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Cledemar Antonio Mazzochin
Presidente

FALE COM A ACIG:
Rua XV de Novembro, 8040 - Centro |  CEP 85010-100

Fone (42) 3621-5566 | fax 3621-5573 | www.acig.com.br | acig@acig.com.br
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Vice-Diretor de Finanças e Orçamento Marcos Fabrício Burati
Diretor para Assuntos SPC José Carlos Sovrani
Diretor de Relações Públicas Lilian Waschburger Cadore
Diretora de Promoções e Eventos Lara Cerize Mena Sganzerla 
Diretor de Crédito Cooperativo Fábio Peterlini
Diretor do Programa Empreender Robson Krieger
Diretor de Assuntos Sindicais Vilmar Domingues da Luz

Antonio Rigo Bello
Arnaldo Stock
Douglas Luiz Limberger
Eduardo Pletsch
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Osvaldo Lins de Almeida Tavares
Presidente

Paulo Deoclecio Meister
Presidente

Esabel Szeuczuk
Presidente

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

Ana Carolina R. Bittencourt
Angelica Federizzi
Bruna Dala Rosa
Cleris Batista Machado
Cristiane A. Strenske
Daniela Barbieri
Danielle Martins Dalzotto
Daviele Bortolanza
Elaine Scartezini Meirelles
Elisandra Milla
Elizabete Machado
Erika Gralak
Eva Schran de Lima
Gabriela Brustulin
Giselle Mattos Leão Abdanur
Juliana Moller
Julieta Cordeiro
Kelli C. Tramontina Edling

Nivaldo Passos Krüger
Edilson José Sanches
Sérgio Fanucchi
Célio Teixeira Cunha
Adalberto Losso
Sérgio Zarpellon
Julio Cezar Pacheco Agner
Ires Salette Previatti
Valdir Grigolo
José Divonsil da Silva
Eloi Laércio Mamcasz
Rudival Kasczuk

Viva os 65 anos da Acig! Uma entidade que carrega 
em sua história a contribuição de milhares de empresários 
e parceiros guarapuavanos. São mais de seis décadas de 
trabalho voluntário em favor do fortalecimento e união da classe 
empresarial. 

Muitas pautas importantes foram defendidas ao longo 
destes anos, muitos eventos foram realizados com foco no 
aprimoramento de gestão, muitas parcerias público-privadas 
foram fechadas em prol do fortalecimento socioeconômico local 
e regional, e muitos produtos e serviços foram (e continuam 
sendo) formatados para melhorar o dia a dia das atividades 
empresariais. 

Hoje, a Acig reúne quase mil associados, proprietários 

de empresas dos mais diversos portes e segmentos, mas com 
um mesmo desejo: viver em um país melhor, mais desenvolvido 
e mais justo. Exatamente em razão das difi culdades em comum 
que enfrentamos, e dos sonhos em comum que temos que A 
NOSSA HISTÓRIA NOS UNE. 

Empresário (a), temos orgulho de tê-lo (a) em nosso 
quadro associativo, você é fundamental! Juntos, podemos 
transformar a região de Guarapuava na mais moderna e 
desenvolvida do Paraná. 2020 é o ano dos 65 anos da Acig, e 
também é o ano do progresso! 

Robson Krieger
Diretor do Programa Empreender

PA L AV R A  D A  D I R E T O R I A

PUBLICIDADE - ACIG
Rua XV de Novembro, 8040 - Centro  

(42) 3621-5566 
acig@acig.com.br

COMERCIAL ACIG
luiz.comercial@acig.com.br
rafael.comercial@acig.com.br
paulo.comercial@acig.com.br

COORDENAÇÃO
ACIG

EDITORA CHEFE
Naiara Persegona

MTB – 0011006/PR

COLABORAÇÃO
Giselle Juliana do Amaral

PROJETO GRÁFICO
Pulsar Propaganda

CAPA
ACIG

DIAGRAMAÇÃO
Pulsar Propaganda

REVISÃO
Pulsar Propaganda
Naiara Persegona

IMPRESSÃO
Midiograf

TIRAGEM DESTA EDIÇÃO
1.300 exemplares

FALE COM A REDAÇÃO
Naiara Persegona 
(42) 3621-5515

Envio de releases, informações, sugestões de pauta e comentários: 
imprensa@acig.com.br

GUARAPUAVA - PARANÁ

É permitida a reprodução parcial ou total do conteúdo das matérias desta Revista, 
desde que obedecidos os créditos. Conceitos emitidos nos artigos assinados não 
refletem necessariamente a opinião da Revista do Empreendedor - Acig.
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Maria Inês Guiné
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Sandra Chass
Sheila Tavares
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Tais Barros
Tatiana Araújo
Tatiana Ferro
Vanessa Santini
Zenilde Schadeek Dal Pozzo

Marcos Henrique Adriano
Marina Baldissera
Marisa Baldissera
Maylson Monteiro
Patrik Guimarães Rodrigues
Paulo Gomes Junior
Rejane Teixeira
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Saulo Eduardo Maestri
Thiago Limper Pfann
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Paulo Roberto Santos de Lima (Acig) e
Janos de Matos Horst (Dell Anno)

Maria Inês Lemes, Lorenzo e Valdemir Lemes
(Auto Molas M L)

Carlos Alberto Solarevicz (Dom Imóveis)

Kelly Cristina Gomes
(Odonto Excellence – Conradinho)

Sheila Tavares e Osvaldo Tavares (Pulsar Propaganda)

Sandro Nizer e Pedro Silvestre (Silvestre Imóveis)

Solange Tomasi e Caciana Santos
(Abrasul Tintas e Abrasivos Automotivos) 

Daniel Lima e Mariane Horodenski (Cercopa)

Larissa Zanona e Ana Maria Palermo
(CNA Inglês Defi nitivos)

Amanda S. Kirchbaner e Miguel Kirchbaner 
(Libra Kirchbaner Peças e Baterias)

Mayra Andrade de Morais e
Eduardo Nogueira de Morais (Acelumix)

Juliana Rickli (Juliana Rickli Master Coach)

Patrick Silvestre (Silvestre Imóveis)

Rafaela Cavalcante Stephan e Saulo Pelleck Stephan 
(Estofados Cavalcante)

Marcio Vanderbist e Frederico Vanderbist
(Mv. Imóveis)

Samuel Barbosa, Jaqueline Baluk e João Gabriel 
(Atalaia Contabilidade)

Aline Paula de Olvieira
(Desenvolva Organizacional e Humano)

Larissa Baroni e Eliane Alves Bonatto (Rede Saúde)

Mônica Vulczak Alessi, Elisângela Bona, Jonathan Turra, 
Elaine Conde e Isabel Ribeiro (Talk Up English School)

Luiz Crochinski (Metalúrgica Visão)

Marcia Christo e Fabiano Maia (Terapias Associadas)

Ketlyn Leticia Golinhaki, Joel Golinhaki
e Sônia Regina Golinhaki (Colégio Êxito)

Alexandre Mariano Cândido e Scheila Denardi Cândido 
(Atalaia Contabilidade)

Lilian Waschburger Cadore
(Evidência Corretora de Seguros)
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N a t a l
MATÉRIA

No dia 15 de dezembro, a Acig realizou a 2ª edição 
da Parada de Natal de Guarapuava, com o apoio da 
Energisa e da Prefeitura Municipal. Na ocasião, mais de 
15 grupos desfi laram (totalizando aproximadamente 500 
pessoas), enquanto o público que acompanhou o percurso 
na extensão da rua XV de Novembro – entre a Praça Cleve 
e a Praça 9 de Dezembro - passou de cinco mil. 

Desde a sua primeira edição, a Parada tem como 
um de seus objetivos principais integrar diferentes bairros 
com o centro da cidade. Por isso, cinco bairros tiveram 
concentração de grupos, que percorreram as ruas de 
Guarapuava simultaneamente até chegar à Praça Cleve. 
Os ciclistas saíram do bairro Santana, os motoqueiros do 
bairro planejado Cidade dos Lagos, os colecionadores de 
carros antigos do Bonsucesso, os jeepeiros do Tancredo 
Neves, e da Vila Bela saíram os carros das empresas 
participantes da campanha de prêmios Natal Sonho 
Dourado 2019 da Acig. 

Os cinco grupos chegaram à Praça Cleve por 
volta das 19h, onde uniram-se aos participantes que 
já estavam concentrados. Entre as atrações do desfi le 
constaram: caminhão interativo da Energisa, trenzinho 
do Noel, grupo de escoteiros de Guarapuava, carreta 
da alegria, trenzinho da Pietrobon, banda dos Noéis, 
caminhão especial Covsom, grupo de cães das raças 
Golden Retriever e Husky Siberiano, artistas encantados 
da Felchak Produções e, claro, o Papai Noel. 

“Em 2018 nós iniciamos a Parada de Natal em 
Guarapuava, com a intenção de criar uma cultura de 
clima natalino na cidade, fortalecendo as tradicionais 

2ª PARADA DE NATAL DA ACIG
REÚNE MAIS DE CINCO MIL PESSOAS

iniciativas da Prefeitura, que são a Praça Encantada e o 
Coral dos Anjos. De 2018 para 2019 percebemos que a 
Parada caiu nas graças do guarapuavano e se tornou um 
dos eventos imperdíveis da cidade. O público aumentou 
mais de cinco vezes da primeira para a segunda edição, 
e novos grupos nos procuraram este ano para participar 
do desfi le”, afi rma o presidente da Acig, Cledemar 
Antonio Mazzochin, ressaltando que todo o trabalho de 
organização da Parada é voluntário, e isso demonstra a 
força do associativismo. 

A vice-presidente da Acig, Maria Inês Guiné, 
observa que a Parada traz um encantamento diferente 
para o público. “As famílias fi caram fascinadas com 
os cachorros, os carros antigos, as motos, e demais 
grupos participantes. Muitas pessoas não sabem que 
nossa cidade tem tantos grupos organizados, e a Parada 
acaba funcionando como uma vitrine para mostrar o 
que Guarapuava tem de diferente e encantador. Para a 
Associação é uma honra poder contribuir para que as 
famílias ocupem os espaços públicos, tenham momentos 
de lazer e felicidade juntos, e curtam a nossa linda 
cidade”, afi rma Guiné. 

Da primeira para a segunda edição, o número de 
participantes mais do que quintuplicou.

A Acig agradece a todos os parceiros que participaram 
da Parada de Natal e os que possibilitaram a sua 

realização. Em especial a todos os grupos que 
desfi laram, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a 

Secretaria Municipal de Trânsito, a Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, e as empresas de segurança 

privada Inviolável e Falcão.
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N a t a l

ALGUNS REGISTROS DA 2ª PARADA DE NATAL

MATÉRIA

Fotos: Acig e Jornal Correio do Cidadão
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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 

1 2

3 4

5 6

Apollo Investimentos

Fernanda Lima da Silva

Barbieri Advocacia

PreveriscoOba Lanches

Emplacadora Mercosul
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REVISTA DO EMPREENDEDOR

V o c ê ,  E m p r e s á r i o
COLUNA

Minha história de empreendedorismo começou ainda 
na infância, com o exemplo da minha mãe. Multifuncional 
que era, colocava eu e minha irmã para ajudá-la nas lojas de 
presentes e de roupas que tinha, e no Cartório que mantém 
até hoje. 

Já na pré-adolescência comecei a organizar blocos 
de carnaval, a desenhar e executar fantasias para mim e para 
as minhas amigas.

 Na adolescência fui presidente da comissão de 
formatura da oitava série do Colégio Belém, quando 
inovamos ao organizarmos a primeira viagem de formatura 
de oitavas séries dos colégios de Guarapuava, exemplo que 
começou a ser seguido a partir de então pelas turmas que se 
seguiram à nossa, tanto no Colégio Belém, como em outros 
colégios particulares da cidade, e que permanece até hoje.  

Na juventude, cursei o segundo grau (Ensino Médio) 
em Curitiba, época em que vendi cosméticos por catálogo 
e fi z alguns trabalhos de modelo, pois não achava correto 
fi car dependendo fi nanceiramente dos meus pais para 
tudo.  Na sequência fi z a faculdade de Direito, também 
em Curitiba. Enquanto estive lá fi z os cursos de Francês, 
Espanhol, Italiano, Inglês, e os cursos profi ssionalizantes de 
Decoração de Interiores e de Fotografi a. Durante o período 
de faculdade fi z um intercâmbio de francês, na cidade de La 
Rochelle, na França.

Depois de formada, no retorno a Guarapuava, exerci a 
advocacia ao mesmo tempo em que administrava a Agência 
de Correios Franqueada Vila Buch (hoje denominada 
Lobo Guará, e que está sob a minha gestão até hoje, na 

Avenida Manoel Ribas 3222) e, logo na sequência, montei 
a Akopy Comunicação Empresarial, empresa que mantive e 
administrei por 18 anos antes de vendê-la.

Fui morar em São Paulo, e com a facilidade de acesso 
ao mundo da moda, e a feiras e cursos, abrimos a Scarpe – 
Marcas do Mundo Fashion (sociedade com minha mãe Maria 
do Rocio Ribeiro Burko, e minha irmã Daniela Maria Ribeiro 
Burko) começando com a venda de calçados, acessórios 
e confecções em couro, mas, logo em seguida, a pedido 
das nossas clientes, ampliamos também para marcas de 
confecções em outros tecidos e malhas.

Ao longo da história da loja, fi z inúmeros cursos de 
gestão, tanto em São Paulo quanto aqui em Guarapuava 
e, sentindo a necessidade de colocação do estoque que 
fi cava após o termino das coleções, já que trabalhamos 
com produtos muito sazonais, organizei a feira de ponta de 
estoque Detona Guarapuava, que já teve seis edições, e foi 
um grande auxílio para os comerciantes do meu setor que 
trabalham com produtos de alto valor agregado.

Hoje permanecemos eu e minha irmã na sociedade, 
estamos completando dezessete anos de loja, continuamos 
focadas em produtos de marcas renomadas no mercado 
nacional, e tendo como um dos nossos grandes diferenciais 
as peças de couro de mestiço – desejo de dez entre dez 
mulheres “antenadas“ no mundo da moda -  e temos 
como clientes mulheres que sabem que a imagem é uma 
das formas de comunicação das pessoas. Mulheres que 
valorizam estilo, qualidade, diferenciação, e atendimento.

MINHA HISTÓRIA DE EMPREENDEDORISMO
Por Kátia Burko (Scarpe - Marcas do Mundo Fashion)



REVISTA DO EMPREENDEDOR

12 JANEIRO/FEVEREIRO 2020

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA
1 ANO
Luiz Arnoldo Cunico Neto   30/01/19
Guaragro Fertilizantes   23/01/19
Basic Kids   18/01/19
M1 Airsoft   04/01/19

2 ANOS 
Hard Fitness Store 22/01/18
Heróis Comics  16/01/18
Rosi Supermercado  15/01/18
Softgraf  10/01/18
Tech Ambiental Consultoria  10/01/18

3 ANOS
Lu Lanches 27/01/17
Dom Barbone 24/01/17
Casa das Baterias 13/01/17
Delgado Projetos 09/01/17

4 ANOS
Sergio de Paula Fotografia 07/01/16
Academia Companhia do Corpo 06/01/16
Dani Bijouterias 06/01/16
Plano de Serviços Contábeis 04/01/16

5 ANOS 
Laboratório Mestre  05/01/15

6 ANOS
Léo Auto Center  28/01/14
Panificadora Santa Rita  21/01/14
KLS Comunicação Visual  09/01/14

7 ANOS
Analuna 17/01/13
Construmax Materiais de Construção  09/01/13

8 ANOS
Tribal Pepper 24/01/12

11 ANOS
Sectra Medicina Diagnóstica 28/01/09
Auto Posto Samambaia II 27/01/09
CCAA 26/01/09
Avitemp 19/01/09

12 ANOS
Assemblage 31/01/08
Sabor da Carne 30/01/08
Cidasoft 25/01/08
Celta Móveis 18/01/08
Construart Materiais de Construção 17/01/08

13 ANOS 
Dionetur 29/01/07

14 ANOS 
Kaneko Imóveis 19/01/06

15 ANOS
Inviolável Monitoramento 14/01/05

16 ANOS 
Hidrautorres Guinchos e Guindastes 29/01/04
Montana Peças e Acessórios 21/01/04
Faculdade Guairacá 09/01/04

17 ANOS 
Bella Presentes    23/01/03
Primeiro Estilo Natação    02/01/03
Vitalnet    01/01/03
    
19 ANOS
Nacional Gás Dubena    02/01/01

20 ANOS 
Pensionato Fernanda  15/01/2000

21 ANOS 
Supermercado Realeza 04/01/99
Plano de Luto Belém 01/01/99
Escola Artemoção 01/01/99

22 ANOS
Teorema Informática   28/01/98
Fix Consultoria   12/01/98

23 ANOS
FM Promoções e Eventos       31/01/97 
Guindastes Guará       30/01/97
Paris - Lavanderia e Tinturaria       20/01/97
Tomocenter       20/01/97
Posto Nevada       02/01/97
Mercadão de Peças 2000       02/01/97
San Marino Palace Hotel       02/01/97
Uniprime do Iguaçu       02/01/97

25 ANOS
Guaradiesel Ltda      12/01/95
Van Gogh Gastronomia    05/01/95

27 ANOS
Agência Franqueada Vila Buch     20/01/93

30 ANOS
Shopping Maria Antonia    02/01/90
Sak Som    01/01/90

33 ANOS
Marmoraria JMW       02/01/87

34 ANOS
Vulcanizadora Guairacá       02/01/86

38 ANOS 
Renovadora de Motores Scartezini     02/01/82

39 ANOS 
Ótica Vision     01/01/81

40 ANOS 
Chuveirão das Tintas    12/01/80

41 ANOS 
Frenobras    12/01/79
Casa dos Vidros    02/01/79

42 ANOS
Liquigás 06/01/78

44 ANOS
Regina Papelaria 02/01/76

45 ANOS
Agroplan 02/01/75
Gutfreund Materiais de Construção 01/01/75

51 ANOS
Alfaiataria Carlinhos 02/01/69

54 ANOS
Lacerda Materiais de Construção e Acabamentos 03/01/66

61 ANOS
Casa Modelo 02/01/59

68 ANOS
Banco do Brasil 19/01/52

78 ANOS
Casa Favorita 05/01/42
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FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA
1 ANO
Amplo Sabor Marmitaria   28/02/19
Compass Tecnologia da Informação   22/02/19
Jataí Imóveis   08/02/19
Nanna Tramontina   06/02/19
Ecodecor   01/02/19
Dulilo   01/02/19
Art Vidros   01/02/19

2 ANOS 
Lobão Comércio de Peças 28/02/18
Dironete Móveis Usados  26/02/18
Urban Box  20/02/18
Network Informática  19/02/18
IOT Guarapuava - Instituto de Ortopedia  15/02/18
Alles Store  14/02/18
Barbieri Advocacia  09/02/18
Nexus Administração de Condomínios  06/02/18

3 ANOS
Villa Beef 22/02/17
Mecânica do Gerson 21/02/17
Casa de Chás e Cafeteria Casarão 15/02/17
Só Volvo Peças e Serviços 07/02/17
Moça Bonita 03/02/17
Carminatti & Dangui Advogados Associados 02/02/17

4 ANOS
Guarapuava Claro Empresas 29/02/16
Glitch Games e Acessórios 22/02/16
Unidas Locadoras 16/02/16
Vale Pneus 03/02/16
Guaracampo 01/02/16
Laura Bastos Cosméticos 01/02/16

6 ANOS
Truckvel  20/02/14
Lindah Moda Feminina  03/02/14

7 ANOS
Atlanta Sistema de Segurança 27/02/13

8 ANOS
Zanin Wear 16/02/12
Motel Luminni 08/02/12
Zeus - Excelência em Segurança Eletrônica 07/02/12
Adriano Cabeleiro 07/02/12
Implanthos Odontologia 06/02/12
Clínica Odontologica Dr. Rodrigo Woidela 01/02/12

9 ANOS 
Gilson Francisco Araldi Imóveis    16/02/11
Pneoeste Centro Automotivo    07/02/11
Platão Sistema Educacional    07/02/11

10 ANOS
Conplater Consultoria 25/02/10

11 ANOS
Niki Assessoria e Contabilidade 18/02/09

12 ANOS 
Resinas Araucaria 26/02/08
Jota Diesel 13/02/08
Carrocerias Santo André 01/02/08
Modell Engenharia 01/02/08

13 ANOS 
Arasig Empreendimentos Imobiliários 13/02/07
Varejão Auto Peças 08/02/07
I9 Comunicação e Inovação 01/02/07

14 ANOS 
Bacana Mangueiras    01/02/06

15 ANOS 
Histocenter 17/02/05

16 ANOS
D’Alice Chocolates   19/02/04

17 ANOS
Stop Car Peças      21/02/03
Trópicos Indústria e Comércio      19/02/03
Cachorrão Prensado      05/02/03
Scarpe Calçados      01/02/03

18 ANOS
Auto Center Santa Cruz      15/02/02
Casa dos Presentes    01/02/02

19 ANOS
Oralclass Clínica Odontologica     12/02/01

20 ANOS
Recruta Zero Alfaitaria    28/02/2000

21 ANOS
Escola Integração       09/02/99
Coamo       05/02/99
Guarafer Ferro e Aço Ltda       01/02/99

24 ANOS
Sergio Osany G. Vieira - Médico       27/02/96
Wizard Idiomas       27/02/96
Dental Life       26/02/96

27 ANOS 
Clínica Veterinária Dom Matheus     04/02/93

29 ANOS 
Sanir Karam Semaan Dentista     01/02/91

30 ANOS 
Sul Brasil Loja de Seguros     09/02/90
Escricon Escritório de Contabilidade     05/02/90
Lumia Fisioterapia Dermatofuncional     04/02/90

36 ANOS 
Sicredi - Agência Guarapuava    21/02/84

39 ANOS 
Dilson Joalheiro    07/02/81
Casa das Economias 02/02/81

41 ANOS
Imobiliária Feroz 09/02/79

46 ANOS
Imobiliária Gaspar 21/02/74

49 ANOS
Rádio Cultura  18/02/71

109 ANOS
Hospital São Vicente 01/02/1913

EMPRESA
NOVOS ASSOCIADOS

RME Attelier 14/11/19
Juliana Rickli Master Coach   14/11/19
Fernanda Lima da Silva  26/11/19
Pirata Lanches 26/11/19
Lourival Transportes  26/11/19
Apollo Investimentos  27/11/19
Ravel Camargo do Valle 02/12/19
Gastrocentro 02/12/19
Novos Horizontes Alimentos Congelados 04/12/19
Liv Card 04/12/19
Paraná Diesel 12/12/19
Art e Vida 12/12/19
Preverisco 16/12/19
Barbieri Advocacia 19/12/19
Soluções Cred 20/12/19

ADESÃO
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 No último ano, duas iniciativas inovadoras 
demonstraram que a Cooperativa Agrária está investindo 
em qualidade para colher excelência em produção de 
cervejas e panifi cação. O primeiro projeto é um centro 
de tecnologia, denominado Akademie Ireks & Agrária, 
formatado – como o próprio nome sugere – em parceria 
entre a Agrária e a Ireks. O centro proporcionará aos clientes 
experimentação de novos produtos e oportunidades 
de capacitação. O segundo projeto é o Curso Técnico 
Cervejeiro, desenvolvido pela Cooperativa em parceria 
com o Colégio Imperatriz

A Akademie alia conhecimentos de ambos os 
parceiros responsáveis pelo projeto. A Agrária já acumula 
ampla experiência com a cervejaria experimental localizada 
dentro da área industrial. A Ireks, por sua vez, tem o know-
how de concentrar pesquisa e desenvolvimento em um 
mesmo ambiente. Com a junção destes dois conceitos 
nasceu o Centro de Tecnologia em panifi cação e produção 
de cerveja, com o objetivo de fazer com que a cooperativa 
participe mais ativamente da jornada do cliente. 

I n o v a ç ã o
MATÉRIA

COOPERATIVA AGRÁRIA INVESTE EM PESQUISA, 
TECNOLOGIA E FORMAÇÃO TÉCNICA

AKADEMIE IREKS & AGRÁRIA 
– CENTRO DE TECNOLOGIA

“A Agrária não é simplesmente a fornecedora de um 
produto. Nós vendemos um pacote que engloba produto, 
assistência técnica de serviço, conceito, informação. Hoje, 
podemos dizer que esse pacote está concentrado na 
Akademie, portanto, a Akademie representa fi sicamente o 
que nós queremos oferecer de valor para nossos clientes”, 
afi rma o coordenador de Marketing da Agrária, Rodrigo 
Pizzatto Lass.

Como o centro de tecnologia funciona na prática? 
Nos segmentos de panifi cação, biscoitos e cervejaria, os 
clientes terão a possibilidade de criar e aprimorar receitas, 
realizando testes com todo o suporte técnico especializado 
e estrutura tecnológica de laboratórios, ofertado pela 
Akademie.

“Temos aqui aproximadamente 2500 m² de estrutura, 
com dois focos principais. Primeiro, o atendimento aos 
clientes, com treinamentos, desenvolvimento de receitas 
específi cas, desenvolvimento de soluções taylor made, e 
criação de materiais para mídias sociais. E segundo, para 
uso interno, no desenvolvimento de tecnologia aplicada, 
controle de qualidade,  treinamentos da nossa própria  
equipe  técnica, desenvolvimento de receitas gerais, 
produção de material fotográfi co e elaboração de painéis 
de degustação”, conta o diretor administrativo, técnico e 
de desenvolvimento da Ireks, Norberto Johann Roth.
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Com a inovação, a Cooperativa insere Guarapuava 
no mapa de referência nacional em produção de cervejas 
e panifi cação, com um case que agrega valor a toda uma 
cadeia de clientes, contemplando desde a pesquisa, 
experimentação, desenvolvimento, venda e fi nalizando 
com o consumo do produto de excelência.

“Se analisarmos na perspectiva do mercado 
exterior, com base na Alemanha que nos inspirou, os 
grandes modelos de cursos técnicos aliam a prática e a 
teoria, instituição de ensino e empresa, para chegar a um 
resultado de aprendizagem melhor. Na nossa realidade é 
um modelo muito bom, tendo em vista que a Agrária já 
tem ampla infraestrutura, o que permitirá um curso técnico 
com diferencial competitivo para as pessoas que buscam 
essa formação”, explica a diretoria educacional do Colégio 
Imperatriz, Josiane Richter. 

O curso foi construído com o apoio de profi ssionais 
de dentro e fora da cooperativa e professores do Colégio 
Imperatriz, e está em fase de aprovação na Secretaria 
Estadual de Educação do Paraná.  A proposta é que os 
alunos concluam o curso em um ano. Além dos créditos, 
eles deverão cumprir um período de estágio, que poderá 
ser realizado na própria Agrária ou em empresas parceiras. 

“Cursos técnicos neste modelo não são novidade 
em algumas partes do mundo, talvez no Brasil que ainda 
esteja engatinhando. Mas, já percebemos uma mudança, 
uma intenção mais forte das empresas e abertura maior das 
instituições de ensino. No nosso caso, temos uma sinergia 
muito boa, porque a escola é da comunidade Entre Rios, 
formada por cooperados. Com os seus negócios crescendo, 
a Agrária precisa de profi ssionais qualifi cados, por isso, é 
de nosso interesse fomentar a mão de obra especializada 
na região”, avalia o coordenador de Marketing da Agrária, 
Rodrigo Pizzatto Lass.

A previsão de abertura da primeira turma é em 
fevereiro de 2021. 

O ambiente mais propício para abrigar um curso 
de Técnico Cervejeiro, certamente, é a região centro-sul 
paranaense, onde funciona a Agrária (considerava a maior 
maltaria da América Latina), num território conhecido como 
o maior produtor de cevada do Brasil. Mas, ao mesmo 
tempo em que o mercado do malte é abundante na região, 
a produção de cervejas artesanais no cenário nacional 
representa aproximadamente 1%, ou seja, ainda tem muito 
espaço para crescimento deste segmento. 

Em Guarapuava, nos últimos anos, pequenos 
empresários lançaram marcas próprias de cerveja, inclusive 
com o suporte da Prefeitura Municipal. E a tendência é que 
este mercado se expanda cada vez mais, tendo em vista o 
potencial turístico e de produção deste setor, para tanto, 
a mão de obra especializada para gerir tais negócios e 
difundir corretamente o mercado é fundamental. 

Nesse sentido, a Agrária, em parceria com o Colégio 
Imperatriz, desenvolveu o curso Técnico Cervejeiro, aliando 
o conhecimento especializado da cooperativa e a excelência 
didática e metodológica da instituição de ensino. 

CURSO TÉCNICO CERVEJEIRO 

No dia 16 de outubro de 2019, a IREKS celebrou seus 15 anos em 
território nacional, e junto com a Agrária inaugurou a Akademie.

Diretoria educacional do Colégio Imperatriz, Josiane Richter.
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EM SUA 4ª EDIÇÃO, BRILHA GUARAPUAVA BATE RECORDE 
DE INSCRITOS E AMPLIA PREMIAÇÃO 

Promovido pela Acig, com o apoio da Energisa, o 
Concurso Brilha Guarapuava 2019 registrou 38 inscrições, 
sendo 23 na categoria comércio e 15 na categoria 
residência. As avaliações foram realizadas por um corpo 
de jurados com expertise para avaliar diversos aspectos 
das decorações, dentro dos critérios 1) utilização dos 
símbolos natalinos; 2) criatividade e originalidade; 3) 
harmonia entre os elementos utilizados; e 4) iluminação. 
Confira os prêmios desta edição:

Conforme a coordenadora geral do Concurso, 
Lilian Waschburger Cadore, os grandes diferenciais da 
organização este ano foram: ampliação dos prêmios 
e qualificação dos jurados. “O Brilha, aliado à Parada 
de Natal e à Campanha de Prêmios culminam para um 
único objetivo que é fomentar as vendas do comércio 
e do clima natalino de Guarapuava”, declara a diretora 
de relações públicas da Acig, Lilian Waschburger Cadore.

Os vencedores da 4ª edição do Concurso foram 
revelados no dia 21 de janeiro, em um café de fechamento 
das ações do Natal Acig 2019. Confira os depoimentos 
dos ganhadores:

B r i l h a  G u a r a p u a v a

“É com orgulho e sentimento de realização que 
agradecemos a Acig pelo primeiro lugar no concurso. 
Para nós da Patoeste, iluminar faz parte da nossa 
essência, do nosso dia a dia, da nossa história. Nossa 
maior recompensa é ver em cada sorriso e em cada olhar 
a esperança se renovando, a esperança de um mundo 
melhor, de um mundo mais iluminado. Obrigada a cada 
cliente, família e criança que passou pela nossa empresa 
neste Natal. Obrigada Guarapuava!”

“Para nós é uma tradição! Há 20 anos decoramos 
a Maxicalçados, com intenção sempre de agradar nossos 
clientes, e espalhar o espírito de Natal na cidade, muitas 
vezes esquecido pelo comércio. Com a loja iluminada, 
sentimos que os clientes e os colaboradores ficam mais 
alegres. A premiação do Brilha é um estímulo para que 

CATEGORIA COMÉRCIO
1º LUGAR - PATOESTE

2º LUGAR - MAXICALÇADOS



JANEIRO/FEVEREIRO  2020

REVISTA DO EMPREENDEDOR

17

MATÉRIA

B r i l h a  G u a r a p u a v a

“Foi a primeira vez que participamos e ficamos 
muito felizes com a premiação!  Com a empresa toda 
decorada, nos sentimos bem mais no clima de Natal, 
além de ajudarmos na ornamentação da nossa cidade”

“Agradeço a oportunidade de participar do 
concurso e parabenizo não só a iniciativa da Acig de 
incentivar a decoração da cidade, como também a 
organização do Brilha Guarapuava. Esse ano tivemos o 
concurso como um incentivo a mais para a decoração,  
toda a família participou e ajudou no processo. Ficamos 
muito felizes com o resultado e motivados a participar 
novamente do concurso em 2020”

“Tudo começou quando eu ainda era criança 
e ajudava minha vó. Hoje, a família toda se dedica na 
decoração de Natal, claro que uns mais e outros menos, 
mas sempre todos estão envolvidos. Em agosto já 
começamos a tirar os enfeites das caixas, afinal, só de 
Papais Noéis em tamanho real são mais de 15. Sobre 
a premiação, é uma motivação para continuarmos a 
tradição que eu iniciei na família, não deixaremos que a 
magia e o espírito natalino se percam, muito menos que 
a espera do Menino Jesus passe despercebida”

“Fazer a decoração natalina para nossa família 
já é uma tradição de 47 anos. Procuramos fazer com 
carinho, colocando nossa criatividade em cada detalhe 
e prezando pela segurança. Eu e minha esposa Cleusa 
estamos à frente, e nossos filhos colaboram. Foi 
maravilhoso receber o reconhecimento da comunidade, 
especialmente da Acig, que desenvolve esse projeto 
Brilha Guarapuava. Isso nos motiva a fazer sempre o 
melhor para deixar nossa cidade mais bonita e iluminada”

CATEGORIA RESIDÊNCIA
1º LUGAR – JOSÉ SOVRANI 

3º LUGAR – KANEKO IMÓVEIS 

2º LUGAR – SILVANA HORST

3º LUGAR – RIVELTO SOKOLOWSKI

continuemos com essa tradição natalina de espalhar luz e 
amor, criando novas decorações e inovando a cada ano”
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65 ANOS DA ACIG: NOSSA HISTÓRIA NOS UNE

A razão de existir de uma Associação Comercial é 
representar a classe empresarial em suas demandas junto ao 
poder público e à sociedade, promover o desenvolvimento 
socioeconômico regional, e oferecer produtos e serviços 
facilitadores de gestão. Em uma trajetória de mais de seis 
décadas, a Acig desempenha este papel em Guarapuava, 
com o apoio de presidentes e diretorias comprometidos, 
associados dos mais diversos portes e segmentos, e parceiros 
engajados. A sinergia entre os milhares de personagens 
envolvidos nessa linda história transformou a Acig em uma 
forte entidade de classe, considerada, hoje, a Associação 
modelo da região.  

Há 65 anos, a classe produtiva, que movimenta a 
economia, através da geração de emprego e renda, tem uma 
Associação integradora e propulsora de desenvolvimento ao 
seu favor, focada em tornar a região de Guarapuava na mais 
moderna e desenvolvida do Paraná. 

Atualmente, são quase mil empresas associadas. A 
força da entidade em 2020 é resultado de uma trajetória de 
comprometimento e voluntariado que iniciou em meados 
da década de 1950. De acordo com informações levantadas 
pelo historiador Ariel José Pires (in memoriam), a partir de 
uma análise dos Livros de Atas da Associação, publicações 
institucionais, obras e textos sobre o município de 
Guarapuava, conjunto de fontes iconográfi cas e de algumas 
entrevistas estruturadas, a partir dos anos 1950, intensifi cou-
se a necessidade de um órgão que representasse o 
comércio e a indústria do município de Guarapuava, devido 
ao potencial produtivo da região. 

Para tanto, um grupo de empresários se reuniu para 
projetar a fundação de uma Associação de Classe e de 
associativismo, com o fi m específi co de buscar melhorias, 
tanto sócio-política, quanto de ordem econômico-fi nanceira. 

A Acig conta com quase mil empresas associadas, dos mais 
diversos portes e segmentos. 

FUNDAÇÃO
SEDE

Muitos desses empresários pertenciam ao Rotary Club de 
Guarapuava, que realizava suas reuniões nos salões do Clube 
Guaíra, para onde se estendeu a ideia da reestruturação 
do Centro de Comércio e Indústria de Guarapuava, que 
estava inativo por muito tempo. Partindo para a ação efetiva 
e acatando proposição do Rotary Club formou-se uma 
Comissão composta pelos seguintes rotarianos: Nivaldo 
Passos Krüger, Moacyr Júlio Silvestri e Altair Gubert, para 
tratar da reorganização do Centro de Comércio. Nessa 
reunião foi eleito como primeiro Presidente o Sr. Nivaldo 
Passos Krüger, que, de imediato, apresentou os fundamentos 
do associativismo.

Criada a Associação, as primeiras questões levantadas 
foram: a construção de sua sede própria; a elaboração e 
registro dos Estatutos; a organização dos departamentos 
jurídicos, de legislação social; de estudos e pesquisas 
econômicas e a manifestação da intenção de promover a 
expansão econômica do município.

Sede defi nitiva da Acig em construção.
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Segundo o primeiro presidente da Acig, Nivaldo 
Krüger, a entidade não possuía fi nalidades políticas, 
mas de uma forma ou de outra, ela se mostrou 
parceira em diversas ações e decisões políticas que 
afetaram diretamente os guarapuavanos. Algumas 
dessas parcerias foram: a luta pela pavimentação das 
estradas, aeroporto, rede de telefonia, abastecimento 
de água e sinal de televisão.

A gestão 2018-2020, comandada pelo 
presidente Cledemar Antonio Mazzochin, ao lado 
do 1º vice-presidente Acássio Antonelli, da 2ª vice-
presidente Maria Inês Guiné, e de outros 16 diretores, 
proporcionou uma série de ações de impacto para 
a classe empresarial. Os resultados da atual gestão 
serão abordados mais detalhadamente em outra 
edição da revista, mas já podemos adiantar algumas 
das principais iniciativas: 1) maior representatividade 
da Acig junto à Faciap; 2) criação da Comissão pela 
Celeridade do Aeroporto Municipal, que contribuiu 
para a inauguração do Aeroporto em dezembro de 
2019; 3) Busca de novos formatos para a Campanha 
de Natal, com participação direta dos associados; 
4) Articulação da criação do Instituto do Câncer em 
Guarapuava, em parceria com o Departamento de 
Medicina da Unicentro e o Hospital São Vicente; e 5) 
Constituição da Câmara Setorial Tributária. 

No primeiro ano após sua fundação, em 1955, 
a diretoria da Acig fazia suas reuniões no edifício da 
Rádio Difusora de Guarapuava e no Clube Guaíra. No 
ano seguinte, se estabeleceu um endereço na Rua 
Capitão Rocha, onde fi cou, até 1967. Em seguida, 
houve a transferência para a sede própria, situada à 
Rua XV de Novembro, nº 3336, anexo ao Grande Hotel 
Guarapuava. 

A sede defi nitiva da Acig, apesar de já ter sido 
pensada anteriormente, começou a ser construída em 
2002, sob a presidência de Júlio Cézar Pacheco Agner, 
e continuou a ser construída por quatro gestões. 
No período em que a sede própria foi construída, a 
Associação fi cou sediada à Rua Senador Pinheiro 
Machado, 2073. Inaugurada em 12 de novembro de 
2008, sob a presidência de Valdir Grigolo, a sede 
permanente da Acig fi ca localizada na Rua XV de 
Novembro, 8040, Centro. Com área útil de 1.154 m². 

Pela primeira vez, desde a sua inauguração em 
2008, a sede está passando por reformas. Todas as 
salas de eventos – Agrária, Manoel Lacerda e Repinho 
– serão devidamente equipadas e modernizadas, 
para melhor atender os associados em seus eventos 
corporativos e reuniões de negócios. A reinauguração 
das salas está prevista para março de 2020, ocasião 
em que será comemorado ofi cialmente os 65 anos da 
Acig. 

CONQUISTAS HISTÓRICAS

O Prêmio Mérito Empresarial 2019, promovido pelo 
Conjove, reuniu mais de 300 empresários.

Registro da posse da diretoria biênio 
2018-2020, em julho de 2018. 

Além de uma diretoria atuante, a Associação 
conta com Conselhos e Núcleos Setoriais e 
Multissetoriais, que desenvolvem ações de impacto 
para a classe empresarial local. Institucionalmente, 
temos o Conselho Deliberativo e os Conselhos 
Políticos (o Interno e o de Entidades), além do 
Conselho Empresarial da Mulher Executiva e 
Conselho do Jovem Empresário. 

A partir de 2012, a Acig passou a adotar uma 
nova metodologia no desenvolvimento de suas 
atividades, por meio da implantação do Programa 
de Núcleos Setoriais. Atualmente, temos o Núcleo 
Multissetorial da Mulher Empresária, Núcleo de 
Tecnologia e Inovação, Núcleo das Corretoras 
de Seguros, Núcleo de Floriculturas, Núcleo de 
Comércio de Combustíveis, Núcleo do Shopping 
Maria Antônia, Núcleo da Rua Brigadeiro Rocha e o 
Núcleo de Confecções e Calçados. 
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GALERIA DE PRESIDENTES DA ACIG – 65 ANOS DE HISTÓRIA

Nivaldo Passos Krüger
(1955-1956; 1962-1963; 1963-1964)

Marcelino Dalla Vecchia
(1960-1961)

Cesar Stange
(1972-1974)

Sergio Fanucchi
(1986-1988; 1988-1990)

Ires Salete Previatti
(2004-2006)

Valdir Grigolo
(2006-2008; 2008-2010)

José Divonsil da Silva
(2010-2012)

Elói Laércio Mamcasz
(2012-2014; 2014-2016)

Rudival Kasczuk
(2016-2018)

Cledemar Antonio Mazzochin 
(2018-2020)

Moacyr Julio Silvestri
(1955-1957)

Mario Losso
(1961-1962)

Edilson José Sanches
(1972-1974)

Celio Teixeira Cunha
(1990-1992; 1992-1994)

Mario Padilha
(1957-1958)

Joaquim Braga Ribas
(1964-1965)

Leomar Kaminski
(1974-1976; 1976-1978; 1982-1984)

Adalberto Losso
(1994-1996)

Darcy Carollo
(1958-1959)

Horst Carlos Winnikes
(1967-1968)

Enir Adá Silveira
(1978-1980)

Sérgio C. Zarpellon
(1996-1998; 1998-2000) 

Miguel Gelinski (1959-1960; 1965-
1966; 1966-1967; 1972-74)

Antonio Losso
(1968-1970; 1971-1972; 1980-1982)

Elias Abrahão Melhem
(1984-1986)

Julio Cezar Pacheco Agner
(2000-2002; 2002-2004)
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São da natureza humana a curiosidade e a 
criatividade. A busca pela sobrevivência levou o 
homem a avançar nos limites do Conhecimento e do 
Saber, desenvolvendo o seu espírito empreendedor. 
Em dado momento de sua evolução, o homem não só 
enfrentou o presente, como se virou para o passado, 
mas também visualizou o futuro, tentando responder as 
velhas indagações: Quem eu sou? De onde vim? Para 
onde vou? 

 Em distintas épocas da História, têm-se notícias 
que governantes, líderes, gestores e empreendedores 
buscaram informações e conhecimentos com o objetivo 
de atenuar os riscos de suas decisões. 

Assim foi no tempo dos faraós no Egito, onde 
seus sacerdotes anunciavam o resultado das colheitas 

antes mesmo do seu plantio, buscando entender 
o significado dos elementos predeterminados e 
das incertezas críticas. Na Grécia Antiga, têm-se os 
oráculos, lugares onde adivinhos e sacerdotes faziam 
a predição do futuro, notadamente no Oráculo de 
Delfos, podendo-se constatar os episódios envolvendo 
Leônidas e Temístocles, barrando o Império Persa 
em seu avanço para o Ocidente. Em Roma não foi 
diferente com os Áugures, também sacerdotes, que 
observavam os hábitos dos animais formulando futuros. 
Na Idade Média, bruxos, magos e alquimistas também 
buscavam conhecer o futuro com especulações típicas 
da Idade da Fé. Na Idade Moderna buscou-se, de 
certa forma, também conhecer o futuro, valendo-se 
ainda de incipientes conhecimentos científicos, mas 
já influenciados pelo Método Cartesiano, estreando o 
pensamento racionalista que tanto conduziu a Ciência 
no século XIX.

 De igual maneira argumentava-se que um 
perfeito conhecimento das causas e origens dos 
fatos passados permitiria ao homem identificar, com 
antecedência, as tendências e rupturas de tendências 
em fenômenos de natureza econômica, social, política, 
militar e científica. É no início do século XX que o 
escritor inglês George Wells, em sua obra História 
do Futuro, propôs que os estudos da História e da 
Geografia associados à Economia e à Política fossem 
realizados visando o futuro, embora não havia ainda 
metodologias para a construção de cenários.

  A Humanidade evoluiu passando por revoluções 
de toda ordem, como a Agrícola, a Comercial, a 
Francesa, as Revoluções Industriais e, agora, vivenciando 
a Era do Conhecimento, é que novas modelagens de 
construção de cenários estão disponíveis. Constatam-se 
os avanços nas áreas da biotecnologia, novos materiais, 
exploração do espaço sideral, regiões polares e dos 
oceanos, nanotecnologias, tecnologias de informação 
e comunicação, novas formas de energia, novas 
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profissões, cibernética, inteligência artificial, robótica 
etc.

 É possível, pois, definir o futuro? Claro que não! 
Mas é razoável desenhar tendências com a construção 
de cenários possíveis, como uma ferramenta de apoio 
à decisão, definindo estratégias para fazer frente a 
ambientes voláteis, incertos, complexos, ambíguos, 
todos turbulentos, sendo um mecanismo eficiente 
de planejamento e de percepção de ameaças e 
oportunidades, identificando-se fraquezas e fortalezas, 
tanto no nível do indivíduo, como no organizacional.

 A construção de cenários não é um exercício 
de futurologia, pois o empreendedor não é um mago, 
mas um profissional que tem que estar atento ao 
conhecimento de técnicas de construção de cenários. As 
premissas são de que o futuro não está predeterminado 
e, portanto, pode ser moldado, construído, ou por 
conta do imprevisível, estar em condições de enfrentá-
lo. Cabe então ao empreendedor a reflexão sobre esse 
tema, visualizando o futuro com Visão Estratégica e 
Pensamento Crítico, identificando tendências e fatos 
portadores de futuro com o intuito de se construir 
caminhos que possam abordar o desconhecido futuro 
nas melhores condições possíveis de se sobreviver 
individualmente e organizacionalmente.

 Pode o empreendedor buscar no mercado 
ferramentas como os Métodos Delphi e dos Impactos 
Cruzados, dentre outros, com “softwares” desenvolvidos 
no Brasil e que poderão dar apoio a todo processo 
de elaboração de cenários prospectivos. Pensadores 
e pesquisadores deste campo, como: Raul José dos 
Santos Grumbach, Elaine Coutinho Marcial, Michael 
Porter, Peter Schwartz, Michel Godet, estão disponíveis 
com seus livros e trabalhos científicos.

 Pode-se ainda, se valer do Relatório de 
Tendências Globais produzido a cada quatro anos, pelo 
Conselho Nacional de Inteligência do governo dos 
Estados Unidos da América (EUA), como uma avaliação 
estratégica com os principais impactos de tendências 
e incertezas para os próximos vinte anos, relevantes 
para a tomada de decisão de um empreendimento, 
considerando o cenário global, regional e nacional. 
Esse Relatório está muito bem introduzido na obra – 
Relatório da CIA – A Nova Era, Previsões até 2035, de 
Salem Nasser. Investigando áreas nevrálgicas, como a 
economia, segurança, tecnologia e ciência, realidade 

virtual, migrações, antigas e novas doenças, moeda 
virtual, terrorismo e meio ambiente, revisando premissas 
e tendências. Tem-se como indicadores de tendências, 
transformando a paisagem global até 2035, por 
exemplo, a globalização, tribalismos, novos modelos de 
turismo e eventos, o envelhecimento da população, as 
crescentes desigualdades socioeconômicas, a mudança 
da economia, possibilidades de baixo crescimento 
econômico, ideias e identidades étnico-religiosas 
gerando ondas de exclusão, busca por recursos 
naturais, degradação ambiental, dificuldades de 
governar, fazendo surgir novos atores com capacidade 
de governança.

 Pode-se inferir sobre a transformação do 
perfil das crises e conflitos, mudanças climáticas e 
desastres ecológicos, surgimento de novas profissões, 
mais pessoas vivendo nas cidades, movimentos 
populacionais, os conceitos de fronteira e soberania 
questionados, crimes cibernéticos, ambientais e 
transfronteiriços, novos modelos de educação e 
capacitação profissional, capacidade estatal ameaçada, 
exigindo novas capacidades de gestão, liderança e 
empreendedorismo.

 Para tanto, pode-se constituir um grupo de 
trabalho interdisciplinar que possa elaborar uma 
Avaliação Estratégica de Área, abordando as dimensões 
do poder, como: a Econômica, a Psicossocial, a Política, 
a Militar (Defesa e Segurança), a da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, todos elas assentadas no estudo e análise 
dos aspectos fisiográficos da região de interesse, tendo-
se ao final de cada campo analisado uma apreciação 
ou estimativa que seria sintetizada na conclusão do 
trabalho.

 Essa Avaliação Estratégica de Área poderia ser 
produzida no âmbito dos governos federal, estaduais, 
municipais e também por grupos privados (Think Tanks) 
para contribuir com possíveis empreendimentos, como 
ferramenta de apoio à decisão, sendo uma análise 
dinâmica e contínua. Portanto, a capacidade de se 
desenhar tendências e a construção de cenários se 
constituem, sem dúvida, em uma boa ferramenta de 
apoio à decisão à disposição do empreendedor, não 
para adivinhar o futuro, mas levantar oportunidades de 
escolhas, sobreviver a ele, servir (Liderança Servidora) e 
ter sucesso.
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CONHEÇA OS 64 GANHADORES DA CAMPANHA
NATAL SONHO DOURADO 2019

SCOOTER ELÉTRICA
MARINA DA APARECIDA DA SILVA DZULINSKI

CERVEJEIRA CONSUL
ALESSANDRA BATISTA JUNGER DA SILVA
GAVARRETE

CERVEJEIRA CONSUL
MERI TEREZINHA MARCONDES DE ALMEIDA 
ROCHA

SMART TV LED 43”
LUIZ GUSTAVO ULIANO CORDEIRO

SMART TV LED 43”
ANDERSON MARQUES

SMART TV LED 43”
EDISON LUIZ DE LIMA

VALE-COMPRAS  R$ 1.000
CILENE KOCHHANN DALLA VECCHIA

VALE-COMPRAS  R$ 1.000
CLEVERSO FUTSUKI

VALE-COMPRAS  R$ 1.000
FATIMA BYCZKOVSKI

VALE-COMPRAS  R$ 1.000
JHONATAN DE MOURA RIBAS

VALE-COMPRAS  R$ 300
DANDARA BECKER KAFKA

VALE-COMPRAS  R$ 300
MARIANA SBERZE PACHECO SCHOLZE

VALE-COMPRAS  R$ 300
CLAUDIA LUCOTTI CARDOZO

VALE-COMPRAS  R$ 300
GESLAINE DE FATIMA MACEDO 

VALE-COMPRAS  R$ 300
JOÃO MARIA DA ROCHA

VALE-COMPRAS  R$ 300
ELISA AGUAYO DA ROSA

VALE-COMPRAS  R$ 300
JAMPIER GUARESCHI

VALE-COMPRAS  R$ 300
WALDICK ROZANSKI

VALE-COMPRAS  R$ 300
CELIA TEREZINHA LEMOS PERES

VALE-COMPRAS  R$ 300
EMERSON JACOB BRASIL

VALE-COMPRAS  R$ 300
LEONARDO AUGUSTO SANTOS

VALE-COMPRAS  R$ 300
MARIA CLECI VENTURINI

VALE-COMPRAS  R$ 300
BRUNO CORREA

VALE-COMPRAS  R$ 300
VANESSA RIBEIRO DE SOUSA PINTO

VALE-COMPRAS  R$ 300
ANTONIO DE ASSIS CAMILO

VALE-COMPRAS  R$ 300
LUCIANE DA LUZ

VALE-COMPRAS  R$ 300
VINICIUS SILVESTRI

CERVEJEIRA CONSUL
MARCELLO IGLESIAS

CERVEJEIRA CONSUL
JULLY ANNE LUCHS ADAMOVICZ

CERVEJEIRA CONSUL
SANDRA VIANA TEIXEIRA

SCOOTER ELÉTRICA
ELTON ROBERTO CALDAS
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VALE-COMPRAS  R$ 300
ROSELY APARECIDA MENDES

VALE-COMPRAS  R$ 300
SIMONE MARIA BASTOS NASCIMENTO

VALE-COMPRAS  R$ 300
GIOVANE ARLEI BENDRECSUK

VALE-COMPRAS  R$ 300
MARIA DO BELEM BUENO ALVES

VALE-COMPRAS  R$ 300
KELLEN VANESSA KAMINSKI RODR. DE FRANCA

ALE-COMPRAS  R$ 300
JONATAN SCHMEIDER

VALE-COMPRAS  R$ 300
LUCIANE FRANCIOLLI DA SILVA

VALE-COMPRAS  R$ 300
SANNY CAROLINE DE SOUZA

VALE-COMPRAS  R$ 300
SIMONE CASTILHO

VALE-COMPRAS  R$ 300
EDILSON WANDERLEY PSZDZIMIRSKI

VALE-COMPRAS  R$ 300
LUANA CORREIA ALVES

VALE-COMPRAS  R$ 300
EDILSON DE LIMA CAMPOS

VALE-COMPRAS  R$ 300
SAMARA KOCHE MACHADO CAVALLI

VALE-COMPRAS  R$ 300
ANGELA APARECIDA LEWITZKI

VALE-COMPRAS  R$ 300
SILMARA RIBAS SIQUEIRA

VALE-COMPRAS  R$ 300
HERTA ELISABETH KRAMER LEH

VALE-COMPRAS  R$ 300
ALESSANDRA FATIMA DE OLIVEIRA KOHLER

VALE-COMPRAS  R$ 300
ANTONIO MARCOS GRUBE

VALE-COMPRAS  R$ 300
THUANY QUEIROZ 

VALE-COMPRAS  R$ 300
FELIX KAMINSKI RODRIGUES JR

VALE-COMPRAS  R$ 300
MARINA CHUDZINSKI PEREIRA

VALE-COMPRAS  R$ 300
GILVANE FATIMA SANTIN

VALE-COMPRAS  R$ 300
INES SCHVARZ SCARMUCIN

VALE-COMPRAS  R$ 300
JOSIANE DE FATIMA SLITALSKI IDA

VALE-COMPRAS  R$ 300
HERLES DA SILVA RANGEL

VALE-COMPRAS  R$ 300
FABRICIO VOSS KLEMTZ

VALE-COMPRAS  R$ 300
GLEYCIELLE DO AMARAL PEREIRA OLIVEIRA

VALE-COMPRAS  R$ 300
EDSON LUIZ PANISSON

VALE-COMPRAS  R$ 300
LUCAS FERREIRA DE LIMA

VALE-COMPRAS  R$ 300
JULIO ANDRE WERLANG

VALE-COMPRAS  R$ 300
ELIANE DE FATIMA PONTES

VALE-COMPRAS  R$ 300
RAQUEL LUPEPSIW MEHL

VALE-COMPRAS  R$ 300
OLIVIO POLUHA
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PRÊMIO MÉRITO EMPRESARIAL: SANTINI ODONTOLOGIA SE 
DESTACA E VENCE AS CATEGORIAS GESTÃO E INOVAÇÃO 

Com 12 anos de existência, a Santini Odontologia 
é conhecida em Guarapuava como uma clínica que alia 
qualidade técnica e excelência em gestão empresarial. Prova 
disso é o resultado do Prêmio Mérito Empresarial 2019, que, 
através de análise aprofundada revelou a empresa como 
vencedora nas categorias Inovação e Gestão de Pequena 
Empresa. 

Finalistas do Prêmio em 2018, a Santini traçou 
estratégias durante um ano para melhorar os pontos 
que precisavam (em relação aos clientes, fornecedores, 
colaboradores, sociedade e acionistas) visando concorrer ao 
PME 2019 com mais competitividade. 

“É importante participar do PME porque recebemos 
uma avaliação imparcial dos consultores sobre os pontos 
em que podemos melhorar, o que é algo difícil do ponto 
de vista do próprio empresário fazer do seu negócio.  O 
resultado é que em 2019 vencemos duas categorias, porque 
estamos em constante busca de aprimoramento da gestão 
e sempre trazendo para Guarapuava o que há de melhor e 

mais moderno em termos de inovação”, afi rma o dentista e 
gestor Raphael Santini. 

Com sete colaboradores, a clínica tem como objetivo 
pós-prêmio manter tanto o alto nível de atendimento na 
área da odontologia quanto a excelência em gestão. Para 
tanto, os dentistas tem como foco trazer para Guarapuava 
os melhores tratamentos disponíveis em grandes centros do 
mundo. 

“Receber os prêmios foi uma grande emoção, ainda 
mais que toda a equipe Santini estava presente no jantar 
do PME com grande expectativa. Agora, continua a nossa 
responsabilidade de desenvolver um bom trabalho de 
gestão e inovação. Sempre colocamos em ação os planos 
para melhorar ainda mais nossa empresa e esse ano de 2020 
será incrível!”, destaca a dentista e gestora Vanessa Wunsch. 

Na próxima edição da Revista do Empreendedor, 
confi ra a última entrevista da série Prêmio Mérito Empresarial 
2019, com o gestor da Guaratel, empresa vencedora da 
categoria Média Empresa.

A Santini Odontologia é administrada pelo casal de dentistas Vanessa Wunsch e Raphael Santini. 
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Na primeira edição de 2020, a Revista do Empreendedor traz 
uma entrevista com os irmãos Ginther e Josef Gutfreund, sobre a 
história pioneira da empresa Gutfreund Materiais de Construção – 
Rede Bem Viver, no distrito de Entre Rios. 

45 anos de uma sólida história de 
empreendedorismo da família Gutfreund
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A empresa teve início com o Sr. Josef Gutfreund 
(pai) e filho Ginther Martin Gutfreund. Após um ano de 
atividade, também o Josef Gutfreund (filho) embarcou no 
negócio. Atualmente os Srs. Ginther e Josef são os sócios-
proprietários da empresa.

Até o ano de 1975 não havia nenhuma empresa que 
trabalhasse com a venda de materiais de construção no 
distrito de Entre Rios. A família viu um nicho de mercado ainda 
inexistente na região, onde havia a necessidade de materiais 
de construção, pois o distrito estava em desenvolvimento na 
construção civil, assim, decidiu-se empreender nesse ramo.

COMO INICIOU A HISTÓRIA DA GUTFREUND? 

 POR QUE A DECISÃO DE EMPREENDER NO RAMO 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO?

COMO OCORREU O PROCESSO DE EXPANSÃO 
DA EMPRESA? ELA SEMPRE FOI LOCALIZADA 
NO MESMO ENDEREÇO? COMO ERA O 
CENÁRIO EMPRESARIAL EM 1975 E AGORA?

Desde o início até atualmente estamos localizados 
no mesmo endereço. Ao longo dos anos foram realizadas 
diversas expansões na área de venda e estocagem. Hoje 
contamos com aproximadamente 700m² de área de venda 
e 1.000m² de área para estoque. O cenário em 1975 era 
bem diferente, a dificuldade em conseguir fornecedores 
era grande e a gama de produtos era extremamente 
limitada. A concorrência também não era como hoje, não há 
comparação. Além disso, vivíamos em época com inflação 
gigantesca, tiveram anos que a remarcação de preços tinha 
que ser feita diariamente. Hoje em dia a disponibilidade 
de fornecedores e produtos é quase infinita, o que facilita 
bastante. Mas, também, a concorrência está muito acirrada, 
com empresas do próprio distrito, outros locais da região e 
até o mercado digital. 
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A empresa está na segunda geração administrando 
o negócio, e partindo para a terceira geração. Em 2017, 
iniciamos com o pensamento de sucessão, para aos poucos 
levar a empresa para uma gestão profissional, não somente 
uma gestão baseada nos membros da família. Em 2017, 
também nos tornamos associados da rede de materiais de 
construção Rede Bem Viver, que nos auxilia nessa questão de 
gestão e também com consultoria. Já percebemos que uma 
sucessão bem planejada é muito importante! Se quisermos 
uma gestão profissional é necessário muito treinamento e 
tempo. Assim, acreditamos que uma sucessão deve ocorrer 
aos poucos e levar pelo menos 5 anos. 

Muita perseverança. Como empreendedor você 
terá muitos altos e baixos, às vezes até no mesmo dia. 
Para a longevidade, o empreendedor não deve apenas 
focar em oferecer o melhor produto ou serviço, mas 
deve entender e se esforçar em todas as áreas, compras, 
vendas, marketing, financeiro (no varejo a cobrança é 
um item fundamental), recursos humanos, treinamentos 
constantes e pensar na rentabilidade do negócio, pois 
somente assim que sobrevivemos. Sempre ter um sorriso 
no rosto, mesmo passando pelas maiores dificuldades, 
esse é um dos grandes argumentos para a continuidade.

As grandes mudanças foram nas disponibilidades 
de produtos, a concorrência e a inflação. A nossa maior 
adaptação foi o ingresso em uma rede associativa de 
materiais de construção, a Rede Bem Viver. Com isso 
conseguimos alavancar muito a empresa, principalmente 
nos quesitos de gestão e rentabilidade, em propaganda 
e marketing, competitividade, em conjunto se consegue 
melhores condições com os fornecedores e também fizemos 
uma reforma geral na loja. E como associados, sempre somos 
cobrados com inovação, capricho e estamos em contato 
constante com outros colegas associados de outras regiões.

COMO OCORREU O PROCESSO DE SUCESSÃO 
FAMILIAR DA ADMINISTRAÇÃO DO NEGÓCIO? 
PORQUE É IMPORTANTE UMA SUCESSÃO BEM 
PLANEJADA?

SÃO QUASE 50 ANOS DE MERCADO. QUAIS 
FORAM AS PRINCIPAIS MUDANÇAS QUE 
O RAMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
PASSOU AO LONGO DESTES ANOS? COMO A 
GUTFREUND SE ADAPTOU A ESTAS MUDANÇAS 
PARA MANTER A COMPETITIVIDADE?

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

POR FIM, DEIXEM UM RECADO PARA OS 
CLIENTES DA GUTFREUND.

Queridos clientes e amigos, nos sentimos 
honrados com a sua preferência e é com grande alegria 
que agradecemos por depositar sua confiança em 
nosso trabalho e profissionalismo, pois, graças a você 
que podemos alcançar todos esses anos de existência. 
Queremos dizer o quanto você é importante para nós, nos 
empenhamos ao máximo para alcançar a qualidade que 
você procura, acima de tudo porque contamos com sua 
confiança, e é uma grande motivação ter a aprovação de 
clientes especiais como você. 

Desejamos que a paz, a saúde e a prosperidade 
lhe acompanhe, e nos colocamos à disposição para novos 
contatos, novos negócios e novas oportunidades para 
mostrar o quanto somos gratos por tê-lo como nosso 
cliente.

Esperamos que a nossa parceria seja duradoura 
e que nosso trabalho sempre corresponda com as suas 
expectativas. Obrigado por nos impulsionar a sempre 
desempenharmos nosso melhor trabalho! Receba o 
abraço e o respeito da Gutfreund Bem Viver.
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O currículo de vitórias da atleta Camile Farias, 14 
anos, impressiona. Praticante de judô desde os 8 anos, 
a faixa roxa conquistou grandes títulos no último ano: 
campeã da Copa São Paulo de judô, campeã da seletiva 
paranaense para disputar o brasileiro regional, vice-
campeã brasileira regional, campeã paranaense, campeã 
dos Jogos Escolares do Paraná, campeã brasileira,                   
campeã sulamericana (disputado no Chile), campeã pan-
americana (disputado em Guadalajara/México), vice-
campeã sulamericana escolar (disputado em Assunção/
Paraguai), e  3º lugar na seletiva nacional sub 18. 

“Para nós pais que acompanhamos o dia a dia 
da nossa filha/atleta é uma alegria imensa! Nós, que 
estamos nos bastidores, sabemos as dificuldades de ser 
um atleta de nível nacional. São treinos e mais treinos, 
choros, alegrias, decepções, contusões, viagens (muitas 
delas cansativas). Não existem palavras para descrever 
a sensação de ver a Camile subir ao mais alto degrau 
do pódio, e com isso carregar o nome da academia, da 
cidade e do país”, afirma o pai da atleta, Álvaro Farias. 

Com as conquistas, Camile tornou-se 
a primeira judoca de Guarapuava a ter títulos 
nacionais e internacionais. Para chegar a esse nível 
de competitividade, a atleta treina judô na Randori/

O foco atual da jovem campeã é o meeting sub 
18 de base que será disputado neste mês de fevereiro, 
em São Paulo. O resultado da competição seleciona os 
atletas que comporão a seleção de base do Brasil no 
Circuito Europeu.

TALENTO DA CASA: JOVEM JUDOCA GUARAPUAVANA
ACUMULA VITÓRIAS INTERNACIONAIS

 “O judô proporciona uma 
vida saudável, ajuda no aprendizado 

em grupo, concentração e respeitar regras. 
Aprendi muito sobre respeito, disciplina, 

companheirismo, princípios morais e éticos, 
além de conhecer novos lugares e fazer 

amizades”, conta Camile Farias. 

Guairacá de segunda a sexta-feira (com o sensei 
Fernando Santos), funcional duas vezes por semana (com 
o personal Anderson Araújo), judô de chão duas vezes 
por semana (com o mestre Jhonatan Elias Machado), e, 
paralelamente, musculação (na academia Uplay Fitness). 
Além da série de treinos, segue rigorosamente uma dieta 
preparada pela nutricionista esportiva Mariane Rosseti 
Macedo, conta com acompanhamento da psicóloga 
esportiva Jaqueline Puquevis de Souza, e do médico 
pediatra George Karan.
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Camile iniciou a prática de judô aos 8 anos. Sulamericano disputado no Chile.
Aos 14 anos de idade, a judoca planeja continuar treinando 

para consolidar uma carreira no esporte.

Campeonato brasileiro 2019. Campeonato brasileiro 2019. Campeonato brasileiro 2019.

Campeonato brasileiro 2019. Panamericano disputado no México. Sulamericano disputado no Chile.

Sulamericano disputado no Chile. Sulamericano escolares 2019. Sulamericano escolares 2019.
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Com 14 anos de experiência no mercado imobiliário 
de Guarapuava, a Kaneko Imóveis legitimou-se como 
uma especialista em vendas de imóveis de qualidade. 
O negócio, fundado pelo empresário Hermínio Minoru 
Kaneko, teve início a partir de seu trabalho de conclusão 
de curso. 

“Antes de entrar no ramo, tinha sido expectador 
de vários negócios, várias emoções, principalmente de 
compradores realizando seus sonhos. Consequentemente, 
também assisti aos corretores recebendo belas comissões. 
A partir daí, despertei para essa profi ssão que nunca 
na minha vida tinha sonhado. Fiz o curso de Gestão 
Imobiliária pela Unicentro e em seguida abri a Kaneko 
Imóveis. Inclusive, o projeto nasceu do TCC (Trabalho de 
Conclusão de Curso) que apresentei”, conta o empresário. 

Nestes anos de mercado, a Kaneko tornou-se 
uma empresa estruturada, acompanhando os momentos 
de desenvolvimento da cidade e atenta às novas 
possibilidades de negócios. Em 2019, expandiu para 
três novas frentes, buscando atender mais clientes com 
conforto e estrutura, além de manter a tradicional sede 
localizada na Rua Quintino Bocaiúva. 

“Abrimos a fi lial Bonsucesso (na Avenida Manoel 
Ribas), a fi lial Shopping (exclusivo Cidade dos Lagos) e 
a fi lial Maringá (exclusivo Construtora Marluc). Em 2020, 
vamos nos concentrar em consolidar essas unidades. 
Construímos excelente estrutura funcional, temos boas 
sedes, conhecimento de mercado, muita experiência. 
E, principalmente, temos pessoas de bem, ambiente 
harmônico e feliz. Entendo que isso é fundamental para 
ser bem sucedido no mercado, é a lei da atração”, explica 
Kaneko.

A mais recente sede localizada na Avenida Manoel 
Ribas divide espaço com a imobiliária Gralha Azul, sendo 
que a Kaneko atende a parte de vendas e a Gralha Azul 
o ramo de locações. Tendo em vista que o mercado 
imobiliário é considerado um termômetro da economia, 
a empresa avalia que Guarapuava está passando por um 
momento ímpar de progresso e novas oportunidades de 
investimentos. 

“Estamos cada dia mais otimistas! Temos atendido 
muitas empresas e profi ssionais de outras cidades e 
estados que nos procuram, por isso, não tem como 
não ver um futuro brilhante para nossa cidade. São 
hipermercados, clínicas médicas, profi ssionais liberais, 
grandes construtoras e por aí vai...”, afi rma. 

Atualmente, a Kaneko conta com 21 colaboradores, 
e a empresa originalmente guarapuavana está em plena 
expansão, tanto em Guarapuava quanto fora dela.

KANEKO IMÓVEIS AMPLIA NEGÓCIOS EM GUARAPUAVA E NA 
REGIÃO NOROESTE PARANAENSE
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Na coluna Projeto do Bem desta primeira edição 
de 2020, conversamos com o idealizador do GSV 
(Guarapuava Salvando Vidas), Arthur Mondin, para saber 
mais sobre o funcionamento e a motivação do projeto. 
Em março, o GSV completa um ano de trabalho focado na 
valorização da vida.

Eu que iniciei o projeto, pois tenho uma experiência 
de mais de 30 anos no Centro de Valorização da Vida, 
onde, em 2018, criei o atendimento por chat. O GSV 
teve início justamente na época em que Guarapuava 
estava envolvida na campanha da prevenção do suicídio. 
Começamos com uma palestra na Faculdade Guairacá, 
onde tivemos uma adesão grande de voluntários, fizemos 
cursos, e em março de 2019 iniciaram os atendimentos. 

Os motivos do projeto são claros. O número de 
pessoas que tentam e conseguem se suicidar, os casos 
de sequelas pelas tentativas, tudo isso hoje é de uma 
gravidade tão grande que são necessários trabalhos 
que diminuam a potencialidade de situações ruins. Atrás 
disso, o grande motivo é sempre a solidão, as pessoas 
solitárias ficam extremamente suscetíveis à depressão, 
mágoa e desespero. Quando nós fazemos um trabalho de 
atendimento de prevenção do suicídio estamos buscando 
diminuir essa sensação de solidão.

A principal atividade é a prestação do atendimento 
às pessoas que nos procuram, e a atividade secundária 
são os cursos preparatórios para aqueles que querem 
se voluntariar. Diariamente, das 19h às 23h, nós temos 
voluntários disponíveis para conversar pelo chat. O que 
está nos surpreendendo de uma maneira muito intensa é 
a grande procura dos jovens entre 12 e 14 anos de idade 
por atendimento, já falando em suicídio. Essa situação é 
extremamente grave e nós estamos prontos nos plantões 
para conversar e responder às mensagens diariamente, 
que são um início de atendimento. 

O número de atendimentos tem crescido. Em 
dezembro de 2019 tivemos cerca de 100 atendimentos 
durante o mês, e mais de 100 mensagens recebidas e 
respondidas. Nos primeiros 10 dias de janeiro, tivemos 
cerca de 50 atendimentos. Isso revela a necessidade de 
trabalhos dessa natureza, e o GSV é apenas um desses 
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PROJETO GUARAPUAVA SALVANDO VIDAS ATUA NA 
PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

COM QUANTOS VOLUNTÁRIOS VOCÊS 
CONTAM?

www.gsvchat.org

@guarapuavasv

Guarapuava Salvando Vidas

COMO A CLASSE EMPRESARIAL PODE 
AUXILIAR O GUARAPUAVA SALVANDO 
VIDAS?

QUANDO O PROJETO GUARAPUAVA 
SALVANDO VIDAS TEVE INÍCIO? POR 
QUEM? COM QUAL MOTIVAÇÃO?

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS DENTRO DO 
PROJETO? 

EM MÉDIA, QUANTAS PESSOAS O 
PROJETO ATENDE HOJE?

Nós temos hoje 11 voluntários, é um número 
pequeno diante da demanda. E é uma demanda de 
todo o país, inclusive, temos atendido pessoas de outros 
estados.

Nós não buscamos dinheiro, não temos despesas 
grandes. Cada voluntário atende da sua própria casa, do 
seu computador, tablet ou celular. O que nós precisamos 
é da divulgação da existência desse trabalho, para 
as pessoas que precisam de atendimento e para que 
possamos buscar novos voluntários. Precisaríamos ter 
um número maior de atendentes, pessoas disponíveis, 
que tem o espírito voluntário, e que possam efetivar um 
trabalho cujo objetivo fundamental é valorizar a vida do 
outro.

projetos que se dispõem a atender pessoas que estão 
magoadas, tristes, desesperadas, e que veem no suicídio 
uma alternativa. Na verdade o que essas pessoas querem 
não é se matar, mas matar a angústia e o sofrimento. 
Quando elas são atendidas por pessoas que as acolhem 
sem crítica, sem julgamento, de maneira fraterna, essa 
situação de desespero tende a diminuir e elas tendem a 
superar as ideias suicidas do momento.
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O IBGE está novamente às portas do Censo 
Demográfi co. Em 2020 festejamos os 80 anos do primeiro 
censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística. Será o 13º da história do país, e o 9º sob 
responsabilidade da instituição como hoje é conhecida. 
A cada edição desta, que é a maior operação não militar 
realizada em território brasileiro, possivelmente no mundo, 
renovam-se os desafi os a fi m de honrarmos nossa missão 
institucional, ou seja, “Retratar o Brasil com informações 
necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao 
exercício da cidadania”.

Para obtermos informações dos estimados 211 
milhões de habitantes, nossos recenseadores visitarão 
cerca de 71 milhões de domicílios espalhados em 5.570 
municípios distribuídos em mais de 8 milhões de km². 
Tarefa hercúlea imprescindível a manutenção de uma 
série histórica referencial para estudos socioeconômicos 
utilizados constantemente como subsídio para decisões 
não apenas de cunho em políticas públicas, mas também 
norte magnético de decisões empresariais estratégicas.

Cumpre-nos ressaltar a importância dos dados 
coletados por meio da realização do Censo Demográfi co, 
pois é através das projeções de população realizadas a 
partir dele que, durante a próxima década, será pautada 

NOVO CENSO DEMOGRÁFICO DO IBGE SERÁ 
REALIZADO EM 2020

CRISTIANO LIBERATO
Bacharel em Ciências Contábeis pela Unicentro, turma de 1998. Ingresso no 
IBGE em 2006. Chefe da Agência de Guarapuava desde 2008, atuando como 
Coordenador de Subárea no Censo Demográfi co 2010 e Coordenador de 
Área no Censo Agropecuário 2017, e Censo Demográfi co 2020.

a distribuição dos Fundos de Participação de Estados e 
Municípios. Na Era da Informação, produzi-la de forma 
atualizada, precisa e relevante, apresentando em detalhes 
como é, e como vive o nosso povo, permite traçar um 
retrato fi el do País.

A adoção das mais modernas e confi áveis 
ferramentas de coleta e transmissão de dados, possibilita 
acompanhamento quantitativo e qualitativo do andamento 
dos trabalhos de coleta e supervisão. Se no período 
pré-digital havia um signifi cativo lapso de tempo entre 
os trabalhos de campo, tabulação de dados e posterior 
publicação, agora podemos nos orgulhar de afi ançar 
que os resultados serão divulgados em diversos recortes 
espaciais já a partir de dezembro de 2020. Todos os 
resultados serão apresentados no portal institucional na 
Internet, de forma gratuita.

O georreferenciamento dos domicílios combinado à 
utilização de imagens de satélite, ferramenta já consolidada 
utilizada desde 2007 em trabalhos desta natureza, permite 
identifi cação pormenorizada da distribuição dos domicílios 
em todo território brasileiro. Assim sendo, podemos 
garantir que todos os rincões deste imenso território serão 
visitados por nossos recenseadores.

Como força de trabalho para realização desta 
tarefa, a instituição contará com um reforço em seu 
quadro funcional de mais de 230 mil pessoas contratadas 
temporariamente para trabalhos de coleta de dados 
(recenseador), supervisão (Agente Censitário Supervisor) 
e apoio técnico-administrativo (Agente Censitário 
Administrativo).

A transformação – evolução – de uma sociedade 
dar-se-á através de dados confi áveis, obtidos com 
práticas idôneas e utilizados de maneiras responsáveis. 
A parcela de responsabilidade que cabe diretamente à 
sociedade é participar das Reuniões de Planejamento 
e Acompanhamento de Censo; receber bem nossos 
recenseadores; prestar com paciência e exatidão as 
informações solicitadas. Institucionalmente, teremos todo 
nosso empenho na realização exitosa desta empreitada.

Convidamos toda a sociedade a conhecer melhor 
este e outros de nossos trabalhos através dos endereços 
https://www.ibge.gov.br/ e https://censo2020.ibge.gov.
br/.



JANEIRO/FEVEREIRO  2020

REVISTA DO EMPREENDEDOR

35



REVISTA DO EMPREENDEDOR

36 JANEIRO/FEVEREIRO 2020

REVISTA DO EMPREENDEDOR

36 JANEIRO/FEVEREIRO 2020


