
operações financeiras, nas duas pontas (quem paga 
e quem recebe).

Em meio ao festival de ideias e propo-
situras, percebe-se que ainda se tem muito 
a caminhar até que se possa efetivamente 
vislumbrar o que será aprovado ao final. Enquan-
to por um lado mostra-se pouco provável que 
esta Reforma traga uma significativa redução 
da carga tributária hoje existente (podendo 
até mesmo ter um reflexo negativo para alguns 
segmentos que perderiam seus incentivos fiscais), 
por outro aponta, com quase unanimidade, 
a pretensão de reduzir-se a burocracia de 
nosso sistema tributário, o que certamente já 
é um alento aos empresários. Resta saber qual 
seria a extensão desta simplificação, visto que 
mudanças que comprometam a autonomia dos 
governos Estaduais e Municipais certamente 
trarão uma séria resistência por parte destes, 
como já foi visto durante a discussão da Reforma 
da Previdência. 

O que se espera agora, é que o novo 
governo possa superar os obstáculos políticos 
e os da complexa equação técnica da matéria, 
para que enfim o tema seja encarado de frente. 
Por certo é imprescindível ao empresariado 
brasileiro acompanhar de perto os projetos 
e as discussões buscando estar o mais 
preparado possível para eventuais mudanças e 
oportunidades que a Reforma possa nos trazer.
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A qualidade no atendimento é um fator decisivo 
para o crescimento do varejo brasileiro. O varejo está 
em constante progresso gerando competitividade, 
e para sobreviver é necessário que os varejistas 
apresentem diferenciais competitivos, para atrair e 
fidelizar mais consumidores.

É essencial que os varejistas tenham um bom 
relacionamento e conheçam bem seus consumidores, 
consigam identificar quais são suas necessidades, e 
com isto antecipar ações estratégicas para atender 
melhor este cliente. Quando isto estiver acontecendo, 
o atendimento no varejo precisa estar preparado e 
integrado com estas ações estratégicas, pois hoje 
o atendimento no varejo precisa melhorar muito e 
acompanhar a evolução da compra pelo consumidor. 

As pessoas que fazem o atendimento no varejo 
precisam estar engajadas, atender com qualidade e 
saber que o consumidor é o principal gerador de 
lucro para o varejista. Hoje o consumidor está mais 
atento a tudo, presta mais a atenção aos detalhes na 
hora do atendimento, o que é oferecido, ao jeito de 
ser ouvido, como é abordado, se o atendente passa 
confiança, se oferece todas as informações, além do 
mais este consumidor tem muitas informações.

O que podemos considerar como qualidade 
de atendimento diferenciado, do que temos hoje em 
nosso varejo brasileiro:

Tenho a certeza que se o varejista tiver um 
atendimento diferenciado em sua loja, uma equipe 
motivada e preparada para receber o consumidor, 
os resultados serão maiores.

Paulo Salomão
Conselheiro de Empresas, Mentor Estratégico, Palestrante, Consultor em Gestão e Pla-
nejamento Estratégico. Trabalhou durante 23 anos no Grupo O Boticário como Diretor 
de Vendas e Franquias, além de outras empresas como a Electrolux, Xerox, Itautec e 
Banco Bradesco. Especialista na área comercial (varejo) com grande experiência em 
franquias, com conhecimento do mercado brasileiro. Habilidade na área de consultoria 
na gestão de vendas, expansão de franquias, trazer resultados diferenciados, compra e 
venda de franquias, treinamentos de equipes de vendas. 

A RELAÇÃO ENTRE EQUIPE PREPARADA E 
MOTIVADA COM A QUALIDADE DE ATENDIMENTO

O atendimento deve estar alinhado ao propósito e 
valores das empresas;

Ponto de venda bem localizado, com um ambiente 
agradável, limpo, bem sinalizado, confortável para 
o consumidor e também para as equipes de vendas;

Os consumidores devem ser atendidos com 
entusiasmo, motivação, energia positiva, com 
conhecimento dos produtos e grande habili-
dade de perceber as necessidades ocultas dos 
consumidores;

A preparação e motivação das equipes de 
atendimento no ponto de venda deve ser feita 
antes destas equipes começarem a atender o 
consumidor;

Ter treinamentos presenciais e a distância, com 
monitoramento e comprovação do aprendizado, 
através de simulações de vendas;

Identificar qual é o perfil de pessoas que estou 
precisando para o meu estabelecimento de varejo, 
depois disto selecionar, entrevistar e só depois 
contratar. Na entrevista devem-se fazer simulações 
de vendas, para ter certeza que o candidato (a) é a 
pessoa ideal para o cargo;

Pagar comissões, premiações e benefícios ade-
quadas às funções;

Ter metas desafiadoras estabelecidas, porém metas 
atingíveis. De preferência construir com as equipes;

Ter um excelente relacionamento com as equipes, 
porém separar muito bem o profissional do pessoal;

Empoderar a equipe, porém é necessário passar 
direcionamentos e objetivos claros.
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Os cursos de Medicina nas modalidades 
público (Universidade Estadual do Centro-Oeste do 
Paraná) e privado (Centro Universitário Campo Real) 
são grandes conquistas de nossa cidade. Estudantes 
não somente do Paraná, mas de todo o território 
nacional, passaram a olhar para Guarapuava como uma 
opção de lugar para estudar, morar e se desenvolver 
profissionalmente. E isso impacta diretamente na 
economia local, pois a cidade tende a crescer em 
termos populacionais e em aprimoramento de mão 
de obra qualificada. 

No primeiro vestibular de Medicina da 
Unicentro, realizado em 2018, 7.445 candidatos 
inscreveram-se para concorrer as 32 vagas disponí-
veis. No geral, juntando todos os 41 cursos ofertados, 
o vestibular da Unicentro totalizou 11.478 inscritos, 
ou seja, os interessados no curso de Medicina repre-

sentaram mais de 60% dos candidatos. 
Por isso, este ano a expectativa é grande para o 

vestibular da Unicentro, que está com prova marcada 
para os dias 22 e 23 de setembro, em Guarapuava 
e em todos os campos avançados da universidade: 
Chopinzinho, Irati, Laranjeiras do Sul, Pitanga, 
Prudentópolis e Coronel Vivida. 

Para a Diretora de Processos Seletivos da Uni-
centro, Maria Aparecida Mores Pinto, a organização do 
vestibular teve todo um trabalho de adaptação para 
atender a grande demanda do novo curso ofertado 
pela instituição de ensino. “O nosso trabalho mais 
do que dobrou, tivemos que pedir ajuda para toda 
a universidade, tivemos que buscar mais locais de 
provas, fazer parcerias com outras instituições, com 
os professores da rede pública de ensino, Núcleo e 
Secretaria de Educação”, conta. 

OS VESTIBULARES DE MEDICINA ESTÃO CHEGANDO! 
O SEU NEGÓCIO ESTÁ PREPARADO PARA RECEBER AS 

FAMÍLIAS QUE VISITARÃO A NOSSA CIDADE?
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Outra oferta do curso de Medicina da cidade é 
do Centro Universitário Campo Real, na modalidade 
privada. Em outubro deste ano, será realizado o 
terceiro vestibular da instituição, que ano passado 
somou 819 inscritos. 

A Pró-Reitora Acadêmica da Campo Real, 
Patricia Melhem Rosas, destaca a metodologia do 
curso como um diferencial entre as graduações 
de Medicina no país. “O projeto pedagógico 
é fundamentado nas chamadas ‘metodologias 
ativas’, propondo atividades que colocam o aluno 
em posição de protagonista na construção de 
seu conhecimento e os professores como tutores, 
curadores do conhecimento a ser buscado pelos 
alunos. A metodologia passou a influenciar todos 
os demais cursos da instituição a incluir práticas de 
metodologias ativas no seu dia a dia e a flexibilizar o 
tempo de estudos dos alunos”, afirma. 

Para a Pró-Reitora, o curso trouxe impactos 
muito positivos para a cidade, principalmente se 
tratando de parcerias entre instituição de ensino 
e o poder executivo municipal. “Os alunos estão 
inseridos em cenários de prática desde a primeira 
semana de aula do primeiro ano de curso, auxiliando 
serviços prestados nas Unidades Básicas de saúde 
do município, o que promove essa integração entre 

Desde que os cursos de Medicina foram 
implementados em Guarapuava, a Acig tem 
promovido reflexões junto aos seus associados, 
visando chamar a atenção da classe empresarial 
para o novo momento de desenvolvimento da 
cidade, proporcionado – em partes – pelas novas 
graduações ofertadas. 

“Escolhemos o tema de capa da revista de 
agosto com muito cuidado, já com a ideia de lembrar 
os empresários sobre esses dois acontecimentos 
importantíssimos que teremos em nossa cidade em 
setembro e outubro. Enquanto os alunos fazem as 
provas, suas famílias aproveitam para conhecer a 
cidade, visitar nossos parques, comércio e opções 
gastronômicas. A classe empresarial tem um 
papel fundamental em fazer com que os turistas 
se encantem por nossa cidade, principalmente 
ao criar um ambiente acolhedor, estimulando os 
seus colaboradores a atender os turistas com toda 
atenção e carinho”, declara o presidente da Acig, 
Cledemar Antonio Mazzochin.

Para o presidente, a consolidação de Gua-
rapuava como um polo educacional representa 
a profissionalização da mão de obra local e, 
consequentemente, a melhoria na qualidade e de 
posicionamento estratégico de todos os segmentos 
empresariais, incluindo comércio, prestação de 
serviços e indústrias. 

Recado do presidente

Ainda conforme a Diretora, o curso de Medicina 
atrai recursos para a cidade. “Gera muitos empregos, 
a partir do momento que vêm novas pessoas estudar 
em nossa cidade todos os anos. Nos dias de provas, 
os vestibulares mexem com a parte de hotelaria 
e restaurantes. Depois das provas, impacta no 
ramo imobiliário com mais construções de kitnet e 
apartamentos”, avalia.

escola e serviço, colabora no atendimento ao cidadão 
e inclusive na formação permanente dos profissionais 
que já atuam na rede de saúde da cidade”, explica 
Patricia. 

Em seu primeiro vestibular de Medicina, a Unicentro registrou 7.445 candidatos inscritos.

No ano passado, o Centro Universitário Campo Real totalizou 
819 inscritos no vestibular de Medicina. 
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Na coluna Projeto do Bem desta edição de agosto, 
conversamos com os voluntários da Associação Esperança, para saber 
mais sobre a história da entidade e sua atuação em Guarapuava, 
afinal, são 14 anos de trabalho em prol da saúde, que merecem 
reconhecimento e apoio. 

Atendemos cerca de 200 pessoas, e atualmente temos 
6 voluntários. 

Através da doação de fraldas, bolsa colostomia, cadeira de 
rodas, alimentos, roupas e/ou cestas básicas. Caso o empresário 
queira fazer doação em dinheiro, o nosso banco é o Cresol: 
agência: 1525/conta: 14.894-6. 

Visite a nossa Associação e conheça melhor o nosso 
trabalho! Estamos localizados na Rua Coronel Antonio Vilaca, 
203, Vila Bela, ao lado do Colégio Caic. Entre em contato 
conosco nos telefones (42)3623-8956 e (42)3622-3093, ou e-mail  
beneficiente2929@outlook.com.

A Associação foi fundada no dia 17 de junho de 2005, por 
um grupo de pessoas que já praticavam a caridade e resolveram 
juntar-se para ter um atendimento mais efetivo e abrangente. A 
entidade atende pessoas que sofrem de males incuráveis, e que 
sem ajuda não conseguiriam sobreviver.

Trabalhamos dando atendimento às famílias necessitadas, aos 
doentes, que mensalmente recebem as doações de leites especiais 
(com componentes que suprem suas necessidades diárias), auxiliamos 
por meio de doações de cestas básicas, fraldas geriátricas, bolsa 
colostomia, cadeiras de rodas adaptadas. Além disso, realizamos um 
almoço semanalmente na Associação, para as 70 famílias cadastradas. 

VOCÊ CONHECE O TRABALHO DA 
ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA?  

Em que ano a Associação foi fundada? 
Com qual motivação?

Em média, quantas pessoas a entidade 
atende hoje? E conta com o apoio
de quantos voluntários?

Como a classe empresarial pode auxiliar o 
trabalho da Associação Esperança? 
De que maneira os interessados 
podem entrar em contato?   

Quais são as principais atividades 
desenvolvidas pela Associação?
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Para aqueles que estão planejando presentear no 
Dia dos Pais, temos alguns dados interessantes levantados 
pela RPC – através da pesquisa TG Light de novembro de 

G u a r a p u a v a  e m  N ú m e r o s 
MATÉRIA

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

Apresenta

O QUE OS GUARAPUAVANOS ACIMA 
DE 30 ANOS MAIS CONSOMEM? 

11 de agosto. O Dia dos Pais está chegando! 
A expectativa para a data comemorativa é bastante 
positiva, tendo em vista que no levantamento realizado 
ano passado pela CNDL (Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas) e SPC Brasil, 61% dos brasileiros 
pretendiam presentear seus pais, o que demonstra que 
93 milhões de brasileiros iriam às compras, gerando 
uma movimentação de R$13,9 bilhões no varejo.

Os principais presenteados são os próprios 
pais (64%) e os esposos (20%). Já em relação 
aos itens mais procurados, as roupas aparecem 
em primeiro lugar (50%), seguido de perfumes e 
cosméticos (32%), calçados (28%), e acessórios 
(27%). No gráfico abaixo vemos as principais 
questões que contribuem para a definição do local 
de compra:

2018 - sobre o que os guarapuavanos acima de 30 anos 
mais consomem. Quem sabe estes dados possam ajuda-lo 
(a) a comprar o presente do seu pai: 
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A TODO VAPOR: EMPRESÁRIOS AMPLIAM SEUS 
NEGÓCIOS DENTRO E FORA DE GUARAPUAVA
A partir desta edição, a Revista do Empreendedor 

inicia a coluna “Expansão”, que tem como objetivo 
trazer depoimentos de associados sobre o crescimento 
de seus negócios dentro de Guarapuava ou em outras 

cidades. Para a estreia da coluna, convidamos cinco  
empreendedores para falar sobre suas expansões: Bravo 
Bikes (Kopanski), Guarapet, Estofados Cavalcante, 
Reptec Store e Soho Store Batel (Expressiva Modas). 

A Bravo Bikes, é a materialização do sonho 
de três sócios: Alessandro D’Andrea, Alexandre Sarraff 
Berger e Edson José Przybylski. A loja abriu recentemente 
suas portas em Curitiba, apresentando um conceito 
diferenciado com o poder de oferecer verdadeiramente 
uma experiência ao fã da bicicleta. 

Desde a concepção da ideia da Bravo Bikes, 
os empresários queriam ser reconhecidos como “hub” 
de desenvolvimento, inovação, troca de experiências, 
convivência e tudo isso num mesmo lugar e conceito. 
Com uma proposta inovadora, o espaço de 300 metros 
quadrados da empresa foi pensado para atender e 
surpreender os clientes mais exigentes. 

A Bravo está localizada na Avenida Sete de 
Setembro, no bairro nobre do Seminário, na capital 

paranaense. É uma região que tem tudo a ver com o perfil da loja, que é dividida em cinco ambientes. Primeiro um espaço dedicado às 
bikes de todos os estilos, desde mountain bikes, estradeiras, urbanas e elétricas. Depois outra área dedicada aos vestuários, acessórios e 
componentes, incluindo uma coleção exclusiva da Bravo Bikes intitulada Be Bravo. E, ainda, um centro técnico com toda área de serviços; o 
estúdio de bike fit com a tecnologia Retül; e o Lounge Café dedicado ao entretenimento com livros e revistas especializadas sobre ciclismo.

Em 2018, a Guarapet passou por um processo 
de branding na busca pelo seu propósito, com objetivo 
de direcionar seu negócio para o futuro. Durante este 
processo de descoberta interna, vários fatores foram 
modificados e alinhados à sua visão de mundo. O 
planejamento estratégico da marca para os próximos 
anos previa inúmeras possibilidades de expansão, mas era 
necessário criar uma estrutura que permitisse concretizar 
essas projeções. 

A primeira modificação foi focada na arquitetura 
da marca, construindo uma hierarquia que previsse 
ampliação sobre um modelo guarda-chuva baseado 
nos pilares: diversão, saúde e beleza. Com esta nova 
formatação entre as marcas, o modelo empresarial foi 
transformado para negócios individuais, mas integrados 
no mesmo complexo pet. Assim, a Guarapet potencializou seus negócios atuais dando estrutura física e estratégica exclusiva para cada um deles. 

A empresa possui atualmente o espaço Guarapet Estética, oferecendo produtos e serviços focados na estética animal, com layout 
interno otimizado para todos os processos. No espaço Guarapet Clínica, reformado em busca de mais conforto animal, é oferecido qualidade no 
atendimento veterinário, laboratorial e cirúrgico. Além do espaço Guarapet PetStore que possui um amplo mix de produtos para os animais de 
estimação. Todas essas otimizações fizeram com que a Guarapet traduzisse seu atual propósito em uma nova fachada que evidencia e trata cada 
negócio com o profissionalismo que merece. 

BRAVO BIKES (KOPANSKI)

GUARAPET

REPTEC STORE

Foto: Gabriel Mikowskis
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A família Cavalcante está empreendendo há 18 
anos em Guarapuava. A expansão da nova loja Estofados 
Cavalcante - localizada na Avenida Sebastião de C. Ribas, 
623 -  tem o intuito de melhorar a parte de atendimento e 
visibilidade dos produtos, possibilitando mais variedades 
e um amplo espaço, pois a motivação da empresa é 
satisfazer seus clientes com entrega rápida e qualidade. 
O crescimento da empresa é o resultado de muita 
seriedade, honestidade, competência e compromisso.

 A proposta com a ampliação é divulgar a 
marca e também o nome da família, levando para as 
futuras gerações que virão uma história de muita garra, 
humildade e determinação! Com este aperfeiçoamento, 
os empresários esperam colaborar com a sociedade, 
gerando mais empregos através dos serviços prestados.

A vontade de expandir os negócios sempre 
esteve presente com a família gestora da Expressiva 
Modas, que avaliou várias cidades, diferentes regiões, 
e a oportunidade surgiu na capital do Estado. A escolha 
da família foi pela região do Batel Soho, conhecida pela 
qualidade dos estabelecimentos, excelentes bares e 
restaurantes, e por estar no coração da cidade de Curitiba. 

Os gestores buscaram a inspiração no Bairro 
Soho de Nova Iorque, que abriga as melhores marcas 
do mundo, e a partir disso, investiram  em um ambiente 
sofisticado, um espaço diferenciado, amplo e moderno. 
A loja Soho Store Batel tem o que existe de melhor 
no mundo da moda, e proporciona uma experiência 
de compra única. A equipe Soho tem características 
primordiais para um ótimo atendimento, é acolhedora 

e proativa. A loja conta ainda com um maravilhoso espaço externo, o “Jardim Secreto”, onde é possível viver momentos maravilhosos perto 
da natureza, mesmo estando em uma das regiões mais movimentadas da cidade. Essa é a Soho Store by Expressiva, uma loja que une a 
experiência de mais de 30 anos de mercado com um conceito sofisticado e inovador!

O mercado nerd, geek, gamer tem crescido muito! 
E, dentro deste contexto, a Reptec se tornou referência no 
Paraná como uma loja com a linha completa voltada para 
estes públicos. No antigo endereço, a Reptec já estava 
ficando pequena, por isso o gestor Emerson Theodorovicz 
optou por mudar para a Saldanha Marinho, uma rua com 
característica marcadamente comercial, em um espaço 
muito maior, com estacionamento próprio.  

Mudou-se o layout, a forma de trabalhar, o 
número de funcionários, o mix de produtos. Agora a 
Reptec não fecha mais no horário do almoço como 
antes, e abre aos sábados o dia inteiro. Com o sucesso 
da nova loja, o empresário tem planos de expansão para 
o sudoeste em 2020.

O objetivo com a expansão é ter um modelo de loja, para isso o gestor visitou várias cidades do Paraná em busca de referências, 
para hoje poder afirmar que a Reptec é única no Paraná. Para legitimar-se desta forma, a empresa promove inovações, tais como: a Reptec 
tem uma marca própria de equipamento gamer, a Nex Cub; são promovidos campeonatos gamers de pequeno e grande porte na loja, 
trazendo para o público guarapuavano esse entretenimento e competição saudável; os colaboradores estão preparados para explicar cada 
detalhe dos produtos aos clientes. Com todas as mudanças na loja, o faturamento da Reptec aumentou cerca de 40%.

ESTOFADOS CAVALCANTE

SOHO STORE BATEL
(Expressiva Modas)

REPTEC STORE
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NTI E PARCEIROS PROMOVEM 
MEETUP EM GUARAPUAVA

CONJOVE ARTICULA ÚLTIMOS PREPARATIVOS
 PARA O PRÊMIO MÉRITO EMPRESARIAL 2019

No dia 17 de julho, o Núcleo de Tecnologia e Inovação da 
Acig, junto com o Trajano Neto & Paciornik Advogados, o Decker 
Advogados Associados, o Sebrae, e outros apoiadores, realizaram 
a primeira edição do Meetup Inovation, Law & Technology. Como 
o próprio nome sugere, o evento teve como propósito apresentar 
cases do mercado de startups e as principais questões legais que 
envolvem este segmento. 

Num formato descontraído e informal, o evento contou com 
mini palestras de 15 minutos, que contemplaram a apresentação das 
startups e da aceleradora de startups - Legal Hub, Bumplab, Madeira 
Madeira, Bestag, Agroraptor e Tecnofit. Entre as apresentações, os 
escritórios de advocacia falaram sobre o funcionamento da figura 
jurídica e fiscal das startups. Após as palestras, o evento seguiu 
com um networking informal, onde os participantes tiveram a 
oportunidade de trocar experiências com os expositores. 

No dia 12 de setembro, em um jantar dançante, no 
Buffet e Eventos Vitri, conheceremos os grandes vencedores das 
categorias MEI, Micro, Pequena, Média Empresa e Inovação do 
prêmio mais importante para a classe empresarial guarapuavana.  

Na programação do jantar, além da revelação dos 
grandes vencedores, está prevista a palestra com o empresário 
Ricardo Bellino com a temática “Empreendedorismo de Sucesso: 
como um Brasileiro se tornou sócio de Donald Trump”. 

Para uma das coordenadoras do Prêmio 2019, Rejane 
Teixeira, a expectativa do Conselho do Jovem Empresário é 
grande para o evento, que promete ser uma noite inspiradora. 
“Para os empresários este evento representa o reconhecimento 

“Esses meetups são muito comuns na comunidade acadêmica, onde os programadores, os desenvolvedores se reúnem para 
trocar experiências. O evento foi voltado para o público empresarial dos mais diversos segmentos, e esperamos que através dessa 
intensa troca de ideias, os guarapuavanos enxerguem nas startups uma oportunidade de negócio também, não só no sentido da 
inovação, mas também nos investimentos”, avalia o coordenador do NTI, Rui Primak.  

dos seus esforços e investimentos, a oportunidade de divulgar 
sua marca e mostrar sua estratégia de sucesso para além 
do ambiente de sua empresa. Será uma noite incrível de 
reconhecimento e premiação, mas principalmente, de muito 
aprendizado, inspiração e network. Acredito que ninguém sairá 
da mesma maneira que entrou”, afirma. 

Para contemplar o gosto do maior número de pessoas, 
o Conselho decidiu por um cardápio composto de finger 
food e jantar. Os ingressos começarão a ser comercializados 
no dia 9 de agosto, no valor de R$100,00. Acompanhe as 
mídias sociais da Acig - no Facebook e Instagram - para saber 
mais sobre o evento e os pontos de venda. 
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Nesta edição de agosto, a Revista do Empreendedor traz uma 
entrevista com a proprietária do Silvana Hair Style Esthetic, Silvana 
Missel Rosa Horst. A empresária contou como começou a sua 
paixão pela estética, sua trajetória dentro do empreendedorismo 
e a vocação da família para este ramo de atuação. 

45 anos de Silvana Hair Style 
Esthetic em Guarapuava
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Sou nascida em Imbituva, mas a família veio para 
Guarapuava quando eu tinha apenas 1 ano e 2 meses de 
vida, por isso me considero guarapuavana. Somos quatro 
filhas mulheres, e todas se criaram aqui em Guarapuava. 

Eu sempre quis trabalhar desde pequenininha. 
Meu primeiro emprego foi aos 10 anos, na Farmácia 
Trajano. A minha mãe era muito amiga da família dona 
da Farmácia, e eu fui trabalhar no caixa. Não sabia 
fazer nada, a mãe passava a noite me ensinando a fazer 
troco, porque eu queria trabalhar lá. Depois de lá eu 
trabalhei em uma relojoaria, que já não existe mais em 
Guarapuava. Trabalhei também como embaladora de 
arroz em um moinho que tinha na cidade. Isso tudo 
entre 10 e 11 anos. Com 11 anos eu já fui para um salão 
de beleza. 

Eu queria muito ser cabeleireira, mas ninguém 
me contratava, porque eu era criança. Eu passava no 
salão da Janda, na Vicente Machado, e pedia emprego, 
mas ela não me dava, e eu ficava tão brava com isso 
que cheguei a cortar as cortinas dela um dia voltando 
da escola. A mãe era cliente dela, e eu pedi pra mãe 
conversar com a Janda pra ela me ensinar a trabalhar 

Eu atendia as clientes na casa da mãe nas horas 
que eu não estava no salão. A cama da minha mãe era 
a minha bancada, o espelho da cabeceira da cama era 
o espelho do salão, as unhas eu fazia na mesa com a 
cliente sentada num canto e eu no outro, para lavar os 
cabelos eu usava um banquinho na cozinha da minha 
mãe com uma bacia grandona de alumínio, um balde e 
um caneco. Até que quando eu tinha 14 anos a minha 
mãe me deu o meu primeiro salão. Ela construiu uma 
meia água bem pequenininha aqui, e nós montamos o 
espaço. Eu tenho equipamentos desse primeiro salão 
até hoje, escova, bobs de cabelo, etc. Atualmente 
temos equipamentos maravilhosos, mas com tanta 
durabilidade acho que é só daquela época. 

VOCÊ É NASCIDA EM GUARAPUAVA? 
SUA FAMÍLIA É DAQUI? 

CONTE UM POUCO SOBRE SUA TRAJETÓRIA 
ATÉ SE APAIXONAR PELO SEGMENTO DE 
SALÃO DE BELEZA.

COMO FORAM AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS 
DENTRO DE UM SALÃO DE BELEZA?

E DEPOIS DO SALÃO DA JANDA?

COMO FOI O PROCESSO PARA VOCÊ TER O 
SEU PRIMEIRO NEGÓCIO?

Com 13 anos eu fui convidada para trabalhar 
como manicure na Odete Cardoso, que era uma 
cabeleireira muito famosa de Guarapuava. Quando 
ela saia e as clientes chegavam, eu mentia que sabia 
cortar, mentia que sabia maquiar, e fazia, porque eu 
tinha que aprender, né? Até que teve umas duas vezes 
que a Odete chegou e me pegou trabalhando. Ela me 
chamou num cantinho e disse “se você errar eu vou 
contar pra sua mãe”, porque sempre minha mãe estava 
à frente de tudo, né? 

Foto da Silvana em seu primeiro salão de beleza, segurando a filha de uma cliente. 

em salão. Aí ela muito educadamente disse que sim, 
trabalhei com a Janda até os 13 anos, que foi onde eu 
aprendi tudo, na prática.
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Eu comecei com um espaço muito pequeno. Fazia 
tudo sozinha: depilação, limpeza de pele, manicure, 
corte de cabelo, maquiagem, tudo. Aí eu casei com 
18 anos, mudei para o terreno aqui da esquina e fui 
crescendo. Depois de um tempo, consegui um espaço 
no centro, que foi quando o Silvana Hair Style começou 
a ter mais destaque na cidade. Eu fiquei quase 30 anos 
pagando aluguel, nesse tempo eu tive quatro endereços: 
na Vicente Machado, onde é a Kuka Maluka hoje, nos 
fundos do Colégio Belém, e do lado da Triunfante. 

Aqui nós já atendemos há 16 anos. Temos a parte de 
baixo que é salão e manicure, e o primeiro piso é só a parte 
estética, onde a Silmara (minha irmã) e a filha dela Jordana 
que tomam conta. Eu comecei aqui nesse endereço, e 
depois de muitos anos consegui construir este espaço aqui 
pra retornar.

Hoje somos em 12 funcionários. Sim, a equipe começou 
com a família. Tenho uma irmã que trabalhava em escritório, e 
nos apuros ela me ajudava, hoje ela tem a estética dela, onde 
o forte é a massagem. Passado um tempo, a minha outra irmã 
mais nova, nos ajudou a fazer as maquiagens pra um baile de 
debutantes bem tradicional que tinha na cidade na época, 
ela não sabia nada, ensinei tudo em quatro dias. Até hoje 
ela trabalha comigo, e a filha dela também, e são excelentes 
profissionais. A mais velha também trabalhou junto comigo, 
me ajudou muito, mas hoje é corretora. Além disso, eu tenho 
três filhos, dois deles empreenderam com o Pedro Barba, que 
já fez dois anos de fundação. 

Eu sempre brinco que eu sou arroz de curso. É preciso 
sempre se atualizar, para mostrar para as clientes o que a 
gente tem de melhor para oferecer. Curso nunca é demais. A 
gente não nasceu sabendo tudo e vamos morrer sem saber 
também. Eu e a equipe estamos sempre inovando, fazendo 
cursos em nível nacional e internacional. 

Primeiro de tudo é colocar nas mãos de Deus, 
porque sem Ele a gente não é nada. Ele é quem conduz, 
quem nos orienta no dia a dia. Nosso plano é nunca 
deixar de correr atrás do nosso objetivo. Nós temos 
uma profissão abençoada, maravilhosa, que demanda 
atualização constante, para trazer inovações. Se tiver algo 
novo lá fora, nós vamos trazer para nossas clientes. 

É preciso ter fé, dom e força de vontade. Eu 
que comecei com um balde e um canequinho, posso 
dizer que o dom vem de Deus, a pessoa tem que 
entender sua vocação e saber levar pra frente, sempre 
com humildade de não se achar o melhor, porque não 
existe o melhor. Sempre tem alguém que passa um 
conhecimento para você, e essa pessoa buscou esse 
conhecimento em outro lugar. 

Tenho clientes que estou na quarta geração já 
atendendo. Quero agradecer a cada um dos meus clientes, 
tanto masculino como feminino, porque confiam no meu 
trabalho. Quero agradecer a Deus por colocarem esses 
clientes aqui dentro e pelo dom que Ele nos deu. 

E COMO FOI O DESENVOLVIMENTO DO SALÃO?

NESSE ATUAL ESPAÇO BONITO NA RUA ANDRADE 
NEVES, DESDE QUANDO VOCÊ ATENDE? 

O SALÃO COMEÇOU A EXPANDIR EM FAMÍLIA 
MESMO? E COMO A EQUIPE ESTÁ HOJE?

NESSE RAMO TEM SEMPRE MUITAS MUDANÇAS 
E TENDÊNCIAS, NÉ? 

E QUAIS SÃO OS PLANOS DA SILVANA HAIR 
STYLE PRO FUTURO?

QUE DICAS VOCÊ DARIA PARA QUEM QUER 
EMPREENDER? PARA O NEGÓCIO TER SUCESSO 
O QUE O EMPREENDEDOR PRECISA FAZER?

QUER DEIXAR UMA MENSAGEM PARA 
SEUS CLIENTES?

Equipe atual da Silvana Hair Style.

COMO ACOMPANHAR TUDO ISSO?
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O GUARAPUAVANO ESTÁ CADA VEZ MAIS 
APAIXONADO PELO CICLISMO 

É bike pra todo lado! Não é preciso andar muito 
pela cidade para perceber que o número de ciclistas 
aumentou - e muito - nos últimos anos. Nas mídias 
sociais, vemos toda semana os grupos organizados 
de ciclistas promoverem passeios diversos e 
competições para estimular a prática do esporte. De 
acordo com a Associação Guarapuavana de Ciclismo, 

fundada em 2007, a cidade conta atualmente com 
aproximadamente 30 grupos de ciclistas (incluindo 
aqueles específicos de cicloturismo). 

Para o presidente da Associação de 
Ciclismo, Rennan Cavalin Lopes, o aumento de 
adeptos do esporte é facilmente percebido nos 
eventos de ciclismo. 

“ANTES, EM UMA PROVA OU PASSEIO CICLÍSTICO, TÍNHAMOS UMA MÉDIA DE 30 A 40 
PARTICIPANTES. HOJE, TEMOS APROXIMADAMENTE ENTRE 300 E 350 PESSOAS. MAS, O NÚMERO 
DE PRATICANTES É AINDA MAIOR, TEMOS FACILMENTE MAIS DE 700 CICLISTAS EM GUARAPUAVA”

Rennan Cavalin Lopes - presidente da Associação de Ciclismo

DEIXE
A BIKE
TE LEVAR

para longe dos problemas
para longe das cobranças

para longe dos prazos
para longe das desavenças

para longe dos medos
para longe dos vícios

para longe dos maus hábitos
para longe das  tristezas

para PERTO DA FELICIDADE

siga-nos

42 9 8828-9678@kopanski_bikes 42 3623-5131
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Muitos são os motivadores que tornam o 
esporte tão apaixonante. O próprio presidente da 
Associação relata que começou a pedalar aos 12 
anos, por conta de problemas de saúde relacio-
nados à bronquite. E foi a bike que contribuiu para o 
fortalecimento de sua respiração, fazendo-o deixar 
os remédios de lado. Assim como Rennan, muitos 
guarapuavanos passaram a enxergar motivos de 
sobra para criar o hábito de andar de bicicleta. 

“Bike é vida! Certamente, o aumento signi-
ficativo de ciclistas se deve à busca cada vez maior 
das pessoas por qualidade de vida. Além disso, 
é um esporte que possibilita o deslocamento em 
locais inesperados, como trilhas e cachoeiras, 
causando uma sensação de liberdade. Eu indico a 
prática do esporte em qualquer situação, seja para 
competição, passeio ou deslocamento em geral”, 
afirma o presidente.    

As principais dicas de segurança para quem 
pretende se aventurar no ciclismo é o uso de capa-

cete, luz sinalizadora dianteira e traseira (mesmo 
durante o dia), roupas de cor clara, óculos e luvas.  
“É mais importante do que nunca a conscientização 
– tanto dos cliclistas como dos motoristas – sobre 
o uso das vias, o respeito às sinalizações. O espaço 
urbano já está ficando difícil de ser utilizado, devido 
o aumento constante de ciclistas e carros, por isso 
é tão importante se atentar aos procedimentos 
de garantia da segurança. Muitos praticantes têm 
optado por utilizar o circuito da Cidade dos Lagos 
para pedalar, pois é um excelente espaço”, avalia. 

Acompanhando o crescimento da procura 
pelo esporte, o setor de comércio de bikes e 
equipamentos tem se fortalecido na cidade. A 
variedade de itens de segurança está cada vez mais 
completa, com opções profissionais de qualidade. 
Em Guarapuava, as empresas associadas à Acig que 
atendem neste segmento são: Ágape Bikes, Biks 
Store, Koncept Run Bike Fitness, Kopanski Bikes e 
Fitness, e Xuxa Bike. 

DEIXE
A BIKE
TE LEVAR

para longe dos problemas
para longe das cobranças

para longe dos prazos
para longe das desavenças

para longe dos medos
para longe dos vícios

para longe dos maus hábitos
para longe das  tristezas

para PERTO DA FELICIDADE

siga-nos

42 9 8828-9678@kopanski_bikes 42 3623-5131
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Em comemoração ao Dia do Comerciante – 16 
de julho - a Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Paraná (Fecomércio PR), promove anualmente 
o prêmio Guerreiro do Comércio, com o objetivo de 
homenagear empresários e trajetórias de sucesso para-
naenses. Os vencedores são indicados segundo critérios 
de projeção, tempo de mercado, reconhecimento da 
comunidade e notoriedade empresarial. 

Desde que o prêmio foi criado, em 2006, 678 
empresários paranaenses foram homenageados. 
Este ano, representando o município de Guarapuava, 
o indicado ao prêmio Guerreiro do Comércio foi o 
senhor Carlos Cesar Bueno Martins, mais conhecido 
como Carlinhos da Alfaiataria. Por isso, a revista traz 
uma entrevista especial com o empresário, que é 
associado à Acig desde 1974. 

Meu pai era alfaiate, mas eu não aprendi nada de 
alfaiataria com ele. Iniciei com um senhor alemão, o seu 
Eduardo Lange, com quem aprendi a fazer calça. Com 
12 anos eu já trabalhava como calceiro, e essa profissão 
me acompanhou a vida toda, sendo que hoje tenho 62 
anos de profissão.

A minha intenção mesmo era ser jogador de 
futebol, eu pensava em aprender alfaiataria para caso não 
desse certo no futebol. Eu nasci em Tamarana, depois fui 
para Curiúva onde fiquei até os 16 anos, em seguida para 
Ponta Grossa para jogar futebol no Clube Guarani. Um 

ASSOCIADO RECEBE PRÊMIO 
ESTADUAL GUERREIRO DO COMÉRCIO

O senhor Carlinhos trabalha há 62 anos como alfaiate. 

QUANDO OCORREU O SEU PRIMEIRO CONTATO 
COM AS TÉCNICAS DE ALFAIATARIA? 

SER ALFAIATE SEMPRE FOI SEU SONHO? COMO 
FOI SUA TRAJETÓRIA ATÉ O MOMENTO DE 
MONTAR SUA PRÓPRIA ALFAIATARIA EM 1969? 
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COMO FOI O INÍCIO DA ALFAIATARIA 
EM GUARAPUAVA?

O SENHOR CONSEGUE ESTIMAR QUANTOS 
NOIVOS JÁ VESTIU?

O QUE O SENHOR PENSA SOBRE SUA 
TRAJETÓRIA PROFISSIONAL QUANDO OLHA 
PARA TRÁS E LEMBRA DO INÍCIO DE TUDO? 

POR FIM, QUAL FOI O SEU SENTIMENTO AO 
SABER QUE SERIA HOMENAGEADO COMO O 
GUERREIRO DO COMÉRCIO DE GUARAPUAVA? 

E A ALFAIATARIA CONTINUOU PRESENTE 
MESMO NESTE PERÍODO EM QUE O SENHOR 
JOGAVA FUTEBOL?  

dia, quando eu já estava com 18 anos, um tio meu me 
convidou para passear aqui em Guarapuava, eu vim e fiquei 
hospedado num hotel central. Na época Guarapuava tinha 
somente uns 35 mil habitantes. 

No hotel tinha alguns jogadores hospedados, 
me contaram sobre o time de Guarapuava da época, 
o Grêmio. O presidente do Grêmio foi até o hotel e me 
convidou para treinar, aconteceu uma empatia muito 
grande por Guarapuava, amizades, e eu acabei ficando por 
aqui. Joguei por três anos no Grêmio, ganhamos todos os 
campeonatos daquela época. 

No início a minha esposa me ajudava na empresa, 
quando eu abri a alfaiataria eu já era noivo. Inclusive, no dia 
12 de julho de 2019 nós completamos 50 anos de casados, 
bem no dia da premiação da Fecomércio. Ela me ajudava 
quando podia, porque era professora. Trabalhamos muito 
ao longo desses anos, todo alfaiate trabalha muito, de 12 a 
14 horas por dia. 

Aqueles que estão há 30, 40, 50 anos casados 
quase certeza que fomos nós que fizemos o terno. 
Quando a roupa é feita aqui na Alfaiataria do Carlinhos o 
casal não se separa mais (risos). Não consigo estimar, mas 
é bastante gente, temos uma clientela fiel de Guarapuava 
e de cidades da região também. 

O que eu mais fico pensando é ‘como a gente 
resistiu todo esse tempo?’. Tendo em vista todos os planos 
econômicos que passamos, essa bagunça da política. O 
mercado teve que se adaptar às situações mais adversas. 
Não sei se foi porque perseverei, por dedicação, por amor 
à profissão, por ter jeito com atendimento ao público. Não 
sei exatamente qual foi o motivo, mas a empresa sobreviveu 
todos esses anos, com muito trabalho. 

No começo eu pensei ‘eu não mereço tanto’, mas aí 
comecei a fazer uma retrospectiva da carreira, passou até um 
filminho na cabeça, e fiquei muito grato. Ser reconhecido 
assim me deixou muito feliz, não só eu como toda a minha 
família, os colaboradores, os amigos, os clientes. Até hoje tem 
gente me mandando mensagem, me ligando, passando na 
loja me parabenizar. Quero agradecer o prestigio da clientela, 
porque ninguém consegue nada na vida sozinho, sempre 
tem alguém dando apoio. Foi tudo muito gratificante, tanto 
o jantar da entrega do prêmio em Curitiba, quanto o café 
da manhã da Acig, ambos me homenagearam com tanto 
carinho. Agradeço imensamente, e divido este prêmio com 
familiares, amigos e clientes. 

Nesse espaço de tempo eu jogava bola e 
trabalhava com o Paluch, um grande alfaiate guara-
puavano, um dos melhores que eu conheci e que me 
ensinou bastante coisa. Sempre digo que o alfaiate é 
um autodidata, tem que ir aprendendo na prática. A 
gente nunca termina de aprender, sempre tem coisa 
nova, isso que é o bom. Com o tempo resolvi montar 
minha própria Alfaiataria.

No dia da Premiação, em 12 de julho, o empresário estava acompanhado da esposa Edi Marlene Martins e do neto André Martins Leal. 
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O r i e n t a ç ã o  d e  m a r k e t i n g 
MATÉRIA

A IDADE DA PEDRA NÃO ACABOU
POR FALTA DE PEDRAS

Paulo Meister 
Bacharel em Publicidade e Propaganda, Especialista em Planejamen-
to Estratégico de Comunicação. É um dos Fundadores do Grupo de 
Atendimento e Planejamento do Paraná, também integra a School Of 
Life, programa de empreendedorismo e network desenvolvido com 
empresários nos Estados Unidos e Europa. Atualmente é presidente 
do Conselho do Jovem Empresário de Guarapuava. 

O que o Nescafé, a Fanta, a Localiza, o Uber, a Nuttela, 
o Banco Imobiliário e muitos, muitos outros produtos ou 
marcas têm em comum? Crise. Sem nenhuma exceção, elas 
nasceram em momentos muitos piores do que esses que 
estamos vivendo. Em que mais elas se parecem? Certamente 
por apresentarem ou representarem algo que ninguém havia 
pensado antes. Inovar vence crises. E você não precisa criar 
algo novo, mas é essencial que se comunique de modo novo, 
que aborde seu público de um jeito novo, que saiba o que 
ele quer e como gosta de ser tratado e faça isso de uma 
maneira nova. Comunicar cria relacionamento, gera interesse, 
inventa demandas. E se nesse momento você não colocar 
profissionais em campo, acredite: você vai perder o jogo. 

A comunicação pode fazer diferença a seu favor a um 
custo muito menor do que os benefícios que gera. Não é 
inventar a roda, é saber fazer com que ela gire mais rápido 
e mais fácil. Também não é mágica, é trabalho de campo, 
conhecimento acumulado, talento e suor, muito suor. Afinal, 
os consumidores estão mais exigentes, seus concorrentes 
aumentaram, as taxas e impostos ficaram mais salgadas. 
Sobram razões para se fazer a gestão de recursos humanos e 
materiais de outro modo. Tudo aponta para a necessidade de 
encontrarmos novas formas de ofertar, atrair clientes, buscar 
parcerias, motivar as equipes e fazer mais com menos.   

Os próximos meses trarão excelentes oportunidades 
para vender mais e melhor. Cada passo vai ser importante 
nesse caminho.

Planeje suas táticas e vá bem preparado para o 
Dia das Crianças, Blackfriday, Natal, Ano Novo, o que vier 
pela frente. Há muitas ferramentas, modos e métodos que 
sendo bem utilizados vão ajudar sua marca a inovar posicio-
namentos, descobrir nichos, abrir mercados. É assim que a 
Netflix inaugurou uma nova era. Fazendo a mesma coisa que 
as locadoras, mas de um jeito diferente. No que você pode 
mudar? Pensar sobre isso pode fazer toda a diferença.

A comunicação seja ela tradicional, televisão, rádio, 
impressos, etc, ainda são excelentes ferramentas para criação 
de marca. As mídias de massa, como são conhecidas, ajudam 
a fortalecer o posicionamento, tornar a marca conhecida e 
também ajuda a alcançar o “Top Of Mind”, ou seja, ser a 
primeira marca lembrada na mente do consumidor no seu 
segmento de atuação.  

As novas mídias tem se mostrado cada vez mais 
relevantes, são ótimas ferramentas, principalmente quando 
se fala em mensuração de resultados, pois, permitem 
analisar em tempo real interação, vendas e engajamento. As 
empresas tem investido cada dia mais e por isso é importante 
que se pense nas novas ferramentas da mesma maneira que 
são pensadas as tradicionais, além de uma campanha bem 
executada é fundamental investir em mídia, estratégias bem 
planejadas e com objetivos claros.

O desafio está feito, o mercado é o mesmo para todos, 
as datas comemorativas são oportunidades que devem ser 
pensadas com antecipação, não se deve deixar para planejar 
as campanhas de última hora, black friday por exemplo, já é 
a terceira principal data do comércio, mas diferente das datas 
mais tradicionais, os clientes tem por hábito comprar on-line, 
ou pelo menos pesquisar e comparar preços dos produtos 
on-line antes de comprar. Portanto, cabe ao empresário estar 
preparado, ter um site bonito e funcional, as redes sociais 
atualizadas, e é claro, o time de vendas pronto para receber 
os clientes, pois muitos ainda não dispensam os olhos nos 
olhos na hora de fechar negócio.
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