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Nessa edição, um tema percorre para-
lelamente quase todas as matérias: inovação. 
Temos pautas sobre marketing digital, dicas 
de gestão, orientação jurídica, e-commerce, 
e outros assuntos que nos provocam 
reflexões enquanto empreendedores, nos 
tiram da zona de conforto. 

A minha dica aos empresários e empre-
sárias é que leiam essa edição de setembro 
com uma postura autocrítica, analisando 
como estes conteúdos aqui apresentados 

José Carlos Sovrani
Diretor para Assuntos SPC
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podem contribuir para melhorar a gestão 
da sua empresa. 

A matéria de capa, por exemplo, nos 
traz depoimentos dos finalistas do Prêmio 
Mérito Empresarial 2019. São empresas de 
1 ano até mais de 30 anos de fundação, 
que nos inspiram com sua busca pela 
excelência em processos, qualidade de 
atendimento e investimento em inovação. 

Desejo uma excelente leitura a todos! 
E parabéns aos finalistas do PME 2019! 
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EVENTOS EM DESTAQUE

No dia 1º de agosto, representantes da Acig participaram da missa de ação 
de graças e do café promovido pela Simão Pneus e Serviços, em comemo-
ração aos 14 anos da empresa. A Simão faz parte da entidade há 14 anos, 
desde sua fundação. 

No dia 3 de agosto, o presidente da Acig, Cledemar Antonio Mazzochin, e 
representantes do NTI (Núcleo de Tecnologia e Inovação da Acig) partici-
param da ExpoTech Guarapuava, no Vittace Centro de Eventos. Promovido 
pelo Sebrae, Prefeitura de Guarapuava e Integ da Unicentro, com o apoio do 
NTI, o evento inspirou mais de 900 empresários, acadêmicos e entusiastas de 
inovação, com um formato interativo e de muita disrupção.

No dia 1º de agosto, a SGC (Sociedade de Garantia de Crédito Centro-Sul 
do Paraná) e a Prefeitura Municipal de Guarapuava, assinaram um convênio 
para alocar, em conta específica, o valor de R$ 100 mil reais, que pelo sistema 
financeiro terá a alavancagem de R$ 1 milhão de reais em cartas de garantias 
de crédito para empreendedores do município. Os benefícios do crédito via 
SGC são, principalmente, a facilidade de concessão e os juros baixos. Em 
Guarapuava, a SGC atende os empreendedores na sede da Acig.

No dia 7 de agosto, representantes da Acig e da Prefeitura de Guarapuava 
visitaram a Prefeitura de Pato Branco, para conhecer mais sobre o Natal da 
cidade. Muitas ideias foram discutidas para tornar a programação de Natal de 
Guarapuava cada vez mais encantadora, aliando a perspectiva comercial ao 
verdadeiro sentido da data.

Em 9 de agosto, ocorreu o jantar de comemoração de 1 ano do grupo Mulheres 
Empreendedoras. Composto por mulheres que atuam em vários segmentos, 
como estética, moda, acessórios, artesanato, gastronomia, desenvolvimento 
pessoal e consultoria de estilo e organização, o projeto tem o apoio da Agência 
do Empreendedor e da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. 

No dia 14 de agosto,  os colaboradores da Acig concluíram o treinamento e 
capacitação de Brigada de Incêndio, que permite realizar atendimento em 
casos de emergência, atuar em ações preventivas e de proteção.

Nos dias 9 e 10 de agosto, jovens empresários de todo o Paraná reuniram-se 
em Ponta Grossa para a 3ª edição da AGO da Faciap Jovem (Assembleia Geral 
Ordinária). Na ocasião, os empreendedores participaram de quatro visitas téc-
nicas, e trocaram experiências sobre projetos desenvolvidos em suas cidades. 
A maior caravana dessa edição da AGO foi de Guarapuava.

Em 16 de agosto,  o presidente da Acig Cledemar Antonio Mazzochin visitou 
o coronel Erich Wagner Osternack, responsável pelo comando da Polícia Ro-
doviária Estadual. Em Curitiba, o presidente e o coronel conversaram sobre o 
trabalho que vem sendo realizado pela Polícia Rodoviária em todo o Estado, 
e especificamente na região de Guarapuava. Na ocasião, Mazzochin também 
parabenizou Osternack pela ascensão de posto, e pela sua atuação na passa-
gem pelo comando do 16º Batalhão de Polícia Militar, em Guarapuava. 
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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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O r i e n t a ç ã o  d e  M a r k e t i n g
COLUNA

Nos dias atuais não tem como falarmos do 
sucesso das empresas sem falar em marketing digital. 
Há alguns anos, a internet vem revolucionando a forma 
de se vender e comprar produtos e serviços. 

É muito comum nos relacionarmos com pessoas 
por meio de redes sociais, usarmos as plataformas 
digitais como forma de entretenimento, entre outras 
tantas coisas que podemos resolver online, e é claro 
que não poderia ser diferente na hora de comprar um 
produto ou serviço. Não é à toa que as lojas virtuais 
são grandes canais de vendas, que movimentam 
bilhões em diversos segmentos a cada ano.

E quando você quer comprar algo, qual a 
primeira coisa que você faz? Pesquisa no Google, 
certo? Certo! A internet virou uma espécie de vitrine 
para as empresas, portanto, é preciso que, você, 
empresário, mostre o que faz da melhor forma 
possível. Além disso, o consumidor precisa encontrar 
a sua empresa nesse mundo online. A melhor forma 
disso acontecer é uma combinação de ferramentas 
do marketing digital, é importante destacar SEO 
(otimização de site) e Google Adwords. Ambos têm 
objetivos em comum: fazer com que o consumidor 
encontre você na web.

Robson Krieger
Formado em Administração e pós-graduado em Administração de Empresas pela 
Fundação Getúlio Vargas. Concluiu vários cursos na área de marketing, gestão de 
empresas, além de participar do maior evento de marketing e vendas da América 
Latina, o RD Summit. Há 15 anos, fundou a K13 Agência Web, e desde então 
vem crescendo neste mercado online, atuando na criação de sites, web design e 
marketing digital.

MARKETING DIGITAL: POR QUE A MAIORIA 
DAS EMPRESAS JÁ NÃO VIVE SEM?

Entendendo a jornada do consumidor atual, 
onde ele inicia sua compra através de uma busca no 
Google, que resulta em sites relevantes por meio de 
palavras-chave utilizadas, logo, fica clara a importância 
dessas duas ações do marketing digital. O SEO é um 
conjunto de critérios adotados pelo Google para dar 
o melhor resultado de pesquisa de palavras-chave 
para seus usuários, e otimizando o seu site aumentam 
as suas chances de ficar nas primeiras posições dos 
resultados de busca orgânica do Google.

Enquanto isso, o Google Adwords é uma 
ferramenta de anúncios pagos que vai atingir um 
público pré-segmentado, sendo uma plataforma de 
publicidade do Google, é a mais lembrada quando 
se fala em mídia paga na internet e uma das que dá 
mais resultados, se usada da forma correta. O Google 
Adwords também trabalha com palavras-chave, mas 
de uma forma que investe em audiência qualificada 
e que tenha relação com o seu negócio. Afinal, não 
adianta 10 mil pessoas verem seu anúncio, se 9 mil 
delas não possui nenhum interesse no negócio, não 
é mesmo? 

As combinações destes dois fatores podem 
fazer seu negócio decolar no mundo online, 
convertendo isso em clientes e vendas, além de te 
tornar referência na área em que atua. E no meio de 
tantos concorrentes, se destacar na internet é essencial 
para ter sucesso. Nessa corrida para mostrar quem é o 
melhor, se você não está no nível dos outros, você não 
existe. Por isso essa urgência em se posicionar na web 
vem aumentando cada dia mais, investir em marketing 
digital pode transformar seu negócio para sempre.

E aí, você já se perguntou se a sua empresa se 
destaca no mundo online?
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Fundada em 1969, por iniciativa de 30 produtores 
rurais, a Coamig completou 50 anos no último mês de 
julho. A cooperativa surgiu para unir os agropecuaristas 
de Guarapuava e região em prol do desenvolvimento de 
suas atividades no campo. Dos 30 cooperados iniciais, 
hoje, a Coamig conta com quase três mil e, além de 
Guarapuava, expandiu para outros 21 municípios. 

Para celebrar o marco dos 50 anos, a cooperativa 
realizou o Dia de Negócios em todas as sextas feiras 
do mês de julho. Nas ocasiões foram sorteados, 
semanalmente, R$3.000,00 como crédito para compras 
nas lojas da Coamig, entre os clientes que haviam 
comprado durante aquela semana específica. Além 
disso, no último sábado, foram leiloadas 28 novilhas 
leiteiras, e sorteada uma caminhonete modelo 2020 
entre os clientes que compraram na Coamig em julho. 
Entre os sortudos, foram contemplados produtores de 
Guarapuava, Ivaí, Prudentópolis, Campina do Simão e 
Reserva do Iguaçu. 

De acordo com o presidente da Coamig, Edson 
Rodrigues de Bastos, o Dia de Negócios foi uma solução 
para que a cooperativa conseguisse ter mais contato com os 
seus cooperados e clientes, estendendo as comemorações 
e promovendo novas possibilidades de negócios. “Além 
dos sorteios, criamos aqui um ambiente de bate-papo 
com os fornecedores, as empresas, os técnicos, enfim, 
pessoas que trabalham para favorecer o cooperado dando 
orientações técnicas”, explica. 

O presidente relata que o aniversário contou com 
ampla participação dos cooperados e clientes, por isso o 
Dia de Negócios deve permanecer como um projeto da 
cooperativa. “Possivelmente vamos continuar com esse 
tipo de evento, num formato de tempo mais espaçado, 
mas seguindo esta ideia de promover o contato entre 
consumidor e fornecedor, para que possam trocar 
experiências e adquirir conhecimento sobre o uso de 
produtos”, avalia. 

PARA CELEBRAR 50 ANOS, COAMIG REALIZA DIA DE 
NEGÓCIOS ENTRE COOPERADOS E PARCEIROS 

A cooperativa sorteou uma caminhonete entre os clientes que compraram na loja da Coamig em julho. 

“ALÉM DOS SORTEIOS, CRIAMOS AQUI UM 
AMBIENTE DE BATE-PAPO COM OS FORNECEDORES, 
AS EMPRESAS, OS TÉCNICOS, ENFIM, PESSOAS QUE 

TRABALHAM PARA FAVORECER O COOPERADO DANDO 
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS” 

Edson Rodrigues de Bastos - presidente da Coamig Em cada Dia de Negócios, clientes foram contemplados com
 R$ 3.000,00 de crédito para comprar na loja da Coamig.



SETEMBRO 2019

REVISTA DO EMPREENDEDOR

13



14 SETEMBRO 2019

REVISTA DO EMPREENDEDOR

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA
1 ANO
Estilo Modas   20/09/18
SWS Viagens 18/09/18
Delícias da Rô - Bolachas Caseiras   18/09/18
D T Materiais de Construção  17/09/18
Kaiuby Dalposso Nascimento 11/09/18
Animalium Clínica Veterinária e Pet 05/09/18

2 ANOS 
Gebon Praça 9 de Dezembro 27/09/17
Flip Wash  27/09/17
Studio Hall Eventos   20/09/17
Apolar Imóveis 19/09/17
Ativa Kids 11/09/17

3 ANOS
Meraki Intercâmbio e Viagem 06/09/16

4 ANOS
Todeschini Guarapuava 10/09/15
Ambiente Gesso 02/09/15
Dental Cristal 01/09/15

5 ANOS 
Zzoper Caça e Camping  19/09/14
Flor da Pele Lingeries 17/09/14
Faax Imóveis  10/09/14
Flor Móveis    03/09/14
Tendência Moda Feminina   03/09/14
Cilla   01/09/14

6 ANOS
Zab Compensados 09/09/13
Sistema Pax Cristo Rei 04/09/13
Academia Usina Sports 03/09/13

8 ANOS 
Muv Bar    29/09/11
MH Eventos e Comércio    28/09/11
Grafite Papelaria    26/09/11
Elizabet Aparecida Gomes   21/09/11
Emaq Locação de Equipamentos   05/09/11

10 ANOS 
Alfa Despachante  25/09/09
Mix Supermercado 15/09/09
Panificadora Doce Mel 11/09/09
Odonto Art 08/09/09
Odonto Excellence   01/09/09
Supermercado Ponto Forte 01/09/09

11 ANOS
Orenge 23/09/08
Anjo Sapeca - Berçário e Educação Infantil 16/09/08
Pietrobon e CIA LTDA 01/09/08

14 ANOS 
Original Computadores 27/09/05
Fiat Veritá  20/09/05
Traiano Odontologia  02/09/05

15 ANOS 
Valforte Peças 21/09/04
Rádio T FM  10/09/04

16 ANOS 
Advantage Consultoria em Informática    25/09/03
Auto Escola Barão    10/09/03

17 ANOS 
Infocartuchos.com  23/09/02
Frutiguará   20/09/02
Aquarela do Saber  20/09/02
Kuka Maluca  10/09/02

18 ANOS 
Central Cartuchos 20/09/01
Bella 01/09/01
Loja Ize Modas e Confecções 01/09/01

19 ANOS 
Loja Camponesa  01/09/00

20 ANOS 
Madpuava Compensados 28/09/99
Auto Peças Novo Milênio  02/09/99
Golden Tree   01/09/99

21 ANOS 
Faculdades Campo Real  24/09/98
Guarabox  16/09/98
Editora Pão e Vinho  01/09/98

22 ANOS
Rota 466      26/09/97

23 ANOS
Angel Som      09/09/96
D’az Utilidades     02/09/96
Megasul      01/09/96

24 ANOS
Simex Máquinas Agrícolas     26/09/95
Pneuforte Recapagens    16/09/95
T & T Sedução   11/09/95

25 ANOS
Academia Vigor    01/09/94

26 ANOS
Mecar peças e Serviços       17/09/93

27 ANOS
Guaravel Rent a Car       14/09/92
Estrela Materiais de Construção        01/09/92
Muller Materiais de Construção       01/09/92

28 ANOS 
Agrale     15/09/91
Puricarbon do Brasil LTDA  05/09/91

29 ANOS 
Eliakin Roberto do Carmo    23/09/90

30 ANOS
Elcco - Materiais de Construção  25/09/89

31 ANOS
Sonia T.Paz - Contadora  01/09/88

32 ANOS
Mecânica Pameli LTDA   14/09/87
Agrícola Estrela 01/09/87

33 ANOS
CCBEU   26/09/86

35 ANOS
Gaúcha Pneus  19/09/84

36 ANOS
Imobiliária D.M. LTDA   01/09/83

39 ANOS
Celplac Indústria e Comércio LTDA    23/09/80

40 ANOS 
Unimax Supermercado  15/09/79

43 ANOS 
Kopanski Bikes & Fitness 01/09/76

44 ANOS 
Loja Nossa Senhora Aparecida  23/09/75

46 ANOS 
Supermercado Edinara      03/09/73

49 ANOS 
Atalaia Palace Hotel        11/09/70

59 ANOS 
Abedala Corretor de Imóveis    26/09/60
Comercial Oeste S/A    09/09/60

67 ANOS 
Tributarie  14/09/52

EMPRESA
NOVOS ASSOCIADOS

Feijoada do Joel  18/07/19
Traiano Odontologia   18/07/19
Donau Comunicações  22/07/19
Santa Cruz Veículos 22/07/19
Smokehouse A Lenha  02/08/19
Oba Oba Atacado  02/08/19
Espaço da Moda 02/08/19
Hidrautorres Guinchos e Guindastes    08/08/19
Móveis Lourdes    08/08/19
Dom Imóveis    08/08/19
Mobile    08/08/19

ADESÃO
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TRÊS EQUIPES REPRESENTAM GUARAPUAVA 
NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA

Presidente da Acig, Cledemar Antonio Mazzochin, 
conhece um dia de treinamento da equipe de robótica. 

Desde 2007, a Olimpíada de Robótica é realizada 
no Brasil. O evento iniciou com 6.500 inscritos na primeira 
edição e, 10 anos depois, em 2017, o número de inscrições 
saltou para 142.287. Dividido nas fases regional, estadual, 
nacional e internacional, a Olimpíada possui as modalidades 
prática e teórica, sendo possível inscrever alunos com até 19 
anos de idade.  

Na fase da região de Guarapuava, que reuniu mais 
de oito municípios, equipes guarapuavanas figuraram entre 
os finalistas, por isso conquistaram vaga para representar 
a cidade em nível estadual. Três equipes, compostas por 
quatro estudantes cada, participaram da etapa estadual da 
Olimpíada Brasileira de Robótica no último mês de agosto, 
no município de Colombo. Entre as equipes, duas são da 
Prefeitura de Guarapuava, integrantes da oficina de robótica 

Há dois anos, a Optimus é responsável pela execução 
da oficina de robótica e pelo desenvolvimento do laboratório 
de robótica dentro da Escola Municipal Antonio Lustosa 
de Oliveira, onde ocorrem as oficinas de robótica. “Este 
projeto atende mil alunos por ano, de 44 escolas, sendo 22 
no primeiro semestre e 22 no segundo semestre. As vagas 
são distribuídas pela Secretaria de Educação, a partir da 
inscrição dos alunos”, explica Lucas. 

A Optimus auxilia nos treinos dos estudantes, 
contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e 
competências, desde a inteligência emocional, criatividade, 
visão espacial, desenvolvimento do raciocínio lógico, 
socialização, troca de ideias, pensamento crítico para 
participar de uma competição, até o apoio de conhecimento 
técnico e pedagógico.

A competição da Olimpíada de Robótica que a 
equipe da Optimus participa tem um formato de arena de 
desafios, onde os alunos são responsáveis por desenvolver 
um robô completamente autônomo, e a temática deste 
desafio é uma situação de desastre natural. 

“Nada mais é do que um robô de resgate. Os desafios 
dessa arena representam condições adversas, para que o 
robô chegue até a vítima e consiga fazer o resgate. Temos 
obstáculos, falhas de percurso, e o robô tem que resolver 
isso de forma autônoma. Como? Os alunos programam isso 
com a lógica de como fazer um robô detectar cada coisa, 
com sensores”, relata o diretor da Optimus.

A etapa nacional da Olimpíada ocorrerá entre os dias 
22 a 26 de outubro, no Rio Grande do Sul. 

Projeto laboratório de robótica

Competição

da rede municipal, e a terceira equipe é composta por 
estudantes da escola Optimus. 

Em outras duas edições, 2013 e 2014, equipes da 
Optimus representaram o Paraná na competição em nível 
nacional, ficando entre as 10 melhores equipes do país. 
“Guarapuava precisa ganhar destaque já que têm grandes 
iniciativas na parte de tecnologia e inovação. Muito está se 
falando sobre isso dentro da cidade, principalmente agora 
com a articulação de um Ecossistema de Inovação”, afirma 
o diretor da Optimus, Lucas Virmond Ribeiro. 
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Roberson Falcão e Tiago Guedes 
(R Falcão Treinamentos em 

Desenvolvimento)

Luiz Felipe Baldissera e Andrey Fiorin 
(Eden Beer Guarapuava)

Leandro Juliani 
(Noval)

Sarah Golinhaki e Jair S. Golinhaki 
(Extintores Golinhaki)

Rodrigo Leal
 (Mary Art São Paulo)

Luana Cardoso, Jeferson Souza e 
Maria Elisa Fernandes (Oral Sin Implantes)

Patrick Macedo e Silvana Horst 
(Silvana Hair Style Esthetic)

Maria Aurea da Silva e José 
Divonsil da Silva (Modas Jolie)

Israel Farias 
(Ademilar)

Leandro Preczenas e Aldair Meira 
(Ilumisol)

Rodrigo Camargo Filho, Mayara Soares e 
Matheus Konig (K13 Agência Web)

Fabielly Dias 
(Organizza Fácil)

Leandro Camargo e Érison Raimundo 
(Beijo Baiano)

Felipe Licheta 
(Seguro Auto Center)

Douglas Limberger, Kiara Limberger 
e Marina Limberger (Beijo Baiano)

Eloy Tyski e Elisabete Pacheco Tyski 
(Vitri Buffet Festas e Eventos)

João Carlos Pereira 
(Seguro Auto Center)

Vilmar Domingues 
(Acig)

Tatiane Mazzucatto e Taise 
Suely Pereira (Unicesumar)

Leon Althaus, Serlani Althaus e Joel Althaus 
(Feijoada do Joel)

Ana Maria Licheski e Kelen 
Datsko (Pedreira Guarapuava)

Caroline Andrade Siqueira, Francieli Oliveira, Maria Eduarda 
Barbosa e Elisangela Nascimento Barbosa (Ictus)

Gleycielle Oliveira e Cleverson Fabiano Oliveira 
(Estruturar Soluções em Climatização)

Dayane Nunes 
(Grupo Pitangueiras)

Geisa Queroz Righi e Carlos 
Augusto Righi (Mega Plast)

Isabela M. Edling, Douglas de Souza 
e Adrielle Ferreira (Orthodontic)

Mireilly Jaeger
 (New Store)

Lilian Batista Silveira e Marcio 
Silveira (Sdc Corretora de Seguros)

Isabely Marquezine Nicolodi 
e Paulo Cézar Tracz (Surg)

Raiane A. Cardoso 
(Fisk Guarapuava) 

Juçara Oliveira Lara, Bruno Gerlach Negreti, 
Thaise Lara e Thamyres Lara (Restaurante Paladar)

Andressa S. Gass e Brunno 
Garcia Oliveira (UP Time 
Comunicação em Inglês)
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Mais de 50% das empresas no Brasil quebram nos 
primeiros 5 anos. Os motivos que mais levam empresas 
a quebrar são a falta de planejamento, a falta de gestão 
financeira e o desconhecimento de mercado. Muitas 
empresas também são pressionadas por crises e quando 
não há o tratamento adequado a estes fatores, quebrar é 
só uma questão de tempo.

Muitas pessoas se aventuram no mundo dos 
negócios sem ter um mínimo de conhecimento para não 
deixar a peteca cair. Agora, mais ainda, muitas pessoas não 
têm comportamento e mentalidade para alcançar o sucesso 
nos negócios!

Não romantize o planejamento. Não confunda 
planejamento com criatividade. Você precisa de ferra-
mentas e dedicação para planejar. Planejar é prevenir, e 
prevenir é melhor que remediar! Mas quando você tiver 
que remediar, planeje também.

Não basta ter um sonho de abrir o próprio negócio ou 
abraçar uma oportunidade, simplesmente, porque parece 
irrecusável. Pense na sua vizinhança, provavelmente, você 
conheça várias características sobre ela. Da mesma forma, 
é indispensável conhecer o mercado no qual você atua.

Muitas pessoas se comportam nos negócios como 
alguns motoristas no trânsito; basta uma fagulha pra 
incendiar o comportamento. Concentre-se nos fatos, 
procure evitar as emoções negativas que confundem o 
presente com experiências passadas que nada tem a ver 
com o agora. O comportamento equilibrado te impulsiona 
a levar seu negócio ao sucesso.

Você conhece alguém que tem medo de barata? Já 
tentou explicar pra essa pessoa que é só uma barata? Já 
tentou mostrar que a pessoa é mais forte que a barata? 
Nos negócios não é diferente. Tem gente com mentalidade 
tão pequena, gente que não conhece o próprio potencial! 
Qualquer desafio parece uma barata. Você pensa, sente, e 
então age de acordo com o que você acredita! Não tenha 
medo de barata: você tem potencial para enfrentar os 
desafios do seu negócio! 

Se for preciso, peça ajuda para alguém que possa 
te ajudar de verdade! E lembre disso: todo o potencial que 
você precisa para realizar coisas incríveis já está dentro de 
você, só precisa ser acessado!  

Pra fazer gestão financeira você precisa de ferra-
mentas adequadas à realidade do seu negócio. Abrir uma 
caixa de ferramentas e sair usando qualquer uma pode 
piorar muito as coisas! É preciso entender o modelo de 

Dieckson Castro
Empreendedor, executivo de finanças, mais de 20 anos de experiência em empresas 
nacionais e multinacionais, master coach com foco em carreira e negócios, criador da 
Escola de Negócios e Carreira, criador do Método Self (www.metodoself.com.br). 

POR QUE AS EMPRESAS QUEBRAM?

Planejamento

Mercado

Comportamento

Mentalidade

Gestão Financeira

negócio, a geração de caixa, o capital de giro… Vá devagar 
e com cautela na fase do diagnóstico e planejamento, 
então seja rápido e assertivo na execução das decisões.
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PRÊMIO MÉRITO EMPRESARIAL RECONHECE 
MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO E 

INOVAÇÃO DE GUARAPUAVA
12 de setembro: save the date! Nesta data serão 

revelados os grandes vencedores do PME 2019, em um 
jantar dançante, no Buffet e Eventos Vitri. Nesta edição de 
2019, o Prêmio mais importante para a classe empresarial 
guarapuavana reconhece as melhores práticas de gestão 
nas categorias MEI (Micro Empreendedor Individual), Micro, 
Pequena e Média Empresa, além da categoria Inovação.

Na programação do jantar, além da revelação dos 
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 PME 
2019, Rejane Teixeira, a expectativa do Conjove é 
grande para o evento, que promete ser uma noite de 
reconhecimento e inspiração. “Para os empresários 
este evento representa o reconhecimento dos seus 
esforços e investimentos, a oportunidade de divulgar 
sua marca e mostrar sua estratégia de sucesso 
para além do ambiente da 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.

Pela primeira vez, os MEIs puderam inscrever-se 
para concorrer à premiação. A decisão de adicionar a 
categoria ocorreu por conta da representatividade deste 
modelo de negócio em Guarapuava. “Nós temos mais 
de oito mil MEIs cadastrados em Guarapuava, por isso 
decidimos criar esta nova categoria para contemplar 

mais empresários. É assim que começa o processo 
de desenvolvimento empresarial: o empreendedor 
inicia num projeto MEI,  evolui gradativamente para 
processos de gestão e de faturamento mais complexos, 
e o  Prêmio Mérito contribui para esse processo de 
evolução”, explica Teixeira.

Tradicionalmente organizado pelo Conjove, com 
o apoio da Acig, do Sebrae e da K13 Agência Web, este 
ano o Prêmio também contou com a parceria do CRA-PR 
(Conselho Regional de Administração do Paraná). 

Foram mais de 100 empresas inscritas, sendo que 
todas realizaram a autoavaliação online respondendo 
questões sobre seis aspectos administrativos: gestão 
estratégica, marketing, finanças, pessoas, socioambiental 
e inovação. Já as finalistas receberam a visita de um 
consultor do CRA-PR, que auditou as empresas em 
busca das evidências daquilo que foi respondido no 
questionário online. 

Na categoria Inovação, a avaliação foi realizada por 
uma banca composta pela vencedora do Prêmio Inovação 
em 2017, e representantes do Núcleo de Tecnologia 
e Inovação da Acig, do Sebrae, do Fórum de Ciência, 
Tecnologia e Inovação de Guarapuava e da Faculdade 
Guairacá, que selecionaram os finalistas a partir dos 
seguintes critérios: 1) impacto e melhorias nos produtos 
e serviços da empresa, 2) impacto nos resultados da 
empresa e 3) melhoria percebida pelo cliente.

Confira os depoimentos dos finalistas de cada 
categoria: 

“PARA OS EMPRESÁRIOS, ESTE EVENTO 
REPRESENTA O RECONHECIMENTO DOS SEUS 
ESFORÇOS E INVESTIMENTOS, A OPORTUNIDADE 
DE DIVULGAR SUA MARCA E MOSTRAR SUA 
ESTRATÉGIA DE SUCESSO PARA ALÉM DO AMBIENTE 
DA SUA EMPRESA” 

Rejane Teixeira

Novidade

Parceria e avaliação
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Micro Empreendedor Individual (MEI)

Micro Empresa

“Ano passado eu fiz a inscrição e fiquei surpresa por ficar entre 
os finalistas. O Prêmio Mérito abriu muito a minha cabeça na questão 
empresarial, em gestão mesmo. Desde então, eu percebi tudo o que 
eu errei, vim pontuando, vim melhorando, pois é corrigindo os erros 
você consegue crescer mais. Então, fico feliz por ser uma das finalistas 
novamente, tenho certeza que a minha clínica do ano passado para cá 
mudou muito, a minha forma de gestão mudou” 

Angelica Federizzi

Angelica Federizzi

“Eu sempre acompanho a página da Acig. Li sobre o Prêmio Mérito, 
que este ano os MEIs poderiam participar, e como eu já tinha algumas 
práticas administrativas respondi o questionário. Felizmente fiquei entre 
os finalistas, estou muito feliz por isso. Acredito que o Prêmio vai ajudar 
bastante o Bardo Zé em seus novos caminhos que virão pela frente” 

Francis de Lima Silveira

Bardo Zé

“Eu já conhecia o Prêmio, e poder participar e ficar entre os 
finalistas é muito gratificante. Isso é o que premia o teu trabalho diário, 
nessas premiações você vê que está fazendo o trabalho certo, um 
trabalho que está dando resultado. Vi no prêmio uma possibilidade de 
mais pessoas conhecerem a minha empresa, principalmente porque ela 
ainda está nos seus primeiros dois anos de mercado” 

Kleber Erivelton Fernandes

Na Hora Notícias

“Nós enxergamos no Prêmio Mérito uma oportunidade de crescimento 
para a empresa. Na hora que fizemos a inscrição, nós preenchemos um 
questionário, e ali conseguimos enxergar que temos pontos a melhorar na 
empresa. Além de ser muito gratificante estar entre os finalistas do Prêmio, 

enxergamos como uma oportunidade de melhoria”  

Greidi Cáceres e Aramis Antônio Oliveira Junior

Guará Entulhos
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“A gente resolveu se inscrever no Prêmio Mérito para fazer um 
diagnóstico completo da prática administrativa da empresa, em todos os 
setores. Respondendo o questionário, a gente avaliou nossos pontos positivos 
e negativos, vimos o que é preciso melhorar. Estar entre os finalistas nos deixa 
muito felizes, por sermos reconhecidos dessa forma pela Acig” 

Mayara Larissa Stroski

“Entre nossos objetivos que nós temos, que é crescer no país 
inteiro e também fora dele, a gente tem como objetivo paralelo ser 
forte na nossa região, na nossa cidade. É uma questão de orgulho, 
de satisfação, de honra, poder mostrar uma empresa de Guarapuava 
que faz molhos excepcionais. Por isso, era imprescindível a gente se 
inscrever em um prêmio de tal importância como o Prêmio Mérito” 

Elodir José Klein

Tribal Pepper

“A Pet Eternum retribui amor e carinho para aqueles que 
dedicaram a sua vida inteira pela gente. A nossa empresa é nova no 
mercado, por isso é muito gratificante já estarmos participando entre 
os finalistas do Prêmio Mérito Empresarial” 

Fernanda Ferro

Pet Eternum

Moça Bonita Guarapuava

“É a primeira vez que nós nos inscrevemos para o Prêmio, e para nossa 
satisfação estamos entre os finalistas. Eu acredito que todo o trabalho que a 
gente vem fazendo na clínica está refletindo de uma maneira positiva. Apesar 
de sermos uma empresa familiar, tradicional e pioneira, nós estamos sempre 

inovando e trazendo tecnologia”

Flávia Prestes Virmond

Diagmax

Pequena Empresa

“Pra nós é uma honra estar entre os finalistas do Prêmio Mérito 
Empresarial. O nome já diz tudo, né? Mérito empresarial. Quero agradecer 
a todo o pessoal do Conjove, que estão fazendo um trabalho fantástico. 
Com o gráfico radar a gente tem uma noção de como está a empresa, quais 
os pontos precisam ser melhorados. Do ano passado pra cá melhoramos a 
gestão e o objetivo este ano é ficar em primeiro lugar”

Joel Golinhaki 

Escola Primeiros Passos Inovação
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“Eu me senti muito desafiado com relação à questão do Prêmio, eu me 
senti muito honrado de ter sido já na nossa primeira inscrição selecionados 
entre os finalistas. O Prêmio vai contribuir para a nossa gestão, a gente tem 
essa visão de investir muito na qualidade, em inovação, em buscar melhorar 
os nossos processos” 

“É um prazer estar entre os finalistas mais uma vez do Prêmio Mérito 
Empresarial. Isso só é possível, porque tem todo um trabalho de dedicação 
dos nossos colaboradores, além dos nossos clientes que fazem uso dos nossos 
produtos e serviços, e os fornecedores que estão conosco nessa caminhada 
rumo a excelência”

Robert Michelc

Thiago Tateiva

“Nós estamos muito felizes de participar novamente do Prêmio 
Mérito esse ano. Em 2018 concorremos na categoria de inovação, e através 
do gráfico radar visualizamos que a parte de gestão precisava de algumas 
melhorias. Nesse período corremos atrás dessas melhorias, e felizmente este 
ano estamos concorrendo como finalistas ao prêmio de gestão também” 

Vanessa Wunsch Santini

Santini Odontologia

“Acredito que o Prêmio Mérito Empresarial torna a tua empresa mais 
visível, e quando você aparece mais você tende a vender mais. Para nós, sermos 
finalistas de um prêmio tão disputado é uma grande honra, ficamos muito felizes 
com isso, ao mesmo tempo que é o reconhecimento de um trabalho bem feito” 

Felix Kaminski Rodrigues

Formédica

Michelc Assessoria Contábil

Guaracampo

“A gente participa desde 2015 do Prêmio, tanto na categoria 
inovação como gestão. Em 2015 vencemos na inovação, e continuamos nos 
inscrevendo nos anos seguintes. Em outras oportunidades, fomos finalistas e 
continuamos sempre melhorando os produtos baseado no que o Prêmio nos 

dá de soluções, gráficos, que a gente vê que pode melhorar” 

José Losso Neto

J Losso Imobiliária

Média Empresa
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“Estar entre os finalistas do prêmio inovação é uma grande alegria 
pra nós, a Pet Eternum inovou com o foco na mudança cultural, temos a 
necessidade desta conscientização, desta nova realidade de cuidado com o 
meio ambiente, o respeito com as pessoas e os animais. É um privilégio poder 
tornar público todos os nosso serviços, e já é uma grande conquista estar 
entre os melhores”

Jô Cordeiro

“O prêmio inovação acaba sendo uma inspiração e uma 
demonstração de que estamos no caminho correto, a principal 
motivação de criar a Tribal Pepper foi a percepção de que os molhos 
convencionais eram muito fortes, muito picantes, em relação ao paladar 
das pessoas, tirando muito o sabor do prato. E nós viemos justamente 
para mudar a percepção de que molho de pimenta tem que ser 
extremamente picante, e isso não é verdade, toda a nossa marca acaba 
sendo inovadora pelo produto que ela traz”

Elodir José Klein

Tribal Pepper

“Nós estamos muito felizes de participar novamente do prêmio de 
inovação, em 2018 concorremos ao prêmio inovação na área cirúrgica, 
esse ano nós trouxemos uma inovação na parte ortodôntica, que é o 
tratamento com o aparelho invisalign, realizado com os alinhadores 
ortodônticos, associado ao aparelho. Nós trouxemos para Guarapuava 
o primeiro scanner intraoral, que serve para captar imagens da boca do 
paciente, e  simular os resultados, conseguindo ter uma ideia de como 
vai ficar antes de iniciar o tratamento”

Raphael Matheus Santini

Santini Odontologia

Pet Eternum
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“Para nós é muito importante participar do prêmio. Nunca tínhamos 
feito a inscrição da Guaratel, por acreditar que o prêmio precisa ter 
empresas maduras concorrendo, empresas com certo nível de gestão. Esse 
ano a gente percebe que a Guaratel está com processos bem desenhados 
e definidos, então só de estar entre os finalistas já é uma grande vitória, 

porque existem muitas empresas de renome em Guarapuava” 

Bruno Fernando Seleme Rocha

Guaratel
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A TODO VAPOR: EMPRESÁRIOS AMPLIAM SEUS 
NEGÓCIOS DENTRO E FORA DE GUARAPUAVA

Desde agosto, a Revista do Empreendedor iniciou a coluna “Expansão”, que tem como objetivo trazer depoimentos 
de associados sobre o crescimento de seus negócios dentro de Guarapuava ou em outras cidades. Nessa edição, 
convidamos duas empresas para falar sobre suas expansões: Dal Posso Imóveis e Follow Investimentos.

Em sua nova sede, com as 
tradicionais cores, azul e laranja, 
a Dal Posso Imóveis se destaca 
na Avenida Manoel Ribas, em 
frente ao exército, no Centro de 
Guarapuava.

Atuando há mais de 8 anos 
no mercado imobiliário da cidade 
e região, a empresa inaugurou a 
sua nova casa em maio de 2019. 
Agora, com um ambiente moderno, 
mais amplo e confortável, e com 
sua equipe ampliada, a imobiliária 
busca a excelência no atendimento 
aos clientes.

A empresa disponibiliza 
mais de 300 opções de imóveis 
urbanos e rurais em Guarapuava 

e região, para venda e locação. 
Além dos serviços de assessoria na 
venda, compra, locação e avaliação, 
a Dal Posso Imóveis oferece ser-
viços de análise de investimentos e 
regularização documental de imó-
veis. Atualmente, a empresa conta 
com 11 funcionários diretos, e mais 
de 5 indiretos. 

Para o proprietário Marcio 
Renato Munhoz Dal Posso, a 
expansão da empresa faz parte 
de um planejamento estratégico, 
de uma série de melhorias e 
investimentos programados para 
o ano de 2019. “Esse processo de 
modernização e ampliação está 
alinhado com o visível crescimento 

dos negócios e da cidade. Não 
é uma aposta! Guarapuava está 
se desenvolvendo e com isso 
o mercado imobiliário se torna 
cada vez mais promissor”, afirma.

Com o novo visual, a empresa 
traz consigo o slogan “Você pode”. 
A frase passou a ser um lema para 
a marca da empresa, e também 
para seus colaboradores e clientes. 
Como ressalta o empresário “a Dal 
Posso Imóveis com esse slogan 
“Você pode” busca aproximar 
o cliente, passando confiança, 
credibilidade e segurança, para 
que todos realmente acreditem 
que é possível sim alcançar seus 
objetivos”, conclui Marcio.

DAL POSSO IMÓVEIS 
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Fundada em 2010, a Follow 
foi idealizada com o intuito de 
ensinar as pessoas a investirem 
na bolsa de valores e fazer 
negociações no mercado de ações. 

Com o passar dos anos, 
novos serviços foram agregados ao 
negócio, como explica o proprietário 
Lucas Soldan Ponchon. “A própria 
XP Investimentos, que é a corretora 
a qual nós somos associados, 
percebeu que não poderíamos 
somente ficar cuidando do dinheiro 
de risco dos investidores, mas 
que faria mais sentido cuidar do 
patrimônio como um todo. Com 
isso, passamos a trazer mais bancos 
para dentro da plataforma, negociar 
mais títulos públicos, renda fixa, 

fundos de investimento. Hoje nós 
somos uma plataforma com mais 400 
fundos de investimentos, mais de 40 
bancos”, conta.  

Após quase 10 anos de 
fundação da Follow, a empresa 
conta com mais de 20 assessores 
de investimento. Passou a atuar 
não somente em Guarapuava, mas 
em cidades da região, em Curitiba 
e em Santos (SP), através de 
recomendações dos investidores. 
Por este motivo, em 2019, o 
gestor decidiu abrir uma sede na 
capital paranaense. 

“A Follow foi para Curitiba de 
reunião em reunião. Mesmo sem ter 
escritório na capital, fomos capitando, 
prospectando investidores, através 

de recomendações. O negócio foi 
dando certo e entendemos que fazia 
todo sentido ter uma sede lá para 
atender os clientes”, afirma. 

O empresário conta que, 
quando a Follow foi fundada em 
2010, menos de 0,3% da população 
brasileira investia fora dos bancos, 
agora esse número já saltou para 
mais de 5%. Portanto, a expectativa 
da Follow com as expansões é 
ensinar o maior número de pessoas 
a investirem melhor, levando 
conhecimento através de uma 
assessoria profissional. O próximo 
passo da expansão é a sede em 
Santos, depois Londrina e, em 
seguida, outras cidades do interior 
do Paraná. 

FOLLOW INVESTIMENTOS
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PROJETO VIDAS POR VIDAS AUXILIA NA REINSERÇÃO 
SOCIAL DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Na coluna Projeto do Bem desta edição de se-
tembro, conversamos com a idealizadora do Vidas 
por Vidas, assistente social Marielly Pedroso, para 
saber mais sobre a história do projeto e sua atuação 
em Guarapuava. São três anos de trabalho ajudando 
pessoas em situação de rua. 

O projeto teve início em junho de 2016, com 
um grupo de amigos, em uma época bem fria aqui em 
Guarapuava. Nossa motivação foi fazer o bem aos mais 
necessitados, distribuindo alimento, cobertor, amor e 
atenção às pessoas em situação de rua. 

Atendemos aproximadamente 40 pessoas. Temos, 
em média, 100 voluntários ativos hoje.

Os empresários podem nos auxiliar com parcerias, 
eventos, doações e até mesmo nos apoiando na 
reinserção dos nossos usuários no mercado de trabalho.

A doação de dinheiro pode ser feita diretamente 
na conta do projeto - AAPE- Associação de Amigos de 
Pessoas Especiais CNPJ 12.192.677/0001-58 – agência: 
0389/ conta: 8102-8/ operação: 003.

Nossos contatos são:

Após muitas experiências nesses três anos, hoje, 
nós trabalhamos em prol da reinserção das pessoas em 
situação de rua em Guarapuava, desde a abordagem 
até a saída dessa condição. Nós entregamos janta todas 
as noites para eles, no intuito de alimentá-los e de 
fortalecer vínculos. 

Além disso, a sede do projeto, localizada na Rua 
Padre Ivo Petry, 786, Vila Carli, fica à disposição das pessoas 
em situação de rua durante o dia, para que possam cuidar 
da higiene pessoal, se alimentar, e utilizar atendimento 
social, psicológico e jurídico. Outros serviços ofertados na 
sede são oficinas, auxílio para acesso à documentação, 
acolhimento, acompanhamento familiar, encaminhamento 
para tratamentos, e elaboração de currículos.

Em que ano o projeto Vidas por 
Vidas iniciou? Com qual motivação?

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

Como a classe empresarial 
pode auxiliar o projeto? 
De que maneira os interessados 
podem entrar em contato?   

Quais são as principais atividades 
desenvolvidas no projeto?

42 3304-2630
aape.guarapuava@hotmail.com
https://www.facebook.com/projetovidasporvidas/
@projetovidasporvidas
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Nesta edição de setembro, a Revista do Empreendedor traz uma 
entrevista com o sócio-proprietário da Pietrobon, Claudio Pietrobon. 
O entrevistado relatou como o seu pai Sr. João Amaro iniciou a fábrica 
de balas em 1968, e como ele e seus irmãos Valdir e Anacleto deram 
prosseguimento e expandiram os negócios da família, que hoje atua 
nos segmentos de produção de balas, chocolates, tubos de PVC e 
mangueiras, bazar e eletrodomésticos e transportes.

51 anos de uma história doce:
Pietrobon alia tradição, inovação e sabor
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Sim, a empresa é familiar. Quem empreendeu inici-
almente foi o meu pai João Amaro, em 1968, em Tapejara, 
Rio Grande do Sul. Meu pai é filho de agricultor, e sempre 
teve uma vontade muito grande de crescer. Quando 
ninguém sonhava em ir à capital Porto Alegre, ele já ia de 
caminhão fazer compras para vender produtos no interior. 
Apesar de não ter muito estudo, sempre foi uma pessoa 
muito dinâmica. Tentou empreender em vários ramos, 
como torrefação de café, fábrica de vassouras e sabão. Ele 
queria ter o próprio negócio. 

No ramo das balas, meu pai relata que para iniciar 
a produção comprou quatro sacas de açúcar, duas latas 
de glicose e um tacho para fazer cozimento da massa 
de bala; as embalagens e o papel para embrulhar foram 
comprados em um frigorífico de Erechim. As balas eram 
produzidas e, posteriormente, distribuídas nas casas das 
famílias, onde as senhoras donas-de-casa embrulhavam 
manualmente. Após um período, as balas eram recolhidas 
e vendidas no comércio. 

Portanto, nesse início, todo o processo era feito à 
mão, bem artesanal. Aos poucos conseguimos agregar 
algumas máquinas importadas, depois passaram a fabricar 
máquinas nacionais, que auxiliaram no aumento da 
produção. A empresa foi crescendo com o passar dos anos 
e os filhos começaram a auxiliar na gestão dos negócios. 
Dos quatro filhos, três fazem parte da administração 

Sim. Nós já estamos com a terceira geração 
em andamento. Meu filho Gabriel já está com a loja 
dele Piteko’s Candy no centro de Guarapuava, sendo 
que ele trabalha comigo na Pietrobon e cuida da loja 
também. E os meus irmãos têm dois filhos cada um, 
que trabalham na empresa no Rio Grande do Sul. É uma 
empresa familiar que está entrando para a terceira fase.

EM QUE ANO E COM QUAL MOTIVAÇÃO 
A PIETROBON FOI FUNDADA? É UMA 
EMPRESA FAMILIAR? 

EM GUARAPUAVA, COMO COMEÇOU 
ESSA EXPANSÃO?

JÁ HÁ UMA TENDÊNCIA DE CONTINUIDADE 
DOS FILHOS DE VOCÊS EM ASSUMIR A GESTÃO 
DA PIETROBON?

Vai completar 11 anos que abrimos a Pietrobon em 
Guarapuava. Quando resolvemos expandir para cá nós 
estávamos em um momento bom da empresa, crescendo 
muito, com exportação a mil. Hoje a empresa trabalha 
como filial aqui, inclusive qualquer embalagem que você 
pegar, todos os nossos produtos tem o endereço da 
matriz e da filial. 

Logo que chegamos a Guarapuava eram produzidas 
mais coisas aqui, mas depois de uma crise de exportação 
em 2014 reduzimos a empregabilidade. No entanto, 
continuamos contribuindo em termos de retorno para o 
município e faturamento, isso nunca diminuiu. Temos em 
média 500 colaboradores, juntando matriz e filial. 

Sede da Pietrobon em Guarapuava. 

da empresa, meus dois irmãos trabalham na matriz em 
Tapejara, e eu em Guarapuava.
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Nós temos outro braço da empresa com materiais 
de construção, na fabricação de tubos e mangueiras. São 
produtos produzidos basicamente no Rio Grande do Sul, 
e agregados com alguns produtos que a gente distribui. 
Nesse ramo atuamos somente de São Paulo para baixo. 
Então, a empresa foi fundada em 1968 para produzir 
balas, em 1993 começamos a produzir chocolates, 
em 2000 iniciamos com materiais de construção, em 
2015 começamos a produzir também pirulitos. Mais 
recentemente estamos investindo em transporte, com um 
serviço premium de logística para carga seca. 

O Rio Grande do Sul sempre foi o grande polo 
de produção de balas. Hoje ainda representa entre 40 
e 50% da produção, mesmo não tendo as principais 
matérias primas lá, como o açúcar e a glicose de milho. 
Inclusive, um dos nossos principais fornecedores hoje é 
de Paranavaí, por exemplo. 

Nós atendemos todo o Brasil. Regiões que a gente 
não consegue fechar cargas com caminhão, a gente 
despacha por transportadoras. A filial de Guarapuava 
atende o estado do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. O restante do Brasil é atendido pela matriz. 
Nós temos regiões do país que trabalhamos mais com 
varejo, outras com atacado e outras com distribuidoras. 

ALÉM DAS BALAS E CHOCOLATES, TEM OUTRO 
PRODUTO FABRICADO PELA PIETROBON?

COMO A PIETROBON FOI SE ADAPTANDO ÀS 
TRANSFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS?

COMO É A LOGÍSTICA DE EXPORTAÇÕES DOS 
PRODUTOS DE VOCÊS? A PIETROBON 
ATENDE O BRASIL TODO?

O QUE O EMPREENDEDOR PRECISA FAZER 
PARA QUE O NEGÓCIO PROSPERE?

QUER DEIXAR UM RECADO PARA OS 
EMPREENDEDORES GUARAPUAVANOS?

Juntando matriz (RS) e filial (PR), a Pietrobon conta com aproximadamente 500 colaboradores. 

No decorrer dos anos, saímos do trabalho braçal, 
aumentamos as máquinas e consequentemente a 
produção. Hoje nós temos máquinas que produzem 1.500 
balas por hora. Nós temos outra linha que fabrica mil 
quilos por hora. A transformação tecnológica foi muito 
grande nesse setor nos últimos anos.

Primeiro é ter vontade, né? Sem vontade o 
empreendedor não vai a lugar nenhum. Você tem que ser 
o primeiro a chegar e o último a sair, ser o exemplo dentro 
da empresa. Outro ponto importante é estudar, porque 
hoje a burocracia é grande, qualquer coisa que você faz 
tem alguém te olhando, por isso é preciso ter preparo e 
dedicação. O ramo é o de menos, se você tiver vontade, 
dedicação e estudo o resto vem na carona. 

Eu venho de uma cultura muito bairrista do 
Rio Grande do Sul. As pessoas lá valorizam muito o 
que tem na cidade. O que eu sinto falta em nível de 
região é uma valorização maior do que se tem em 
Guarapuava. Vou dar um exemplo, aqui a gente só 
usa coisas feitas na cidade, o café que o pessoal toma 
é feito por uma indústria daqui, o papel higiênico 
é de uma indústria daqui, o material de limpeza é 
de uma fábrica local. Veio comigo esse sentimento 
de bairrismo, de ajudar os negócios da cidade. O 
dia que conseguirmos criar esta cultura entre os 
empreendedores e consumidores locais, passaremos 
a outro patamar na cidade.
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EMPRESAS PASSAM A TRABALHAR ON + OFF PARA
ATENDER DIFERENTES PERFIS DE CLIENTES

De acordo com estudos da RPC, a partir de uma 
pesquisa da eMarketer, o e-commerce representa um 
share de vendas de 12% para o varejo de todo o 
mundo, e a tendência é aumentar cada vez mais. 
No Brasil, por exemplo, de 2017 para 2018, o 
crescimento de vendas online foi de 12%, firmando-

As cinco principais datas que movimentaram 
o e-commerce no Brasil em 2018, conforme dados 
da Ebit Nielsen, foram a Black Friday (1º), o Natal 
(2º), o Dia das Mães (3º), o Dia dos Pais (4º) e o 
Dia das Crianças (5º). Destas, três ainda estão por 
vir em 2019, nos meses de outubro, novembro e 
dezembro, portanto, os empresários guarapuavanos 
devem atentar-se a estas datas esperadas pelos 
consumidores, para transformar as demandas em 
oportunidades. 

Nesse sentido, ao traçar estratégias de vendas, 
um fator importante precisa ser levado em consideração: 

Apresenta

se como o país mais desenvolvido em termos de 
e-commerce na América Latina. Além disso, o sul do 
Brasil é uma das regiões que mais cresce, com 19,1% 
de participação no total de faturamento nacional 
nesse tipo de venda. A lógica de crescimento é 
constante, como é possível observar:

a experiência de compra das diferentes gerações que 
transitam pelo ambiente online. Uma pesquisa da 
E-commerce Brasil aponta que, em sua maioria, as 
pessoas nascidas antes de 1980 valorizam a confiança 
que tem na marca, enquanto a geração nascida após 
2000 prioriza informações sobre o produto e avaliações 
de outras pessoas que já fizeram a compra. 

Entre os itens mais comprados pelos brasileiros 
via e-commerce estão as categorias eletrodomésticos, 
telefonia e celulares, casa e decoração, informática, 
eletrônicos, saúde, cosméticos e perfumaria, e moda 
e acessórios. 

Fonte: Ebit Nilsen
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Com esta ferramenta digital à 
disposição dos empreendedores e a 
facilidade de compra proporcionada aos 
clientes, pesquisas da SEMrush indicam 
que a tendência do mercado é trabalhar 
o on + off. Isso, porque o comportamento 
do consumidor já não é mais o mesmo, 
ele não está mais ligado somente à loja 
física. Os canais on e off se retroalimentam 
e trazem uma jornada de consumo muito 
mais complexa. Uma compra pode se 
iniciar com uma experimentação na loja 
física, ser pesquisada no smartphone e 
concluída no desktop. Por outro lado, um 
consumidor digital, muitas vezes visita a 
loja física em busca de mais informação 
e experiência sobre o produto. Por isso, 
é importante que os empreendedores 
fiquem atentos ao perfil do seu público, e 
tracem estratégias relacionadas aos seus 
segmentos de mercado.

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
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A Reforma Trabalhista trouxe mudanças significativas 
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com normas 
que passaram a valer a partir de 11 de novembro de 2017.

O chamado “banco de horas”, vigente a partir da  
Lei 9.601/1998, tratava-se de um sistema de compensação 
de horas extra mais flexível, mas que exigia autorização por 
convenção ou acordo coletivo, possibilitando à empresa 
adequar a jornada de trabalho dos empregados às suas 
necessidades de produção e demanda de serviços, 
homologados pelo sindicato de classe. Em outras 
palavras, nada mais é do que um sistema compensatório 
da jornada de trabalho.

A reforma trabalhista flexibilizou as regras do 
banco de horas, dessa forma as empresas poderão adotar 
o banco de horas sem a participação dos sindicatos. É 
possível estabelecer a elasticidade dos horários de trabalho, 
mediante acordo entre as partes, dentro dos padrões 
estabelecidos pela legislação, sem que o empregador esteja 
em desacordo com a lei.

Quando falamos em flexibilização, tanto pode 
ser do patrão ou do empregado, já que as horas a serem 
compensadas podem ser solicitadas pelo empregador ou 
pelo empregado de forma mais direta, como, por exemplo, 
se o colaborador necessita sair antes do horário, ou chegar 
mais tarde. A compensação das horas extras deve ser feita 
no prazo máximo de seis meses, com acordo individual 
por escrito. Caso isso não ocorra em até seis meses, nos 
acordos individuais, deverá ser pago como hora extra, com 
o acréscimo de 50%.

Se for negociada por convenção coletiva, a com-
pensação da jornada deve ser realizada em no máximo 
um ano. A nova lei permite a compensação das horas, 

Vilmar Domingues
Graduado em Ciências Contábeis, em Administração e em Direito, e pós-graduado 
em Economia e em Gestão Empresarial. Atua há 35 anos na área de Gestão e Ad-
ministração da Santa Maria. Em 2014, iniciou sua história no empreendedorismo no 
ramo de fabricação, construção e geração de energia hidroelétrica. Atualmente é 
sócio de sete empresas. 

BANCO DE HORAS E COMPENSAÇÃO

independente de acordo escrito, no mesmo mês. Ainda 
a compensação poderá ser acertada entre as partes por 
um período menor de compensação, de acordo com a 
vontade dos mesmos. A compensação das horas extras 
deve ser feita por meio de folga, é a troca de uma hora 
trabalhada em período extraordinário por outra (horas 
normais sem nenhum acréscimo).  

 O “banco de horas” pode ser utilizado, por 
exemplo, nos momentos de pouca atividade da empresa 
para reduzir a jornada normal dos empregados durante 
um período, sem redução do salário, permanecendo um 
crédito de horas para utilização quando a produção crescer 
ou a atividade acelerar, ressalvado o que for passível de 
negociação coletiva (convenção ou acordo coletivo). 

Se o sistema começar em um momento de grande 
atividade da empresa; aumenta-se a jornada de trabalho 
(no máximo de 2 horas extras por dia) durante um período. 
Nesse caso, as horas extras não serão remuneradas, sendo 
concedidas, como compensação, folgas correspondentes 
ou sendo reduzida a jornada de trabalho até a “quitação” 
das horas excedentes.

O sistema pode variar dependendo do que for 
negociado individualmente, nas convenções ou acordos 
coletivos, mas o limite será sempre de 10 horas diárias 
trabalhadas, não podendo ultrapassar o limite estipulado no 
prazo negociado, seja individualmente ou através de acordo 
coletivo.  A cada período fixado no acordo, recomeça o 
sistema de compensação e a formação de um novo “banco 
de horas”. As compensações de um eventual trabalho em 
feriado podem ser trocadas normalmente por outro dia, 
sem que seja pago qualquer acréscimo, salvo se constar de 
forma diferente em acordo ou convenção coletiva. 

A compensação das horas extras deverá ser feita 
durante a vigência do contrato, ou seja, na hipótese de 
rescisão de contrato (de qualquer natureza), sem que 
tenha havido a compensação das horas, o empregado 
tem direito ao recebimento destas horas, com o acréscimo 
previsto na convenção ou acordo coletivo, que não poderá 
ser inferior a 50% da hora normal, caso as horas sejam 
negativas, serão perdoadas, não sofrendo desconto. 

Rescisão do contrato antes da 
compensação das horas
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NÚCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA ARTICULA 
RODADA DE NEGÓCIOS PARA DIRETORIA, 

NÚCLEOS E CONSELHOS DA ACIG

Em comemoração aos 6 anos do Núcleo Multis-
setorial da Mulher Empresária, as nucleadas promoverão um 
Encontro de Networking no dia 18 de setembro, no auditório 
da Acig. Com início às 18h30, o evento contará com a palestra 
do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Inovação, Sandro Abdanur, sobre Desenvolvimento e 
Inovação. Em seguida, às 19h30, começa a rodada de 
negócios entre diretores, conselheiros e nucleados da Acig. 

“O objetivo deste encontro é fomentar mais os 
nossos negócios, encurtar parcerias entre os associados 
que estão envolvidos diretamente com a Associação 
Comercial. Além da troca de experiências, o resultado 
direto do evento é ampliar nosso número de clientes, 
trazendo os membros da diretoria, dos conselhos e dos 
núcleos para dentro das nossas empresas. É um encontro 
de negócios”, conta a presidente do Núcleo Multissetorial 
da Mulher Empresária, Esabel Szeuczuk.

Os integrantes da diretoria, dos conselhos e 
dos núcleos da entidade podem adquirir o ingresso do 
evento no valor de R$100,00. Os demais associados 
podem participar da Rodada como patrocinadores do 
evento, com cota única de R$400,00. “Quem entrar 
como patrocinador terá a marca da sua empresa 
divulgada pré, durante e pós-evento, nos materiais de 
divulgação e informativos do Encontro de Networking”, 
explica a presidente. 

O dinheiro arrecadado com o evento será 
utilizado para apoiar a ida das empresárias do Núcleo 
ao Congresso Empresarial Paranaense, nos dias 25 e 26 
de outubro, em Foz do Iguaçu. Organizado pela Faciap 
(Federação das Associações Comerciais e Empresariais 
do Paraná), o Congresso conta com palestras e 
workshops com nomes reconhecidos do mercado de 
gestão, economia, inovação e negócios.

Registro da Rodada realizada em 2018, na Feira de Negócios promovida pelo Núcleo da Mulher Empresária.
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>>SOBRE A 
  GUARÁSOLAR

Uma empresa 100% Guarapuavana, uma das pioneiras na região com mais de 60.000 W de potência 
instalada, utilizando sempre produtos, serviços e mão de obra de qualidade, onde respeita as normas 
e segurança de cada projeto realizado, se tornando referência no mercado e como diferencial possuí 
engenharia própria e pós venda, fazendo com que seus preços batam a concorrência. 

Deixe o SOL
pagar a sua conta de

ENERGIA

Os projetos da Guarásolar são financiados em até 
60 vezes, com juros menor que 1%, sem entrada e 
com carência de 60 dias para pagar a primeira 
parcela, ou seja, começa a pagar depois que 
tiver gerando a sua própria energia.

A nossa proposta é oferecer uma solução reduzindo os custos da sua energia elétrica em até 95%. 
Estamos dispostos a construir, uma sociedade inovadora, planejada, sustentável e preocupada com os 
nossos  recursos naturais e econômicos. Contamos com uma equipe de engenharia altamente competente 
e especializada, além de uma completa linha de produtos de altíssima qualidade.

FINANCIAMOS
o seu projeto 60

VEZES

Fones: (42) 3624.4167 / 98832.8011
Rua Leonardo Valente Hiczy, Nº 472
Bairro Primavera | Guarapuava - Paraná

ACOMPANHE
O RENDIMENTO DE SEU PROJETO

PELO CELULAR

Facebook.com/GUARASOLAR

Solicite um orçamento 
envie  a foto da sua fatura 
de energia para o nosso
Whatsapp: (42) 98832.8011

>> VANTAGENS
.Não consome combustível
.Não produz poluição e contanimação ambiental
.Vida útil superior à 25 anos
.Valorização de seu imóvel
.Resistente à condições climáticas extremas

NOSSOS
ENGENHEIROS
ACOMPANHAM A INSTALAÇÃO
PARA QUE TUDO SAIA PERFEITODE ATÉ

ECONOMIA

95%
NA SUA CONTA DE LUZ
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