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Elizabete Machado
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José Divonsil da Silva
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2019 passou voando! Parece que nós piscamos e 
o Natal já chegou mais uma vez. Para os empresários, este é 
um momento decisivo, pois é a data mais importante para o 
comércio. Ainda mais, se levarmos em consideração que os 
últimos dois anos não foram fáceis para os comerciantes, devido 
à instabilidade econômica e política do país. 

Iniciamos 2019 esperançosos com o novo 
momento que o Brasil atravessa e, aos poucos, estamos nos 
recuperando. Este momento de fim de ano é fundamental 
para implementarmos ideias diferentes em nossos negócios, 
iniciarmos mudanças inovadoras e ousadas para atrair mais 
clientes e estimular outras empresas. 

O planejamento para o Natal envolve criar vitrines 

bonitas, comprar produtos novos e atrativos, fazer investimentos 
de marketing, mas, principalmente, treinar a equipe de vendas. 
De nada adianta deixar a sua loja atrativa, o cliente entrar para 
te prestigiar, e o seu vendedor não estar pronto para objeções, 
para apresentar opções, para convencer o consumidor a 
comprar o seu produto ou serviço. 

Portanto, a minha dica para os empreendedores 
de Guarapuava é: preparem e treinem as suas equipes, para 
que esse seja o melhor Natal da sua empresa, e te traga bons 
resultados financeiros e de relacionamento com o cliente! 

Que o espírito natalino contagie a nossa cidade nestes 
próximos meses! Vamos, juntos, fazer a diferença! 

Lara Cerize Mena Sganzerla
Diretora de Promoções e Eventos
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E m p r e s a r i a l
COLUNA

EVENTOS EM DESTAQUE

No dia 24 de setembro, a Acig (através do Núcleo Multissetorial da Mulher 
Empresária e do Conselho do Jovem Empresário) em parceria com o Centro 
Universitário Campo Real, Núcleo Maria da Penha, Prefeitura de Guarapuava, 
Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres e Sistema Fiep, promoveu um 
debate sobre prevenção do suicídio, com o doutor José Cleber Ferreira e as 
psicólogas Giselle Abdanur e Tania da Silva.

No dia 27 de setembro, estagiários do Departamento de Estágios da Acig 
participaram de uma formação sobre Postura Profissional.

Nos dias 25 e 26 de setembro, o Núcleo de Tecnologia e Inovação da Acig 
participou de uma missão técnica em Curitiba, com o apoio do Sebrae. Os 
nucleados visitaram as empresas Rentcars.com, Roit, Cinq Technologies, Ate-
liware, e, por fim, a sede do Sebrae.

No dia 2 de outubro, a diretora da Acig, Miriam Matoba Abedala, participou 
da entrega de 18 toneladas de alimentos arrecadados pelo Grupo Santa Ma-
ria ao Programa Mesa Brasil, coordenado pelo Sesc.

Entre os dias 3 e 6 de outubro, a Cooperativa Agrária promoveu a tradicional 
Festa da Cevada. Integrante à programação, a Peixada e Baile Suábio ocorreu 
no dia 5 de outubro e reuniu mais de 1.100 pessoas, entre cooperados, colabo-
radores da Agrária, e comunidade de Entre Rios e Guarapuava.

Nos dias 9 e 10 de outubro, representantes da Acig participaram do Sum-
mit Sebrae, em Curitiba. O Summit é uma referência nacional em eventos de 
inovação.

No dia 5 de outubro, a Modas Jolie promoveu uma tarde festiva com coquetel 
em comemoração aos 32 anos da empresa.

No dia 11 de outubro, a Orthodontic realizou uma ação social em agradecimen-
to à comunidade. Um dia antes do Dia das Crianças, a empresa presenteou os 
pequenos com atividades recreativas.

1 2

3 4

5

7

6

8



NOVEMBRO 2019

REVISTA DO EMPREENDEDOR

9

A s s o c i a t i v i s m o



REVISTA DO EMPREENDEDOR

10 NOVEMBRO 2019

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 

1 2

3 4

5 6

GRT Óleo Vegetal

Ilumisol Energia Solar

Officecor Corretora de Seguros

CNA Inglês DefinitivoSisport Representações

Hidrautorres Guinchos e Guindastes
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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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9 10

DMK Construção e Pavimentação - Grupo Kramer

Comércio de Peças Agrícolas São José

FisioClin

Guarapuava Piscinas
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V o c ê ,  E m p r e s á r i o
COLUNA

O cenário atual do empreendedorismo brasileiro 
realmente tem nos ativado para soluções criativas e inovações 
constantes. Especialmente na área em que trabalhamos, no 
transporte coletivo, assim como outras empresas que atuam 
no setor, os desafios são ampliados com a grande mudança 
dos fatores internos e externos ao negócio.

A Pérola do Oeste é uma empresa que passou por 
todas as fases de desenvolvimento junto com Guarapuava 
nas últimas décadas. Vivemos vários momentos de 
transformações, estamos bem perto da vida diária de 
milhares de cidadãos que trabalham, sonham, estudam, 
formam suas famílias e as sustentam.

Nos últimos anos vivemos uma queda no número de 
passageiros que utiliza o transporte coletivo, muito ao que 
se deve a uma alquimia de fatores diversos: crise econômica 
do país, aliada ao significativo aumento da frota de veículos 
particulares - hoje com mais de 102 mil cadastrados 
no município, motos e outros meios alternativos, além 
do surgimento de aplicativos de compartilhamento de 
transporte, como o Uber, 99 Pop, carona solidária, entre 
outros, tudo interferiu nessa nova configuração para a 
atuação da empresa.

Para a sustentabilidade de um valor de tarifa justo 
para quem paga e que tenha viabilidade de negócio para 
quem oferece o serviço, é necessário observar todos esses 
aspectos, inclusive sobre os benefícios e gratuidades, que 
impactam em planilha, já que a previsão do custo total 
é “rateada” pelo número de usuários que pagam pela 
passagem.

Nesse sentido, não fugindo à regra da atual e 
constante superação que tantas empresas se submetem e 
assumindo total responsabilidade de readaptação, a Pérola 

MINHA HISTÓRIA DE EMPREENDEDORISMO
Por: Ruy Camargo (Diretor geral – Pérola do Oeste)

busca sempre novas ações comerciais para, além de garantir 
o equilíbrio financeiro da operação, continuar mantendo 
a qualidade oferecida no transporte de todos os dias da 
vida na cidade, do amanhecer do dia até as últimas horas 
da noite, com equipes de manutenção trabalhando na 
madrugada, com mais de 200 profissionais atuando em toda 
a complexidade que o sistema exige.

Além disso, a certificação de controle de excelência 
continua sendo prioridade da empresa, que implementou 
há vários anos e mantém o Programa 5S e ISO 9001, para 
garantir que o resultado do esforço da direção e de todos os 
colaboradores chegue de forma eficiente aos clientes.

Mesmo diante dos desafios, nós continuamos 
acreditando num futuro melhor para todos, inclusive 
implantamos programas de interação com o público como 
o “Momento Cultural”, que leva música e apresentações 
artísticas ao público em seu trânsito pelo Terminal da Fonte.

Também atuamos na área de sustentabilidade 
ambiental, com programa certificado de controle na 
emissão de gases para a atmosfera. Também atuamos 
em contato constante com as instituições de ensino, para 
conscientização de jovens estudantes que visitam a empresa 
para conhecerem as ações ambientais que realizamos, como 
a correta destinação de resíduos, lavagem diária dos ônibus 
com reaproveitamento da água da chuva, assim como bons 
hábitos cidadãos dentro e fora do transporte coletivo.

Participar ativamente com total eficiência da vida das 
pessoas é a nossa missão. Sabemos que podemos encontrar 
pedras no caminho, mas o nosso olhar estará sempre voltado 
para o propósito que nos motiva a continuar trabalhando 
todos os dias: o desenvolvimento de cada ser humano que 
ajuda a construir o progresso na nossa cidade!
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FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA
1 ANO
Pet Eternum Crematório Animal   27/11/18

2 ANOS 
Vital Produtos Para Saúde 30/11/17
Divertidamente  29/11/17

3 ANOS
Multifer 14/11/16
American Club 10/11/16
Estância Materiais De Construção 01/11/16

4 ANOS
João Oliveira Treinamentos 26/11/15
Família Rubbo Restaurante 19/11/15
Zupo Imobiliária 18/11/15
Maxicalçados Compre Mais 10/11/15
Talk Up English School 09/11/15
Prime Trends 09/11/15
Instituto H. Sanches 02/11/15

5 ANOS 
Papelaria Bischof  04/11/14

6 ANOS
Odonto Excellence - Conradinho  17/11/13
Art’ Music  08/11/13
Clínica de Cirurgia Plástica e Reparadora  04/11/13

7 ANOS
Optimus Creative and Technology School 14/11/12

8 ANOS
Boa Esperança Confecções 14/11/11
Silvestre Imóveis 10/11/11

9 ANOS 
Forte Motos    19/11/10

10 ANOS 
Michelc Assessoria Contábil 19/11/09
Armazém Dona Sophia 07/11/09

11 ANOS
Malhas Schultz 25/11/08
Centro de Educação Infantil Mamãe Natureza 25/11/08
Guará Parafusos 13/11/08
Novamed Produtos para Saúde 13/11/08

12 ANOS
Estofados Cavalcante 21/11/07
Felchak Produções Artísticas 14/11/07
Posto B2 06/11/07
Choperia e Petiscaria Donau Bier 01/11/07

13 ANOS
Expressiva For Men 20/11/06
Restaurante Casa Vecchia 07/11/06

14 ANOS 
Correios Agência Industrial de Guarapuava 18/11/05
Guaratruck Acessórios 16/11/05
Abrasul Tintas e Abrasivos Automotivo 10/11/05
P P A Guarapuava 04/11/05

15 ANOS 
Sicredi - Portal do Lago 05/11/04
Auto Molas M L 04/11/04
Original Autopeças 04/11/04

17 ANOS 
O.K.O Batatas Ltda    11/11/02
Cercopa    01/11/02

18 ANOS 
Mercadomóveis - Loja 2 30/11/01

19 ANOS 
Premium Espetaria e Hamburgueria  07/11/00
Escola Aldeia do Sol  01/11/00

20 ANOS 
Renovadora de Veículos Adrifer 24/11/99
Escola Primeiros Passos 01/11/99

21 ANOS 
Escola Santa Teresinha do Menino Jesus  01/10/98

22 ANOS
Sisport Representações    28/11/97

24 ANOS
Unifort Materiais de Construção      24/11/95
Guaracig    01/11/95

25 ANOS
Tijolão Materiais Construção - Loja 1     24/11/94
Auto Molas Coradassi    11/11/94
Rede Saúde   01/11/94

26 ANOS
Saglosy Uniformes    08/11/93
Pulsar Propaganda    04/11/93

28 ANOS
Free Way       01/11/91

32 ANOS
Madacturbo Comércio de Turbinas Ltda       05/11/87

34 ANOS 
San Rio Modas     08/11/85

42 ANOS 
Transporte Coletivo Pérola do Oeste    23/11/77

49 ANOS
Alicerce Materiais de Construção 17/11/70

EMPRESA
NOVOS ASSOCIADOS

HM Agrocomp 24/09/19

Comércio de Peças Agrícolas São José   26/09/19

Acelumix  08/10/19

CNA Inglês Definitivo 08/10/19

Insptran  08/10/19

Orquídeas Flores  09/10/19

Felchak Produções Artísticas 09/10/19

Elise Lingerie e Boutique Sensual    14/10/19

JV Hidráulicos   15/10/19

ADESÃO
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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

TIAGO MARTINS

PLANEJAR É PRECISO:

CUIDE DO AMBIENTE INTERNO E 
EXTERNO:

CONQUISTE E FIDELIZE:

CANAIS DE COMUNICAÇÃO: 

INVISTA EM GERAÇÃO DE 
CONTEÚDO:

O fim de ano é uma excelente oportunidade de fazer 
grandes negócios e dar aquele “up” no faturamento. Para 
isso, segue algumas dicas de como a comunicação pode 
ajudar a impulsionar ainda mais as vendas e conquistar o 
cliente além desse período.

O mínimo de planejamento possível é o primeiro 
passo para que sua comunicação seja um sucesso.  Defina 
uma estratégia, objetivos, sua tática, através do passo a 
passo das ações que irá executar. Apresente suas ideias 
internamente e capacite sua equipe para que executem 
com eficiência as ações. Preferencialmente comece cedo, 
destaque-se desde o início perante seus concorrentes.

Além de obviamente fazer a tradicional decoração 
natalina é importante que sua comunicação interna (ponto 
de venda) esteja alinhada com a comunicação externa 
(propaganda), se estiver anunciando uma oferta ou 
condição é de extrema importância que dento do ponto 
de venda essa informação esteja clara e visível para que 
o consumidor ligue as mensagens e assim o objetivo da 
comunicação seja alcançado.

Analise quem é seu público, onde está, que 
locais frequenta, seus principais hábitos de mídia. Uma 
dica primordial é: seu público não é “todo mundo”.  
Quanto mais segmentar, mais assertivo será. Pensando 
que qualquer um pode ser seu público provavelmente 
você estará desperdiçando sua verba. Após essa análise, 
faça a escolha dos canais de divulgação para a sua 
campanha, e sejam quais forem lembre-se de manter 
uma unidade de comunicação, assim, ela ganha mais 
força e consequentemente aumenta as chances de que 
sua empresa esteja entre as opções do consumidor. Não 
esqueça também de entrar em contato com clientes 
atuais, pegue seu banco de dados e mande um “Whats” 
ou ligue oferecendo uma condição especial, o esforço 
de comunicação para vender a um cliente atual é muito 
menor do que a conquista de um novo. 

Através das redes sociais da empresa mostre seus 
produtos, dê dicas de como montar um kit com eles por 
exemplo. Mostre os benefícios. Lembre-se de tocar o 
lado emocional, agregue valor e interaja. O principal 
objetivo é fazer relacionamento, por isso, nunca deixe 
seu cliente sem resposta, isso seria como se ele entrasse 
em seu estabelecimento e simplesmente não fosse 
atendido. Aproveite esse contato para oferecer alguma 
condição especial, atraindo-o para seu ponto de vendas. 
E se está sem tempo, contrate um especialista, uma 
agência ou alguém capacitado para cuidar disso. Um 
profissional da área além de tornar sua empresa mais 
atrativa lhe poupará tempo para se preocupar com o 
que você faz de melhor, cuidar de seu negócio.

Nesse fim de ano não deixe a oportunidade 
passar, antecipe-se, planeje e organize sua comunicação 
para que os resultados sejam os mais próximos de seus 
objetivos e boas vendas!

O fim de ano é um período mágico, recheado de 
grandes emoções. A dica é: além de sua propaganda 
ter um forte apelo emocional, é preciso que seus 
colaboradores estejam preparados para encantar o cliente. 
Ofereça algum brinde, um cartão, agradeça, deseje um 
Feliz Natal. São ações simples e corriqueiras, mas que na 
correria da época acabam se tornando esquecidas e é 
justamente nesses detalhes que você irá se diferenciar da 

COMO IMPULSIONAR OS NEGÓCIOS DE
FIM DE ANO ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO

concorrência e fidelizar seu cliente não só nestas épocas 
sazonais, mas para o ano todo.

Bacharel em Publicidade e Propaganda, Empresário, Sócio Fundador da Agência 
Mattos e Martins Publicidade.
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INTEGRACIG
18 de Outubro de 2019

Rafael Augusto Porto, Abimael Saldanha, Marinalva Silva e 
Agnaldo Nesi (Inviolável)

José Vanderlei de Souza (Pontual Calçados)

Alini Borsatto (DValore)

Gabriel Bulka (DMK Construção e Pavimentação)

Zelia Ap. Roberto Iatskiv (Ótica Veja)

Lucas Schadek (Vital Produtos para Saúde)

Claudia Abdanur, Jussara Klososki e Nerilma Gonçalves 
(Viajar Mais Turismo & Intercâmbio)

Luiz Willian Carvalho Araujo (RM Motores)

Mauro Fernando Kuchar e Leonardo Caetano (GD Pack)

Regina Antunes do Nascimento e Luciana Araujo (Evidência 
Empreendimentos Imobiliários)

Melany Christy e Fátima Arruda Fadel
(Carmen Steffens Guarapuava)

Miraci Almeida Silva e Fernando Luiz Silva
(Nossa Senhora Aparecida)

Alana Marcante e Flávia Marcondes (Patoeste)

Veridiana Wagner e Marcio Algayer (HM Agrocomp)

Maria Clara Grandini Maitan e Caio H. Vieira (CVC Turismo)

Jefer Caldas, Ana Danielly, Bárbara Correa, Estéfani Cecato, 
Chaiane Prestes, Édina Lisboa e Marco Borges (Employer)

Luciana de Queiroga Brem
(Sindicato Rural de Guarapuava)

Lilian Waschburger Cadore
(Evidência Corretora de Seguros)
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R e c o n h e c i m e n t o
MATÉRIA

Após 17 anos de tradição do Prêmio Mérito 
Empresarial em Guarapuava, pela primeira vez a categoria 
MEI (Microempreendedor Individual) foi incluída entre os 
concorrentes. O Conjove (Conselho do Jovem Empresário) 
da Acig, responsável pela organização do PME, decidiu 
adicionar a participação dos MEIs por perceber o crescimento 
e representatividade deste modelo empresarial na cidade. 
Portanto, este ano, o prêmio contemplou cinco categorias 
de concorrência: MEI, Micro, Pequena, Média Empresa e 
Inovação. 

A partir desta edição da Revista do Empreendedor, 
iniciaremos uma série de reportagens com os vencedores do 
PME 2019. Começando com a categoria MEI, a empresa que 
faturou o prêmio foi a GuaraEntulhos, atuante no mercado 

PRÊMIO MÉRITO EMPRESARIAL 2019:
GUARAENTULHOS FATURA O PRIMEIRO LUGAR NA 

CATEGORIA MEI
desde 2013.

“A empresa foi fundada por Aramis Júnior, após 
pesquisar o mercado de Guarapuava e perceber que o 
segmento de caçambas tinha uma demanda grande e que 
poderia ser uma boa oportunidade de negócio”, conta a 
responsável pelo administrativo da GuaraEntulhos, Greidi 
Cáceres. 

Os empresários ficaram sabendo do PME através 
de uma amiga associada à Acig, que contou sobre a 
possibilidade inédita de participação das MEIs. Ao realizar 
a inscrição, os gestores enxergaram o Prêmio como uma 
forma de compreender e melhorar a gestão da empresa. 

“O PME nos proporcionou grandes mudanças e 
melhorias. Paramos por um tempo com a correria do dia a 
dia para olhar para dentro da nossa empresa e fazer uma 
autoavaliação. Além disso, aprendemos muito, pois durante 
o processo de avaliação conversamos com profissionais 
excelentes e atenciosos. Foi uma fase muito importante para 
a empresa!”, avalia Cáceres. 

Após as duas fases de análise: 1) autoavaliação online 
e 2) visita do consultor de administração; os pontos foram 
somados e os grandes vencedores foram revelados no Jantar 
do Prêmio Mérito Empresarial, no dia 12 de setembro. Na 
ocasião, mais de 300 empresários participaram do evento, 
prestigiando as melhores práticas de gestão da cidade. 

“Receber o Prêmio foi muito emocionante, e 
nos mostrou o resultado do nosso esforço e dedicação. 
Acreditamos que essa premiação contribuiu para melhoramos 
como profissionais e como pessoas. Nos motivou a querer 
crescer, a evoluir e a acreditar que podemos tornar sonhos 
em realidade”, avalia Greidi. 

Na edição de dezembro da Revista, continuaremos a 
coluna “Reconhecimento”, trazendo uma entrevista com a 
vencedora da categoria Microempresa, Angelica Federizzi. 
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ACIG FORTALECE NATAL 2019 
COM AÇÕES COMERCIAIS E CULTURAIS 

O ano passou voando, não é mesmo? O Natal, 
data mais importante para o comércio já está batendo à 
porta. Por isso, a preparação da classe empresarial para 
as vendas do fim de ano iniciam agora em novembro, com 
a compra de novos produtos, contratação e treinamento 
de colaboradores, elaboração das vitrines, articulação de 
estratégias de vendas e investimento em marketing. 

No centro desta movimentação do comércio 
estão as ações da Acig, que, este ano, promove tanto 

Este ano, a Acig adotou um modelo de campanha 
em nível municipal, ou seja, todos os prêmios serão 
distribuídos entre os consumidores de Guarapuava. 
Assim, o estímulo de comprar nas lojas participantes é 
maior, pois as chances de ganhar aumentaram. 

Durante os 46 dias de campanha – de 1 de 
dezembro a 15 de janeiro – serão sorteados 63 prêmios. 
Portanto, a partir de dezembro, cerca de 11 prêmios 
serão distribuídos semanalmente em Guarapuava.

“O grande volume de sorteios certamente vai 
movimentar o nosso comércio durante os meses de 
dezembro e janeiro. Fazer a campanha com abrangência 
local foi um apelo dos próprios associados, que querem 
proporcionar mais prêmios aos seus clientes”, explica a 
diretora de eventos da Acig, Lara Sganzerla.

“Enquanto representantes da 
classe empresarial é o nosso dever estimular 

a parte comercial do Natal, mas não podemos 
deixar de lado o verdadeiro sentido desta data, que 

é o nascimento de Jesus. Por isso, além da Campanha 
de Prêmios, desenvolveremos paralelamente ações 
como a Parada e o Brilha, que chamam a população 

para confraternizar, refletir e espalhar luz e 
alegria pela cidade”

Cledemar Antonio Mazzochin
Presidente da ACIG

a Campanha de Prêmios Natal Sonho Dourado, para 
estimular as vendas; quanto a Parada de Natal e o 
Concurso Brilha Guarapuava, que visam fortalecer uma 
cultura natalina na cidade.

CAMPANHA DE PRÊMIOS NATAL 
SONHO DOURADO

C a p a

No dia 26 de setembro, a Acig lançou as ações de Natal aos associados. 
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C a p a
MATÉRIA

A Parada está marcada para o dia 3 de 
dezembro, integrando a programação das 
comemorações dos 200 anos de Guarapuava, 
e prevê a participação de diversos grupos de 
dança, teatro, música e veículos organizados, 
que percorrerão as ruas centrais da cidade até a 
Lagoa das Lágrimas.

Nesta edição, com o apadrinhamento de 
Pato Branco – que realiza o maior desfile de 
Natal do Estado – a entidade terá o suporte e 
referências da cidade do sudoeste paranaense 
para fortalecer uma cultura natalina em 
Guarapuava. A Parada é uma ação cultural que 
objetiva espalhar luz e alegria pela cidade, 
além de marcar o início da abertura especial do 
comércio para o Natal. 

A entidade realizará o Concurso Brilha 
Guarapuava, iniciativa que premia as empresas 
e residências com as decorações natalinas mais 
bonitas. Com o patrocínio da Energisa, os três 
primeiros colocados de cada categoria receberão 
gratificação em dinheiro:

As decorações são avaliadas a partir de quatro critérios: 
utilização dos símbolos natalinos; criatividade e originalidade; 
harmonia entre os elementos utilizados e iluminação.

Confira o regulamento completo do Concurso no site da 
Acig – www.acig.com.br. As inscrições serão realizadas online, e 
iniciam no dia 20 de novembro.

4ª EDIÇÃO DO CONCURSO
BRILHA GUARAPUAVA

2ª EDIÇÃO DA
PARADA DE NATAL

A Evidência Empreendimentos Imobiliários venceu a categoria Comércio do Brilha 2018.

Categoria Comércio
1º lugar – R$1.500,00

2º lugar – R$1.000,00

3º lugar – R$ 500,00

1º lugar – R$1.200,00

2º lugar – R$ 500,00

3º lugar – R$ 300,00

Categoria Residência

A 1ª edição da Parada de Natal, em 2018, reuniu mais de 600 participantes.

20 NOVENBRO 2019
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G u a r a p u a v a  e m  N ú m e r o s
MATÉRIA

De acordo com levantamento da RPC, através da 
pesquisa IPC Maps2019, o segmento com maior potencial 
de consumo para o período natalino em Guarapuava é 
o de vestuário, com previsão de movimentação de 145 

Paralelamente a estes dados, a pesquisa Kantar 
Ibope Media aplicada em Guarapuava em junho 
de 2019, revela outras características interessantes 
sobre os consumidores locais. Num universo de 137 
mil entrevistados, 67% declarou que quase sempre 
compensa pagar mais caro por produtos de qualidade; 
46% acreditam que marcas conhecidas são melhores; 
37% sentem prazer em qualquer tipo de compra e 20% 
pretendem comprar celular nos próximos meses.

Outra ocasião do segundo semestre conhecida 
pela intensa movimentação comercial é a Black Friday. A 
data deve movimentar 3,3 bilhões em 2019, crescimento 
de 15% em relação ao mesmo período de 2018. 
De acordo com o Relatório Neotrust, realizado pela 
Compre&Confie, 7 em cada 10 pessoas vão comprar 
na Black Friday deste ano, mas curiosamente o maior 
tíquete médio da data está distribuído nos dias que 
antecedem e sucedem a Black Friday.

BLACK FRIDAY 2019

Apresenta

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

EM GUARAPUAVA, SETOR DE VESTUÁRIOS DEMONSTRA 
MAIOR POTENCIAL DE CONSUMO PARA O NATAL

milhões de reais. Em seguida aparecem eletrodomésticos 
e equipamentos com 91 milhões, e calçados com 56 
milhões. 
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NÚCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA COMEMORA
ANIVERSÁRIO COM ENCONTRO DE NETWORKING

P r o g r a m a  E m p r e e n d e r
MATÉRIA

O Encontro foi realizado no 
dia 18 de setembro.

Em setembro, o Núcleo Multissetorial da Mulher 
Empresária da Acig promoveu um Encontro de Networking, 
no auditório da Associação, em comemoração aos seis anos 
de constituição do Núcleo.

O evento contou com uma palestra sobre Tecnologia 
e Desenvolvimento, ministrada pelo secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Inovação, Sandro Abdanur, 
e, após a palestra, teve início a Rodada de Negócios entre 
diretores, conselheiros e nucleados da Acig.

Ao todo, 54 empresas participaram da Rodada, 
sendo 12 patrocinadores. Conforme a presidente do Núcleo 
Multissetorial da Mulher Empresária, Esabel Szeuczuk, o 
evento cumpriu o objetivo, que é fomentar os negócios e 
encurtar parcerias.

“Temos muitos empresários trabalhando 
voluntariamente como diretores, conselheiros ou nucleados 
da Acig. Muitas vezes, nos vemos na Associação Comercial, 
temos uma relação dentro do associativismo, mas não temos 
relações de negócios. A Rodada funcionou para estreitarmos 
esses laços enquanto empresas-clientes, num formato de 
encontro de negócios”, afirma a presidente.

Para a gerente da Nanná Tramontina, Sandra Kalizak, 
a Rodada contribuiu para aumentar as possibilidades do 
campo profissional da empresa.

“Gostei muito! É a segunda vez que participo de uma 
Rodada de Negócios. Vejo como uma ótima oportunidade 

para fazer a empresa ser mais conhecida e aumentar 
a rede de relacionamentos. Devemos aproveitar todas 
as oportunidades que temos, pois como já diz o ditado 
‘quem não é visto não é lembrado’”, avalia.

De acordo com o colaborador da Relevanz 
Engenharia, Rafael Alan Maestri, a dinâmica da Rodada 
proporciona network e fechamento de negócios.

“Foi possível realizar contatos com pessoas 
importantes para iniciar parcerias de negócios, que irão 
contribuir para o desenvolvimento de novos produtos e 
serviços da empresa. É uma ação de grande importância 
para fortalecer e fazer crescer o comércio de nossa região. 
Com certeza participaria novamente de um evento como 
este”, declara.

Patrocinadores que contribuem para o fortalecimento da classe empresarial:
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NÚCLEO DAS CORRETORAS DE SEGUROS PROMOVE 
CAFÉ EM COMEMORAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO SEGMENTO

P r o g r a m a  E m p r e e n d e r
MATÉRIA

 No dia 8 de outubro, o Núcleo Setorial das 
Corretoras de Seguros promoveu um café da manhã 
para os profissionais do ramo, em comemoração ao Dia 
do Corretor de Seguros (12 de outubro). 
 Na ocasião, os integrantes apresentaram os 
objetivos do Núcleo Setorial como uma alternativa para 
desenvolver o segmento e fortalecer parcerias. Além 
disso, o evento contou com as palestras do representante 
do Sindicato das Companhias Seguradoras, Cleverson 
Loss Kasprzak, do representante do Sindicato dos 
Corretores de Seguros do Paraná, Joel Horbux do 
Amaral Junior, e do Sargento Gutubir, que abordaram 
dados sobre o segmento, as tendências do mercado e 
questões de segurança no trânsito.
 “Acredito que em nossa cidade nunca haviam 
feito um evento para comemorar o Dia do Corretor de 
Seguros, por isso, pensamos em uma forma de aproveitar 
a data para unir empresários e colaboradores deste 
setor para compartilhar experiências, proporcionar 
conhecimento especializado e convida-los para integrar 
o nosso Núcleo”, declara a presidente do Núcleo, 
Daiane Blanski Schemuda.

Aproximadamente 70 pessoas 
participaram do evento.

 Para o diretor do Empreender na Acig, Robson 
Krieger, o Programa é uma ferramenta de integração e 
fortalecimento de segmentos do mercado, que auxilia 
os empresários a pensarem em soluções para problemas 
em comum. 
 “É uma maneira organizada de reunir 
empresários de um mesmo setor para tratar de assuntos 
de interesse comum, protegendo os interesses da 
categoria”, conta. 
 O setor de seguros movimenta cerca de 6,5 % 
do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, número que 
demonstra a importância deste mercado e a consequente 
necessidade de estruturação dos empreendedores do 
ramo. 
 “Mais de 90% dos convidados compareceram 
no evento, isso demonstra o amplo interesse em 
fortalecer e profissionalizar cada vez mais o mercado 
de seguros em Guarapuava.  Foi a nossa primeira ação 
enquanto Núcleo e foi um sucesso, tenho certeza que 
faremos um ótimo trabalho juntos!”, conclui Daiane.
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NTI ARTICULA ESPAÇO DE INOVAÇÃO
NO WINTERSHOW 2019

Entre os dias 15 e 17 de outubro, a Cooperativa 
Agrária e a FAPA (Fundação Agrária de Pesquisa 
Agropecuária) realizaram a 16ª edição do Wintershow. O 
evento, tradicionalmente conhecido pela qualidade da 
programação técnica voltada para o setor agrícola, este 
ano bateu recordes de público e de expositores. Foram 90 
estantes e 5 mil visitantes, consolidando o Wintershow como 
o maior encontro técnico de cereais de inverno do Brasil.

Nesta edição, o evento teve como tema principal 
a inovação. Por este motivo, o NTI (Núcleo de Tecnologia 
e Inovação) da Acig, o Fórum de Ciência, Tecnologia e 
Inovação de Guarapuava e o Sebrae, foram convidados pela 
FAPA para articular um estande de inovação no Wintershow. 
O espaço reuniu empresas, instituições públicas, entidades 
privadas, faculdades e universidades, que fazem parte do 
Ecossistema de Inovação de Guarapuava. 

Para o coordenador do NTI, Rui Primak, uma das 
pautas recorrentes entre os Ecossistemas de Inovação 
do Paraná diz respeito à importância da inserção do 
agronegócio nas discussões de inovação nas regiões, tendo 
em vista a força do agro no Estado. 

“Temos seis Ecossistemas no Paraná, sendo 
Guarapuava um deles. Os demais Ecossistemas apontam o 

agronegócio e a tecnologia no campo como componentes 
importantíssimos. Na nossa realidade local, a presença da 
FAPA da Agrária é essencial no Ecossistema, por isso vamos 
tentar fechar essas parcerias”, avalia Primak. 

Portanto, para o coordenador do NTI, o convite 
para participar no espaço de inovação do Wintershow é 
emblemático, já que consolida o trabalho que vem sendo 
desenvolvido regionalmente em sinergia entre iniciativa 
privada e poder público. 

“As empresas começaram a enxergar o NTI e o 
Fórum como integradores dos atores do Ecossistema. Em 
pouco tempo, mobilizamos as instituições envolvidas com 
inovação para participar do Wintershow, isso demonstra a 
nossa vontade e força. Nossa movimentação é muito coesa, 
até por termos a participação da iniciativa privada, sendo 
o NTI o lado empresarial desse Ecossistema”, explica o 
coordenador. 

Participar de grandes eventos locais como o 
Wintershow, contribui para o processo de consolidação 
de Guarapuava como um polo de tecnologia e inovação, 
integrando o agro ao contexto do Ecossistema.

Presidente do Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação Eloi Mamcasz, coordenador 
do NTI da ACIG Rui Primak, e gestor do Sebrae Guarapuava Agenor Felipe Krysa.
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O p i n i ã o  J u r í d i c a
COLUNA

IMPACTO DA CONTRATAÇÃO
DE MEI’S PARA AS EMPRESAS

Através de uma parceria entre a Repinho e a Prefeitura 
Municipal, são mantidos os trabalhos do Centro Municipal 
de Educação Infantil Repinho e do Centro de Referência da 
Assistência Social Arlindo Antonelli. Há 24 anos, a Repinho 
investe na área social, acreditando que é possível desenvolver 
a sociedade através do trabalho conjunto entre iniciativa 
pública e privada. Nesta matéria conheça um pouco mais 
sobre o trabalho desenvolvido pelos dois Centros. 

Para que um prestador de serviços autônomos torne-
se um Microempreendedor Individual (MEI), necessário se faz 
o cumprimento de alguns requisitos: ser maior de 18 anos; 
não ser sócio ou titular de outra empresa; não ser servidor 
público; ter no máximo 1 empregado; ter faturamento anual 
máximo de R$ 81.000,00 (média mensal de R$ 6.750,00); 
e sua atividade deve estar enquadrada no anexo XI, da 
Resolução CSGN nº 140, de 2018.

A criação da figura do MEI trouxe inúmeros 
benefícios, tanto para o próprio empreendedor, que 
passa, com a menor alíquota vigente do INSS, a fazer jus 
a benefícios previdenciários, tais como: auxílio-doença, 
auxílio-maternidade, pensão por morte e aposentadoria 
por idade ou invalidez; a ter incidência tributária fixa, 
mensal e barata, controles simplificados de faturamento, 
que poderão ser realizados pelo próprio empreendedor, 
possibilidade de abertura de conta bancária empresarial e, 
caso tenha funcionário, pagará a alíquota de 8% de FGTS 
e de apenas 3% de INSS patronal. Como para o Fisco, que 
retirou prestadores de serviços da informalidade e, com 
isso, aumentou sua arrecadação, e também para quem se 

Centro Municipal de Educação 
Infantil - Repinho

Ricardo dos Santos Massoqueti
Advogado inscrito na OAB/PR sob o nº 52.958, sócio, fundador e proprietá-
rio do Escritório de Advocacia Luhm & Massoqueti Advogados Associados, 
localizado na Rua Cel Saldanha, nº 2.137, Centro, Guarapuava-PR.

beneficia com o préstimo dos serviços prestados pelo MEI, 
quer seja a sociedade, como uma maneira geral, como as 
empresas, relação a qual, inclusive, é o tema da presente 
coluna.

Insta frisar que antes da edição da Lei nº 13.429/2017 
(Lei da Terceirização), era impraticável contratar-se 
prestadores de serviços para a atividade-fim das empresas, 
pois, por mais que se comprovasse que o prestador de 
serviços não estava adstrito ao cumprimento de requisitos 
que caracterizariam sua relação como laboral, havia corrente 
jurisprudencial que, pelo simples fato de haver préstimo 
em atividade finalística da empresa, caracterizava a relação 
como empregatícia, o que fazia com que as contratações 
restringissem-se às atividades-meio, em síntese, de limpeza 
e segurança.

Assim, a Lei da Terceirização foi um grande marco, que 
permitiu a empresas contratarem prestadores de serviços 
para o desenvolvimento de suas atividades finalísticas, 
sem o risco de reconhecimento de vínculo empregatício, 
desde que, é claro, a relação seja pautada pela ausência de 
subordinação jurídica ou, até mesmo, pessoalidade, o que se 
dá quando o profissional detém uma maior liberdade, para, 
por exemplo, poder fixar sua agenda, ou fazer se substituir 
por outro profissional, dentre outros fatores.

Desta forma, por mais que a empresa contrate um 
MEI para lhe prestar serviços, tem-se que se exigir-lhe 
cumprimento de requisitos específicos de caracterização 
de vínculo empregatício, estará incorrendo, na realidade, 
em malsinado mascaramento de uma relação empregatícia, 
fenômeno conhecido como “pejotização”, que é nulo de 
pleno direito e enseja na responsabilização da empresa no 
recolhimento de todos os direitos trabalhistas devidos, que 
foram ilicitamente cerceados de um empregado, mascarado 
como MEI.

Cabe destacar que uma inovação introduzida na 
legislação pátria para MEI’s, foi a criação do Salão Parceiro, 
pela Lei nº 13.352/2016, que regula especificamente a 
atuação de MEI’s que exercem atividades de cabelereiro, 
barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e 
maquiador, em empresas que se constituem em clínicas de 
estética, de beleza e barbearias.

Ante ao exposto, com o MEI, há a possibilidade 
de profissionais saírem da informalidade, bem como de 
empresas aproveitarem o préstimo destes serviços, sem a 
necessidade de contratação de empregados registrados 
em CTPS, o que lhes enseja em diminuição de custo 
mensal e, assim, aumento de competitividade no mercado, 
conseguindo oferecer produtos e serviços a preços mais 
competitivos, o que beneficia toda a sociedade.
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Nesta edição de novembro, a Revista do Empreendedor 
traz uma entrevista com um dos fundadores da Adrifer Centro 
Automotivo, Amarildo de Souza. O empresário contou sobre 
a fundação, a expansão do negócio e a sucessão familiar da 
administração da empresa.

Adrifer completa duas décadas 
em Guarapuava
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A Adrifer Centro Automotivo teve início no dia 24 
de novembro de 1999, com atividades no ramo de funilaria 
e pintura de automóvel. Os fundadores Amarildo de Souza 
e Denise de Souza iniciaram os negócios somando a 
oportunidade de mercado com a grande experiência no 
ramo que Amarildo herdou de seu pai. Com o grande avanço das indústrias automobilísticas 

sempre estamos investindo em novas tecnologias e 
capacitação técnica para acompanhar a evolução do 
mercado. Sentindo a necessidade do mercado e para 
melhor atendimento, a Adrifer está investindo em uma 
sede própria com um amplo espaço de 6000m², próximo 
a Cidade dos Lagos, junto com grandes investimentos que 
estão acontecendo na região.

Acreditamos no potencial de Guarapuava, por isso 
estamos investindo em uma estrutura de alta tecnologia, 
otimizando recursos para nos mantermos competitivos no 
mercado e oferecendo aos nossos clientes qualidade com 
melhor preço. 

Iniciamos as atividades com sete colaboradores 
em uma área de 1500m², atendendo veículos sinistrados. 
Ao longo destes 20 anos, tivemos muitas dificuldades e 
também oportunidades, mas com bastante perseverança 
nos negócios encontramos o caminho do crescimento.

Atualmente estamos com uma equipe de 36 
colaboradores e ocupamos um espaço de 3400m², 
trabalhamos com funilaria e pintura de pequenos e grandes 

QUANDO E COMO TEVE INÍCIO A ADRIFER? 
COM QUAL MOTIVAÇÃO A FAMÍLIA SOUZA 
EMPREENDEU NESTE RAMO?

COMO SE DEU O PROCESSO DE EXPANSÃO DA 
ADRIFER? COMO ERA A EMPRESA NO INÍCIO E 
COMO ESTÁ AGORA?

A ADRIFER MUDARÁ DE ENDEREÇO EM BREVE, 
CERTO? PORQUE UM NOVO ESPAÇO? QUAIS 
SÃO OS DIFERENCIAIS DA ADRIFER NESSE 
NOVO MOMENTO?

Família Souza trabalha a sucessão familiar da empresa, 
para garantir a longevidade dos negócios.

reparos, mecânica, serviços de auto center e revisões  
preventivas. Atendemos em média duzentos veículos por 
mês entre seguradoras e veículos particulares.
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Quando começamos a empresa, nossos filhos 
Adriano e Fernando ainda eram crianças, mas já vinham 
junto para a empresa demonstrando interesse no negócio. 
Sempre se dedicando nos estudos, se formaram em 
Administração, e atualmente são os administradores da 
Adrifer, com a graça de Deus.

A importância de uma sucessão realizada 
adequadamente para longevidade da empresa é 
gratificação e satisfação de saber que nossos filhos estão 
levando adiante a empresa com muita dedicação e 
responsabilidade.

Primeiramente coragem e perseverança. Sair da 
zona de conforto para buscar um objetivo, zelar pelos 
bons relacionamentos e comprometimento com clientes, 
fornecedores e colaboradores.

Agradecemos aos clientes por depositarem sua 
confiança em nosso trabalho e profissionalismo durante 
esses 20 anos de história.

A todos os empresários desejamos muito sucesso 
pela dedicação e coragem de ser um empreendedor, pois 
os desafios são grandes, temos que ter fé, amor e muita  
perseverança em nossos negócios.

Que Deus abençoe a todos nossos clientes e demais  
empresários!

A ADRIFER É UMA EMPRESA FAMILIAR. COMO 
SE DEU/SE DÁ A SUCESSÃO FAMILIAR DA 
ADMINISTRAÇÃO DO NEGÓCIO? QUAL É A 
IMPORTÂNCIA DE UMA SUCESSÃO REALIZADA 
ADEQUADAMENTE PARA A LONGEVIDADE DA 
EMPRESA?

QUE DICAS VOCÊS DARIAM PARA QUEM 
PRETENDE INICIAR UM NEGÓCIO? O QUE 
PRECISA PARA QUE O NEGÓCIO TENHA 
SUCESSO?

POR FIM, DEIXEM UM RECADO PARA OS 
CLIENTES DA ADRIFER E PARA OS OUTROS 
EMPRESÁRIOS DA CIDADES.

Colaboradores da Adrifer Centro Automotivo. 

Projeto da nova sede da Adrifer, que deve 
inaugurar no primeiro semestre de 2020.
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Nesta edição, conversamos com o presidente 
do Rotary Club de Guarapuava Lagoa, José Luis 
Cieslak, sobre a atuação do grupo. Responsável por 
diversos projetos na cidade, nesta ocasião abordamos 
mais especificamente sobre o Pelotão Esperança, que 
é uma iniciativa desenvolvida em parceria com outras 
entidades, para proporcionar formação extracurricular 
aos jovens. 

O clube está ativo desde 5 de  fevereiro de 
1981, portanto, são 38 anos de atuação. O principal 

PELOTÃO ESPERANÇA DO ROTARY CLUB 
DE GUARAPUAVA LAGOA JÁ ATENDEU MAIS DE 1.500 JOVENS

HÁ QUANTOS ANOS O ROTARY ATUA EM 
GUARAPUAVA? QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS 
OBJETIVOS DO ROTARY?

objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal de 
SERVIR, como base de todo empreendimento digno, 
promovendo e apoiando:

- O desenvolvimento do companheirismo como 
elemento capaz de proporcionar oportunidades de 
servir;

- O reconhecimento do mérito de toda 
ocupação útil e a difusão das normas de ética 
profissional;

- A melhoria da comunidade pela conduta 
exemplar de cada um na vida pública e privada;

Em Guarapuava, o Rotary possui três grupos: o Rotary Club de Guarapuava 
Lagoa, o Rotary Club de Guarapuava e o Rotary Club Guairacá.
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ENTRE OS PROJETOS DO ROTARY CONSTA 
O PELOTÃO ESPERANÇA. EM QUE CONSISTE 
ESTE PROJETO? DESDE QUANTO EXISTE EM 
GUARAPUAVA?

DE QUE MANEIRA ESTE PROJETO IMPACTA NA 
VIDA DOS JOVENS?

COM QUANTOS MEMBROS O ROTARY CLUB DE 
GUARAPUA LAGOA CONTA ATUALMENTE? QUAL 
É A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE?

COMO A CLASSE EMPRESARIAL PODE 
AUXILIAR OS PROJETOS DO ROTARY? DE QUE 
MANEIRA OS INTERESSADOS PODEM ENTRAR 
EM CONTATO?

O Pelotão Esperança tem atualmente 74 
jovens adolescentes participantes, divididos em 
duas turmas, uma de manhã e outra à tarde, sempre 
no contraturno escolar.  O projeto consiste em 
promover atividades extracurriculares no quartel do 
26º GAC. 

O Pelotão Esperança que é uma parceira entre 
o Rotary Club de Guarapuava Lagoa, o Exército 
Brasileiro, a Faculdade Guairacá, a Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura 
Municipal de Guarapuava, a Academia Randori, o 
GRESGA e a Liga Nacional de Tiro ao Prato. Essa 
parceria ocorre desde 1998, sendo que este ano 
completaremos 21 anos de atividades, atendendo 
mais de 1.500 jovens de Guarapuava. Dentro do 
projeto, o papel do Rotary Club é contribuir com o 
financiamento de livros, uniformes, cestas básicas, 
materiais de higiene, ou seja, itens diversos para 
garantir a qualidade das atividades extracurriculares, 
além disso, custeamos viagens para passeio dos 
jovens. 

Alguns exemplos de aulas que fazem parte 
do programa são: ordem unida, informática, música, 
valores humanos e cristãos, português, práticas 
desportivas, noções de saúde e de asseio corporal 
e recreação. As atividades são coordenadas pelo 
sargento Fonseca do 26º GAC e pela pedagoga Neusa 
Codola da Secretaria de Educação de Guarapuava.

Os alunos permanecem no Pelotão Esperança 
por no máximo dois anos. Durante esse período, eles 
participam de várias atividades no contraturno escolar 
que têm como objetivo propiciar-lhes melhores 
condições de vida, trabalhando a autoestima, 
incentivando-os à adoção de um comportamento 
disciplinado, e incrementando a sua sociabilidade e 
companheirismo. 

Somos em 37 membros. A importância do 
trabalho voluntário é pensar no outro antes de pensar 
em si; é a satisfação de fazer o bem para a comunidade 
sem querer um retorno, a não ser a satisfação de estar 
fazendo algo pelas pessoas.

Os empresários podem auxiliar sendo parceiros 
dos eventos, apoiando nossos projetos e, se for o 
caso, fazendo parte do Rotary Club. O clube se reúne 
todas as terças feiras, às 20h, na Casa da Amizade, 
que fica na Rua Visconde de Guarapuava, 573, ao 
lado da Agroboi.

Para entrar em contato conosco:

www.rotaryguarapuavalagoa.org.br/home-clube

www.facebook.com/rotaryclubdeguarapuavalagoa/

www.instagram.com/rotaryclubdeguarapuavalagoa/

rotaryclubdeguarapuavalagoa@gmail.com

(42) 9 99676973

- A aproximação dos profissionais de todo 
mundo, visando à consolidação das boas relações, 
da cooperação e da paz entre as nações.

17º COSTELÃO

BENEFICENTE

REALIZAÇÃO:
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Com 55 anos de atuação em Guarapuava, o 
Grupo Dal Pozzo é um negócio familiar, que já está 
passando para a terceira geração de administradores. 
Atualmente funcionando com três unidades – uma no 
bairro Vila Bela e duas no Shopping Cidade dos Lagos 
– o Grupo prevê dois novos empreendimentos para 
Guarapuava. O primeiro é o Home Center Dal Pozzo, 
que tem inauguração prevista para o primeiro semestre 
de 2020, às margens da PR 466, nas antigas instalações 
das Indústrias Zattar; o segundo é mais uma unidade 
do Hipermercado Dal Pozzo, na Rua XV de Novembro, 
que ainda está em fase de projeto. 

Hoje, o Dal Pozzo emprega 550 colaboradores, 
e com os novos investimentos este número deve saltar 
para 900, sendo que somente o Home Center tem 
previsão de geração de 350 empregos. Com um espaço 
de 13 mil m², o Home Center tem como proposta trazer 
mais opções de produtos e marcas de sessões que já 
são trabalhadas dentro dos hipermercados. 

“Percebemos que nos hipermercados já estava 
faltando espaço. O Home nos permitirá trabalhar mais 
forte com sessões como eletrodomésticos, móveis, 
acabamento de materiais de construção, chuveiros, 

Conhecido em Guarapuava e região pela 
variedade de produtos que oferece, o Dal Pozzo 
trabalha atualmente com mais de 50 mil itens, 
agregando artigos de pequenos produtores locais 
(pequenas indústrias, produtores de artesanais, 
coloniais e embutidos) e grandes fornecedores 
nacionais. 

“O consumidor quer comodidade, quer um 
estacionamento, quer ser bem atendido, mas, 
principalmente, quer encontrar o produto que ele 
procura. Esse sempre foi um dos nossos objetivos: 
garantir o produto, não deixar a ruptura acontecer, 
e se o cliente não encontrar uma determinada 
marca por motivo alheio à nossa parte, que ele 
encontre outro similar. Nós não queremos deixar 
nosso cliente de mãos vazias”, afirma o diretor. 

Para o empresário, Guarapuava sempre foi 
uma cidade atrativa para abrigar investimentos, mas, 
nos últimos anos, uma série de fatores contribuiu 
para legitima-la como um polo, que passou de um 
foco essencialmente agropecuário para também 
agregar o comércio em geral. 

“Antes, os olhares eram voltados para trazer 
indústrias para processar o que era produzido aqui, 
mas de uns anos para cá o setor de serviços deu uma 
disparada, principalmente por conta da atuação 
das instituições de ensino. Houve um aumento da 
população na nossa cidade, muitas famílias migraram 
para cá, isso significa novos profissionais e novos 
consumidores, atraídos pelas opções de graduação 
e pelos novos empreendimentos empresariais, de 
saúde e de lazer”, conclui Dal Pozzo. 

COM NOVOS INVESTIMENTOS, GRUPO DAL POZZO
DEVE DOBRAR O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS EM 2020

torneiras, jardinagem, piscinas, materiais esportivos, 
entre outros. Com isso, teremos linhas de produtos mais 
completas, em um espaço amplo para o consumidor”, 
explica o diretor do Grupo, Ari Dal Pozzo.

O Hipermercado Dal Pozzo trabalha com mais de 50 mil itens.

O diretor Ari Dal Pozzo, é filho do 
fundador do grupo Floriano Dal Pozzo. 
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Felizmente os assuntos atuais são Reforma da 
Previdência e Reforma Tributária. Claro que a Reforma 
Previdenciária possui uma certa prioridade devido a 
todas as discussões existentes, entretanto, após sua 
aprovação, o destaque será com certeza a Reforma 
Tributária.

Vamos entender, são duas propostas, a proposta 
(Emenda à Constitucional PEC 45) do deputado Baleia 
Rossi, baseada no trabalho do economista Bernard 
Appy, já aprovada pela CCJ - Comissão de Constituição 
e Justiça e a proposta PEC 110, do ex-deputado Luiz 
Carlos Hauly.

Ambas as propostas pretendem a unificação 
dos tributos, ou seja, a criação de um único tributo, a 
exemplo do que já acontece em outros países, unificando 
alguns dos nossos tributos, porém, não haverá redução 
da quantidade de impostos.

Vejamos, no caso da proposta do deputado Baleia 
Rossi, os Estados podem ter alíquotas diferenciadas; e na 
proposta do ex-deputado Luiz Carlos Hauly, a alíquota 
é igual em todo o país. As lideranças do Congresso e 
o Ministério da Economia já sinalizaram que os textos 
devem ser unificados numa comissão mista.

QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS IMPACTOS DE 
REFORMA TRIBUTÁRIA NA GERAÇÃO DE EMPREGOS?

Patrícia Roccato
Apresentadora da Record News no Programa Inova 360, advogada, 
especializada em Direito Tributário e Contabilista com vasta experiência 
na constituição de empresas e planejamento tributário, análise de custos e 
riscos, estudo e viabilização de negócios, franchising, segurança eletrônica 
em todos os aspectos de contabilidade, auditoria e administração financeira. 
Colunista no Portal R7, responsável pela coluna “Assuntos Empresariais e 
Tributários”. Sócia e administradora das empresas Roccato & Stil Consultoria 
em Negócios e Sartori & Roccato Sociedade de Advogados.  Palestrante 
nas áreas tributária, contábil e condominial. Consultora-parceira da Kreativ. 

A proposta do deputado Baleia Rossi, entre outras, 
é unificar cinco impostos e criar o IBS (Imposto sobre 
Operações com Bens e Serviços). Esse novo tributo irá 
substituir os tributos federais IPI, PIS, Cofins, o imposto 
estadual ICMS e o ISS, imposto municipal.

 A grande problemática no Brasil, não diz respeito 
somente a carga tributária, mas também a burocracia, 
obrigações acessórias, formas de cálculos diferentes, 
guerra fiscal, entre tantas outras questões que o 
contribuinte acaba ficando “perdido” e sendo levado 
ao erro. Esses erros ocasionam autuações milionárias 
que levam o empresário muitas vezes à inadimplência 
e aumentando o contencioso tributário. Em algumas 
regiões, essa inadimplência impede o contribuinte de 
emitir notas fiscais, e sem faturamento o empresário 
acaba falindo. Enfim, as repercussões são infinitas. 

As propostas buscam desburocratizar o processo 
e a sistemática tributária. São diversas mudanças que 
estão sendo discutidas, possibilidade de redução da 
carga tributária da folha de pagamento, que impacta 
diretamente na formalização da contratação e geração 
de novos empregos, uma vez que a atual carga tributária 
praticamente “dobra” o custo do colaborador em uma 
empresa optante pelo Lucro Real, por exemplo.

Ademais, essa desburocratização tributária e 
também a redução na carga tributária da folha de 
pagamento, atrairá investidores estrangeiros para o 
Brasil. Essas questões “assustam” possíveis investidores 
e com isso eles acabam optando por outros países da 
América Latina. 

Essas propostas são um grande começo de 
uma mudança muito significativa para o Brasil e que 
com certeza abrirão muitas portas para a geração de 
empregos em diferentes vertentes. 

Estamos rumo ao progresso e ao desenvolvimento 
de um país melhor para todos.
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