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O engrandecimento de um muni-
cípio está intrinsecamente liga-
do ao trabalho, à dedicação e ao 
caráter de quem lá nasceu ou o 

escolheu para morar. Todos compartilham 
um mesmo espaço e todos podem usufruir 
da infraestrutura e ser-
viços oferecidos pelo 
Poder Público. Ao passo 
que todos, sem exceção, 
contribuem para que 
essa engrenagem con-
tinue a se movimentar e 
assim todos possam vi-
ver de maneira digna e 
saudável.

Os tristes aconteci-
mentos provocados pela 
Covid-19, como a morte 
de milhares de pessoas 
mundo afora, incluin-
do, infelizmente, alguns 
rondonenses, ensinou 
que somos pouco, pequenos diante de uma 
doença que se mostrou cruel e devastadora.

Além de causar dor naqueles que perde-
ram seus entes queridos e amigos, a doença 
provocou perdas incalculáveis na economia 
dos municípios brasileiros, e em Marechal 
não foi diferente. A crise provocada pela 

pandemia gerou demissões, trabalhadores 
viram a renda diminuir, empresas tiveram 
que fechar, outras precisaram fazer em-
préstimos para sobreviver à tempestade que 
ainda não passou.

Entretanto, a esperança é que a calmaria 
venha em breve e para 
isso é preciso que todos 
assumam seus compro-
missos, tanto em relação 
aos cuidados para evitar 
a contaminação, quan-
do na manutenção das 
atividades diárias, ne-
cessárias para manter o 
ciclo da economia ativo.

Cada qual no desem-
penho de seu papel em 
sociedade: autoridades 
no comando do muni-
cípio, empresários na 
geração de empregos e 
o trabalhador em geral, 

personagem fundamental para o desenvol-
vimento do município, na produção de ri-
quezas, fruto de seu suor e esforço. Pessoas 
caminhando juntas, seja qual for a profissão 
ou ocupação, mas todas com um objetivo 
em comum: crescer como profissional, cida-
dão e ser humano.

Desenvolvimento feito 

por pessoas

Autoridades, 
empresários, 

trabalhadores. É preciso 
seguir caminhando 

juntos, seja qual 
for a profissão ou 

ocupação, mas todos 
com um objetivo em 

comum: crescer como 
profissional, cidadão e 

ser humano
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Presidente da Acimacar evidencia a pujança do 
comércio e das indústrias de Marechal Rondon

Ao mesmo tempo em que as  
 intempéries provocadas pela 

pandemia na economia de Marechal 
Cândido Rondon prejudicaram boa 
parte dos negócios, evidenciaram a 
pujança do comércio e das indús-
trias do município.

Empresas rondonenses de diver-
sos setores mostraram ter força e 
capacidade de mudar, criar projetos 
e investir, mesmo diante das incer-
tezas que a crise causou na econo-
mia.

Empresários que buscam novos 
caminhos a seguir; empresas que se 
reinventaram para mudar o cenário 
e superar as condições adversas ge-
radas pela doença.

A Associação Comercial e Em-
presarial de Marechal Rondon (Aci-
macar) representa cerca de dois mil 
associados e sempre acreditou no 
vigor das empresas rondonenses. 

A força dos negócios 
Sandro M

esquita

Vejo um futuro 
promissor para a 

nossa cidade

Presidente da Acimacar, 
Ricardo Leites de 
Oliveira: “O objetivo da 
Acimacar é fortalecer 
todos os associados e, 
consequentemente, 
a economia local e 
toda a população de 
Marechal”

Crescimento
Conforme Oliveira, os investimentos realizados 

pelo setor industrial em Marechal Rondon demostram 
a confiança depositada no município e na população 
local. 

Ele conta que cerca de R$ 400 milhões estão sen-
do investidos por indústrias que estão ampliando 
suas instalações. “Isso é muito bom. É sinal de 
que estas empresas, além de acreditarem no po-
tencial do município, apostam no crescimento 
de suas atividades”, expõe.

Para o presidente da Acimacar, diante de 
tantos pontos positivos, a expectativa para o 
restante do ano e, principalmente, para 2021 
é a melhor possível. “Vejo um futuro pro-
missor para a nossa cidade”, ressalta.

Segundo o presidente da entidade, 
Ricardo Leites de Oliveira, apesar de 
estarmos passando por uma pan-
demia, alguns setores cresceram 
bastante durante esse período. “Os 
números mostram que Marechal 
foi uma das cidades que mais gerou 
empregos na pandemia, e isso re-
presenta a força que temos”, des-
taca.

De acordo com ele, muitos seto-
res já apresentam um crescimento 
gradual no faturamento, e as festas 
de fim de ano devem aquecer ainda 
mais o comércio. “O Natal é o perío-
do mais importante para o comér-
cio, e com o pagamento do 13ª salá-
rio deve ser injetado um valor 
muito grande na economia 
do município. Isso dará um 
alívio para muitas empresas 
que passam por dificulda-
des,” avalia.
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Acimacar:
o braço forte das empresas rondonenses
Ações da Acimacar voltadas para a capacitação e fortalecimento do comércio 
de Marechal Rondon beneficiam associados e a comunidade em geral

A Associação Comercial e Empresarial 
de Marechal Cândido Rondon foi  
 fundada em 07 de abril de 1968 por 

um grupo de empresários, com o objetivo de 
defender seus interesses e incentivar o cres-
cimento e desenvolvimento do município.

Nestes 52 anos de atuação, a Acimacar 
ampliou o número de sócios ano após ano e 
a previsão é fechar 2020 com dois mil asso-

ciados, do setor co-
mercial, industrial, 
prestadoras de ser-
viços e produtores 
rurais.

Gerente-geral da 
Acimacar, Marcelo 
Ewerling: “O 
nosso calendário 
de atividades 
costuma iniciar na 
segunda quinzena 
de fevereiro, mas, é 
claro, vai depender 
da situação da 
epidemia”

AGENDA 2021
Mesmo com as incertezas que a pande-

mia ainda causa em relação ao retorno das 
atividades presenciais, a Acimacar já pre-
parou o calendário com as principais ações 
para o próximo ano.

De acordo com Ewerling, entre a pro-
gramação, alguns eventos inéditos devem 
ganhar destaque, porém, ele afirma que 
a realização dos eventos presenciais ainda 
é uma incógnita. “Não sabemos como vai 
ser o primeiro semestre de 2021. As expec-
tativas são boas, pois temos um calendário 
bem planejado”, conclui.

Tivemos que nos 
reinventar
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vestiu na Campanha Retoma Marechal apro-
ximadamente R$ 107 mil. “Com certeza a 
campanha beneficiou bastante a classe em-
presarial e a população em geral de Marechal 
Rondon”, afirma.

Campanha Natal 
Premiado

Com o objetivo de estimular as vendas de 
Natal, período do ano de maior movimento 
no comércio, a Acimacar promove desde o dia 
16 de novembro a Campanha Natal Premiado. 
A iniciativa tem como tema “O Natal Ilumi-
nado” e é a maior promoção realizada anual-
mente pela entidade. Este ano serão contem-
plados 185 consumidores, com vale-compras 
que somam R$ 100 mil em prêmios. “Ou seja, 
é mais dinheiro circulando no município”, 
destaca Ewerling.

A campanha tem o patrocínio da operado-
ra de planos de saúde Sempre Vida, da coope-
rativa de crédito Sicoob e da imobiliária Ede-
mar Imóveis.

Todos os anos a Acimacar promove inúme-
ros eventos, campanhas e projetos voltados à 
valorização das empresas locais.

No entanto, a agenda 2020 foi prejudicada 
devido ao cancelamento dos eventos, a fim de 
evitar a aglomeração de pessoas e com isso a 
proliferação do coronavírus, de acordo com a 
determinação de decretos municipais e esta-
duais.

Para o gerente-geral da Acimacar, Marcelo 
José Ewerling, os maiores prejudicados com a 
suspensão das ações foram os associados. “As 
nossas ações são pensadas com foco nos nos-
sos associados, e infelizmente os eventos pre-
senciais precisaram ser cancelados”, expõe.

Segundo Ewerling, a proibição dos even-
tos com a participação de público prejudicou 
a realização dos cursos de maneira presencial, 
porém, a entidade passou a oferecê-los de for-
ma on-line. Ele explica que por conta das di-
ficuldades financeiras de muitas empresas, 
os cursos passaram a ser gratuitos. “Nós não 
paramos. Tivemos que nos reinventar e con-
tinuamos com nossa agenda de capacitação, 
mas passamos a oferecer de forma on-line e 
gratuita”, enaltece.

Retoma Marechal
Além dos cursos de qualificação, o 

gerente-geral da Acimacar destaca a 
Campanha Retoma Marechal, promo-

vida pela Associação Comercial para 
aquecer o comércio após a rea-

bertura das lojas. “A campanha 
impulsionou muito as vendas 

locais. Tivemos a contempla-
ção de 500 consumidores, 

alguns inclusive de mu 
nicípios vizinhos, que 

tiveram que vol-
tar para gastar o 
vale-compra no 
comércio local”, 
ressalta Ewer-
ling.

Segundo ele, 
a Acimacar in-





Prefeito rondonense destaca importância 
do município ter indústria e comércio fortes 
para gerarem emprego e renda O progresso de um país 

depende de uma in-
finidade de fatores e 

detalhes, dentre os principais 
está a economia. Para uma na-
ção prosperar o sistema eco-
nômico precisa estar afinado 
com a economia mundial e ser 
eficiente internamente.

Dentro deste contexto os 
municípios desempenham um 
papel primordial, afinal, quan-
do a saúde financeira deles está 
boa, a do país também estará.

São nos municípios que a 
engrenagem da economia é 

movimentada. São eles que 
geram riqueza para o Estado 

e para a União, e parte des-
ta riqueza retorna para o 
Poder Público investir em 
setores básicos.

Portanto, para ter a 
economia forte e ofere-
cer serviços públicos de 
qualidade aos muníci-
pes é fundamental que 
as administrações pú-
blicas e a população 
em geral prestigiem 
e valorizem os negó-
cios locais.

De acordo com o 
prefeito de Marechal 
Cândido Rondon, 
Marcio Rauber, é im-
portante que o muni-
cípio tenha a indús-

tria e o comércio 
fortes para 

gerarem 
emprego 

Prefeito de Marechal 
Cândido Rondon, 
Marcio Rauber: “A 
nossa economia vai 
se fortalecer daqui 
para frente a 
cada dia” 

A importância
dos negócios locais
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Preferimos fortalecer 
as empresas 

genuinamente 
rondonenses

e renda. “O município como um 
todo ganha com a circulação de 
dinheiro, por isso temos um 
olhar carinhoso com as empre-
sas rondonenses”, ressalta.

Rauber destaca a forma de 
destinar recursos públicos para 
fortalecer o setor industrial 
para Marechal Rondon em sua 
gestão. “Num passado recente, 
empresas que recebiam recur-
sos públicos importantes anoi-
teciam, mas não amanheciam, 
enquanto que nós preferimos 
fortalecer as empresas genui-
namente rondonenses”, enfa-
tiza.

Segundo ele, o foco da ad-
ministração para fortalecer o 
setor é voltado para a oferta de 
cursos profissionalizantes em 
parceria, principalmente com 
o Sesi, o Senai e o Senac. O ob-
jetivo é oferecer mão de obra 
qualificada para as empresas 
rondonenses. “É extremamen-
te importante porque você dá 
condição para o funcionário e 
melhora a qualidade da equipe 
da empresa”, afirma.

Para Rauber, o fortaleci-
mento da economia local passa 
por ações públicas eficazes, que 
refletem na economia do país 
como um todo. Na visão dele, 
alguns setores já apresentam 
sinais positivos neste período 
de pandemia. “Tenho certeza 
que em Marechal Rondon não 
será diferente. A nossa econo-
mia vai se fortalecer daqui para 
frente a cada dia”, enaltece.
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Vice-presidente do Comércio da Acimacar fala sobre a superação dos
 comerciantes frente a crise econômica causada pelo coronavírus
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Vice-presidente 
do Comércio da 

Acimacar, Geovana 
da Silva Krause: “A 

pandemia foi doída, 
e dizem que a dor 

ensina a buscar novas 
oportunidades, e 

foi o que a maioria 
dos empresários 

rondonenses fez”

Os desafios do comércio 
para superar as dificuldades 
provocadas pela pandemia

Após oito meses desde o 
fechamento do comércio  
 rondonense como tenta-

tiva de frear o crescimento do nú-
mero de casos da Covid-19 no mu-
nicípio, empresários de diversos 
segmentos do varejo continuam 
apostando na força da economia 
local para retomar o crescimento.

Muitos comerciantes tiveram 
que buscar linhas de crédito e até 
mesmo dispensar funcionários 
para não fechar as portas, no en-
tanto, o período de maior turbulên-
cia econômica parece ter passado.

“Esperamos que o mais difícil 
já tenha passado, afinal, já senti-
mos uma retomada da economia 
rondonense”, afirma a vice-pre-
sidente do Comércio da Associação 
Comercial de Empresaria de Mare-
chal Cândido Rondon (Acimacar), 
Geovana da Silva Krause.

De acordo com ela, este foi um 
ano muito difícil para os varejistas, 
principalmente em alguns seto-
res, por outro lado, o mercado da 
construção civil apresentou aque-
cimento. “Muitas pessoas tiveram 
mais tempo para olhar para suas 
casas e acabaram investindo em 
seu imóvel”, pontua.

Geovana diz que o segmento de 
eventos foi o que mais sentiu 
a crise e os efeitos atingiram 
também outros setores que 
fazem parte da cadeia. “Com 
a impossibilidade de reali-
zação de eventos, automa-
ticamente empresas de con-
fecção, calçados e presentes 
também sofrem”, expõe.

Conforme a empresária, a 
pandemia fez com que mui-

tas empresas se modernizassem 
para continuar atendendo seus 
clientes e seguir todas as medidas 
de prevenção à doença. “Tivemos 
que aprender a usar os meios on-
-line e isso foi uma comodidade 
para o consumidor, que pôde rece-
ber muitos produtos em sua casa”, 
enaltece.

Para ela, a pandemia impulsio-
nou o uso das mídias sociais como 
forma de venda de produtos, o que 
já era uma tendência antes da crise. 
“O empresário viu que ou ele im-
plementava certas novidades em 
seu negócio ou ele não sobrevive-
ria”, salienta.

Segundo Geovana, o momento 
agora é de acreditar que as vendas 
de fim de ano serão boas e propor-
cionarão um fôlego a mais para 
os comerciantes rondonenses. 
“Moramos em uma região 
agrícola muito forte e sa-
bemos do ótimo mo-
mento do setor. Isso 
ajuda a equilibrar 
a nossa eco-
n o m i a ” , 
declara.
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A Work Sistemas, 
dos proprietários 

Carlos Eduardo 
Zanquetta 

Cardoso e 
Cassiano Luiz 

Zanata Bonomo, 
é referência no 

Paraná para 
solução de cartão 
ponto para órgão 

público

Muitas pessoas 
perceberam o 

quão importante 
é a tecnologia

Setor de tecnologia da informação cresce durante a 
pandemia, impulsionado pela digitalização das empresas

Enquanto muitos setores 
da economia ainda sen-
tem os efeitos da pan-

demia, o setor da tecnologia da 
informação comemora o cresci-
mento do segmento, gerado pela 
demanda por softwares e siste-
mas desenvolvidos para empre-
sas e comercializados em todo o 
país.

A pandemia acelerou de for-
ma expressiva a transformação 
digital e empresas que ainda re-
sistiam às mudanças foram obri-
gadas a rever seus conceitos e 
investir em tecnologia para con-
seguir atender seus clientes.

O proprietário da empre-
sa rondonense Ultra Sistemas, 
Luciano Cremonese, revela que 
80% dos clientes são de outras 
cidades. “Desenvolvemos siste-
mas para todos os tipos de lojas 
do varejo, mas temos um nicho 
que são as cooperativas de pro-
dução e estamos migrando para 
diversos tipos de indústrias”, 
expõe.

Cremonese conta que nos 
primeiros meses da pandemia 
o segmento passou por uma 
retração. “Mas a partir de 
junho o mercado aque-
ceu e de lá pra cá está 
em franca evolução”, 
pontua.

Ele destaca o in-
vestimento que al-
gumas empresas 
fizeram 

para melhorar o atendimento 
aos clientes. “Muitas empre-
sas que estavam bem antes de 
pandemia precisaram trocar 
seus sistemas por algo ain-
da melhor, e isso serviu para 
alavancar nossos negócios”, 
menciona.

Força do 
agronegócio

O empresário ressalta o 
bom momento do agronegócio 
brasileiro e os reflexos posi-
tivos que isso proporciona ao 
setor de tecnologia. “Muitas 
atividades dependem do agro-
negócio, e como ele está muito 
bom, a nossa atividade também 
se manteve em ascensão”, sa-
lienta.

Tecnologia rondonense
para o Brasil

Luciano Cremonese, 
proprietário da 
Ultra Sistemas: “A 
necessidade de se 
utilizar sistemas vai 
ser cada vez maior 
porque o custo da mão 
de obra é muito alto e 
as empresas querem 
evitar erros, fraudes e 
agilizar processos. E a 
informatização é um 
fator primordial para 
que isso aconteça” 
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Importância 
A empresa de tecnologia da informação Work 

Sistemas é especialista em desenvolvimento de 
sistemas para cartão ponto e possui clientes em 

praticamente todos os Estados brasileiros.
De acordo com o diretor comercial, Carlos 

Eduardo Zanquetta, em torno de 90% da cartei-
ra de clientes são de outras cidades. “Os nossos 
clientes que são de Marechal representam apro-
ximadamente 80% das empresas do município, 
ou seja, sentimos essa valorização das empresas 
locais para conosco”, enaltece.

Ele comenta que após a implantação do tra-
balho remoto devido à pandemia, muitas empre-
sas não estavam preparadas para fazer o contro-
le da jornada de trabalho. “Quando aconteceu o 
fechamento do comércio nossas vendas aumen-
taram consideravelmente porque as empresas 
viram a necessidade de ter o controle de trabalho 
dos colaboradores”, expõe.

Zanquetta ressalta o dinamismo, a praticida-
de e a economia que as reuniões on-line trou-
xeram para o dia a dia das empresas. “Muitas 
pessoas perceberam o quão importante é a tec-
nologia e os pontos positivos que ela representa 
para o desenvolvimento das empresas no geral”, 
evidencia.
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Empresária Mari 
Silva: “Aprendi 

muito com as 
vendas on-line.

Desde o início 
eu pesquisei 

e  busquei 
alternativas para 

que eu pudesse 
oferecer meu 

produto de um 
jeito que o cliente 

olhasse e se 
apaixonasse” 

Como muitas empresas rondonenses aprenderam a 
ganhar dinheiro com as ferramentas de venda on-line

Muito antes da pande-
mia do coronavírus a 
internet já se mostrava 

um ótimo caminho para as em-
presas estreitarem o relaciona-
mento com os clientes, fidelizar 
seu público e conquistar novos 
consumidores.

Ao mesmo tempo que as medi-
das de isolamento social para evi-
tar o aumento do número de casos 
de Covid-19 afetou a maioria das 
empresas, as vendas on-line dis-

pararam e muitos empresários 
rondonenses estão sabendo apro-
veitar esse interesse maior no con-
sumo virtual.

A Calçados Paraná, empresa que 
atua há 58 anos no segmento de 
calçados e confecções em Marechal 
Cândido Rondon, já oferecia a seus 
clientes canais de venda on-line 
através de mídias sociais como Fa-
cebook, Instagram e WhatsApp.

Com a chegada da pandemia 
as ferramentas digitais se de-
senvolveram ainda mais, revela a  
sócia-proprietária, Cleri Kawacki  
Schweinberger. “Muitas pessoas 
que ainda não tinham o costume de 
utilizá-las sentiram essa necessi-
dade a partir da chegada do coro-
navírus”, expõe.

De acordo com Cleri, além de au-
xiliar nas vendas, o uso destas tec-
nologias ajudou a fortalecer o vín-

culo com os clientes. “Eles podem 
fazer compras de uma forma 

muito prática e confortável, 
contando com a confian-
ça de uma loja tradicional 
rondonense”, afirma.

Segundo ela, o desen-
volvimento do comér-
cio on-line em empresas 
rondonenses durante a 
pandemia é reflexo desta 
tendência mundial que já 
se consolidava, e a valo-
rização das empresas lo-

cais deve ser avaliada 
pelo consumidor no 
momento da com-
pra. “É necessário 
enxergar o comércio 
local como um gran-
de aliado para o cres-
cimento do municí-
pio”, enaltece.

de coadjuvante a ator principal
E-commerce: 

Eventos
A empresária Mari Silva, do setor de eventos, diz que 

antes da crise gerada pela pandemia, as mídias sociais, 
tanto para divulgação quanto para venda, eram pouco 
utilizadas. “Não havia a necessidade porque estávamos 
atendendo praticamente todos os dias do ano”, comenta.

Contudo, com o início da pandemia e com a adoção 
de medidas de prevenção à doença, como a proibição de 
eventos a fim de evitar a aglomeração de pessoas, a em-
presária precisou rever seus conceitos e a internet passou 
a ser seu principal canal de venda. “Começamos a ofe-
recer o serviço de delivery na parte de gastronomia para 
que pudéssemos de alguma forma continuar”, comenta.

A empresária conta que o resultado surpreendeu e foi 
extremamente positivo para a sobrevivência do negócio. 
“A demanda foi muito expressiva, e isso nos alegrou e 
nos motivou muito para que continuássemos”, ressalta

Mari relata que além de continuar atendendo os an-
tigos clientes, a empresa conseguiu aumentar em 50% o 
número novos consumidores. “São pessoas que nos co-
nhecem através das redes sociais”, revela.

Apesar dos percalços impostos pela pandemia, a ron-
donense comemora os pontos positivos que o comércio 
on-line trouxe para auxiliá-la a conseguir contornar a 
situação. “Isso fez com que eu crescesse como profissio-
nal e como pessoa também, pois o contato com o clien-
te, mesmo sendo virtual, acabou se tornando ainda mais 
próximo”, destaca.

Empresária Cleri Schweinberger: “Devemos 
priorizar as empresas locais, as quais, com muito 
carinho e seriedade, em todo o tempo buscam 
atender seus clientes da melhor forma possível” 
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Nunca se comprou tanto pela internet como 
nos últimos tempos. A pandemia do coro-
navírus desencadeou uma onda de consu-

mismo via e-commerce motivada, é claro, pelo dis-
tanciamento social para evitar a contaminação pela 
doença.

Segundo uma pesquisa do Centro Regional de 
Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (Cetic), o Brasil registrou durante a 
pandemia um aumento expressivo no uso de inter-
net, especialmente entre as camadas mais pobres da 
população, crescimento este puxado principalmente 
pela adesão às ferramentas de compras on-line, se-
guido pelos serviços de streaming de vídeo e áudio.

O comércio on-line é responsável por boa par-
te do tempo que os usuários gastam na grande 

rede. A prioridade dos consumidores digi-
tais são os itens essenciais. As vendas 

de supermercados aumentaram 16% 
durante a pandemia. O comércio de 
produtos naturais em sites de saú-
de, como alimentos, vitaminas e 
higiene aumentou 27%, e as visitas 
a páginas de utensílios domésticos 
subiu 33%.

Com toda essa explosão no co-
mércio eletrônico, uma pergunta 
se tornou ainda mais pertinente: 
como fazer para evitar proble-
mas no momento de comprar ou 
vender produtos na internet?

Dicas para não
cair em roubada
O analista de sistemas Side-

nei Steinbach dá algumas dicas 
para consumidores e empre-
sários não caírem em roubada. 

Segundo ele, uma das maneiras de se prevenir é dar 
preferência para sites que apresentem o cadeado ao 
lado da “URL” da loja no navegador. “Essas lojas 
possuem criptografia dos dados entre sua conexão 
até o servidor da loja virtual, impedindo que seus 
dados de cartão sejam transitados em texto plano 
sem criptografia”, expõe. Porém, ele observa que ter 
o cadeado garante apenas a criptografia entre sua 
conexão e a loja. “Mas não quer dizer que o lojista 
não possa ser um fraudador”, alerta.

Outra dica é que em caso de compras em lojas não 
conhecidas, deve-se usar intermediadores de pa-
gamento que façam o meio de campo entre você e o 
lojista, como Pagseguro, Yapay, Mercado Pago, en-
tre outros. “Assim, caso não receba sua mercadoria, 
você pode abrir uma disputa no meio de pagamento 
e reaver o dinheiro após provar que não foi atendido 
pelo vendedor”, orienta Steinbach.

Evite realizar a compra com a emissão de boleto, 
débito e transferência em lojas que não confia, pois 
estas formas de pagamento não são tão simples de 
reverter. Portanto, prefira usar o cartão de crédito.

Com relação ao cartão de crédito, um recurso in-
teressante fornecido pelas empresas é a geração de 
um cartão virtual válido para compras uma única 
vez. “Isso faz com que o cartão gerado só seja válido 
para a compra em questão e caso haja um problema 
de segurança e este dado seja vazado, será impossí-
vel usarem o mesmo cartão para uma compra frau-
dada”, explica Steinbach.

Outro importante cuidado que o consumidor vir-
tual deve ter é quando for fazer um cadastro on-line 
em que precisa criar uma conta com login e senha. 
Neste caso, ressalta o rondonense, é melhor evitar 
inserir senhas pessoais que já são utilizadas em re-
des sociais ou e-mail. “Crie uma senha especial para 
aquela loja ou aplicativo em questão para evitar que, 
caso ela seja exposta por qualquer motivo, sua senha 
dê acesso a outras aplicações suas de maneira indi-
reta”, salienta.

Segurança virtual
Analista de 
sistemas Sidenei 
Steinbach: 
“Quando uma 
loja que você não 
conhece ainda 
pratica preços 
muito baixos, 
é um sinal de 
alerta para 
possível fraude, 
ou ainda para 
um atendimento 
muito ruim”
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Mas não é só o consumidor que poder ter 
prejuízo durante transações de compra 
e venda via internet. Os lojistas também 
correm risco ao atender clientes mal-in-
tencionados, pois a compra pode ser com 
um cartão fraudado ou algo similar, e após 
o envio do produto, terá apenas que con-
fiar que receberá seu dinheiro. “Se você é 
um lojista virtual iniciante, permita que o 
cliente possa comprar com um interme-
diador de pagamento também, pois di-

minui o risco de fraude para a sua loja”, 
orienta Steinbach.
O comércio on-line teve seu processo de 
consolidação acelerado pela pandemia 
e sem sombra de dúvida é algo que veio 
para ficar, pois facilita o trâmite de com-
pra e venda de mercadorias e potencializa 
as vendas do empresário. Todavia, tanto 
lojistas como consumidores devem fi-
car atentos para que a negociação não se 
transforme numa tremenda dor de cabeça.

Saiba quais cuidados ter no momento de comprar ou vender produtos pela internet

Risco aos lojistas
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Empresários rondonenses incrementam a atividade e investem em outros 
segmentos para driblar as dificuldades financeiras geradas pela pandemia

A difícil missão

A pandemia de coronavírus evidenciou 
uma das principais características  
 de um empreendedor de sucesso: 

“a capacidade de mudar”.
Passado o momento mais difícil, quan-

do a incerteza era o principal sentimento da 
maioria dos empresários de Marechal Cân-
dido Rondon, muitos estão sabendo lidar 
com os desafios deixados na economia local.

Os últimos meses foram para “pôr a casa 
em ordem”, rever conceitos, fazer adequa-

ções, contar os prejuí-
zos e tomar atitudes 
que exigem um proces-
so de reinvenção.

O empresário Vitor 

Giacobbo, proprietário da Micro-
cervejaria Haus Bier, aberta há 16 
anos, comemora o retorno grada-
tivo dos clientes e relembra a tra-
jetória da empresa a partir de 2014, 
quando passou a ter crescimento 
progressivo da produção. “O ano 
de 2018 foi o que mais produzimos 
chope. Foram vendidos 280 mil li-
tros”, recorda.

Giacobbo conta que no ano 
seguinte a produção diminuiu 
um pouco e em 2020, com a 
chegada da pandemia, as ven-
das caíram drasticamente.

O empresário comenta 
que por causa do fechamen-
to dos estabelecimentos 
comerciais em virtude de 
decretos governamentais 
como medida preventi-
va à Covid-19, a parceria 
que mantinha com o res-
taurante existente na Haus 
Bier chegou ao fim.

Diante do problema, o 
empresário encontrou a so-
lução com novos investi-

mentos. Giacobbo criou a Villa  
Germânica Haus Bier, um cen-

tro gastronômico inspirado 
na cultura alemã, aberto ao 
público no mês passado. 

“Precisei tomar uma de-
cisão muito difícil porque não tí-
nhamos expectativa de tempo para 
sair da crise”, salienta.

Outro empresário rondonense 
que precisou se reinventar foi 
Maikon Rodrigues, proprietário 
da MR Produções, empresa es-
pecializada em equipamentos de 
som para shows e eventos.

Ele diz que, desde o início da 
pandemia, quase a totalidade 
dos contratos foram suspensos 
e alguns colaboradores precisa-
ram ser afastados.

Rodrigues menciona que de-
cidiu investir em outro ramo e 
abriu uma empresa de locação de 
equipamentos para a construção 

civil. “Precisamos mudar de segmento por-
que os eventos estão parados e como essa 
área não parou, as coisas estão bem, não dá 
para se queixar”, ressalta.

Segundo o rondonense, de início a empre-
sa adquiriu uma caçamba, uma retro e uma 
miniescavadeira, mas percebeu que era pou-
co e precisou comprar mais dois caminhões e 
outros equipamentos. “Ainda temos deman-
da para mais quatro ou cinco caminhões”, 
relata.

Ele avalia que o momento é de familiari-
zação com o novo negócio, mas a expectati-
va é de crescimento para os próximos anos. 
“Precisamos começar do zero, aprender com 
muitas situações até ganhar experiência, 
pois é um segmento muito grande e promis-
sor”, considera.

Empresário Vitor 
Giacobbo, dono da 
Villa Germânica 
Haus Bier: “Quando 
o negócio está indo 
bem a gente acaba 
se acomodando, 
mas em situações 
difíceis somos 
provocados a 
pensar, avaliar 
e buscar outras 
alternativas”

Empresário Maikon Rodrigues, proprietário da 
MR Produções: “Estamos nos reinventando 

em meio a uma pandemia” 

de se reinventar
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O Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, 
a soma de bens e serviços produzi-
dos em Marechal Cândido Rondon em 

2018 foi de R$ 2,6 bilhões, e em 2019 deve ser 
superior a R$ 2,7 bilhões, o dobro registrado 
em 2009, que foi de R$ 1,3 bilhão, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Os últimos dados consolidados divulgados 
pelo IBGE são de 2017, portanto, os números 
de 2018 e 2019 podem ser alterados. No entan-
to, segundo o economista e professor Univer-
sidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), 
campus de Toledo, Flávio Braga de Almeida-
-Gabriel, este valor não deve apresentar uma 
mudança expressiva. “Deve seguir o aumento 
gradual registrado nos últimos anos em Ma-
rechal e na maioria dos municípios da região 
Oeste do Estado”, expõe.

Embora a variação positiva do PIB de Mare-

chal seja fortemente impulsionada pela agro-
pecuária e pelo setor de serviços, o crescimen-
to industrial teve uma participação importante 
nessa evolução, principalmente a agroindús-
tria, responsável por transformar os produtos 
que vem direto do campo em produtos prontos 
para serem repassados ao consumidor. “Isso 
é um avanço que Marechal teve nos últimos 
anos por conseguir expandir as empresas que 
já tinha e trazer novas indústrias para o muni-
cípio”, destaca Almeida-Gabriel.

Ele enaltece também o papel das coopera-
tivas da região para o crescimento do PIB dos 
municípios no Oeste do Paraná. “Isso faz com 
que a nossa região tenha uma variação acima 
da média do Brasil”, salienta.

PIB por habitante
De acordo com dados do Núcleo de De-

senvolvimento Regional 
da Unioeste (NDR) de 
Toledo, o PIB per capi-
ta de Marechal, isto sig-
nifica, o cálculo a partir 
da divisão pelo número de 
habitantes, em 2002 foi de 
R$ 21 mil e em 2017 fechou 
em R$ 42 mil, o dobro em 15 
anos.

A título comparativo, 
no mesmo período, o PIB 

da cidade de Assis Chateaubriand, que possui 
um número de habitantes semelhante ao de 
Marechal Rondon, passou de R$ 19 mil para 
pouco mais de R$ 34 mil, uma variação pouco 
significativa.

Os números servem para mostra que Ma-
rechal Rondon está no caminho certo, va-
lorizando o que é produzido no município 
e alimentando toda a cadeia produtiva da 
agroindústria, sem esquecer do setor do co-
mércio e serviços, que geram empregos para 
a população, peça-chave para manter todo o 
ciclo da economia rondonense fortalecido. 

Fonte: IBGE

O PIB nosso de cada dia
Produto Interno Bruto rondonense dobrou em dez anos, impulsionado principalmente pelo setor agroindustrial

Arqu
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Economista 
e professor 

da Unioeste, 
Flávio Braga 

de Almeida: “A 
agroindústria 

foi a maior 
responsável pelo 

aumento do PIB 
de Marechal nos 

últimos anos”

“O PIB é um indicador síntese de uma economia. Ele 
ajuda a compreender um país, mas não expressa im-
portantes fatores, como distribuição de renda, qua-
lidade de vida, educação e saúde. Um país tanto pode 
ter um PIB pequeno e ostentar um altíssimo padrão 
de vida como registrar um PIB alto e apresentar um 
padrão de vida relativamente baixo”, aponta o IBGE.
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Impostos são revertidos em benefícios à população

Parte do valor de to-
dos os produtos e 
serviços adquiridos 

nos municípios é imposto e 
uma fatia considerável desse 
dinheiro retorna aos muni-

cípios e Estados para se-
rem aplicados pelas 

administrações em 
saúde, infraes-
trutura, sanea-
mento, educa-
ção, habitação 
popular, entre 
outros setores. 
Portanto, a va-
lorização das 
empresas lo-

cais é de suma 
importância 

para o desenvolvimento das 
cidades.

Segundo o delegado do 
Conselho Regional de Con-
tabilidade e conselheiro fis-
cal da Associação Comercial 
e Empresarial de Marechal 
Cândido Rondon (Acimacar), 
Paulo Grenzel, a reversão dos 
tributos para o município é 
favorável a todos que utili-
zam os serviços públicos, e 
quando deixamos de com-
prar onde moramos, quem 
perde é o próprio cidadão. 
“É importante que a popu-
lação gaste seu dinheiro em 
Marechal Rondon, pois isso 
retorna com impostos e faz a 
economia girar”, destaca.

Delegado do Conselho 
Regional de Contabilidade 
e conselheiro fiscal da 
Acimacar, Paulo Grenzel: 
“É importante que a 
população gaste seu 
dinheiro em Marechal 
Rondon, pois isso retorna 
com impostos e faz a 
economia girar”

Empregos e tributos:
saiba por que é importante 
comprar no comércio local Entre março e setembro, 

Marechal Rondon foi o 
quinto maior gerador de 

empregos do Paraná

Empregos
O efeito positivo deste ciclo pode ser 

visto na geração de empregos. Entre 
março e setembro deste ano, em ple-
na pandemia, Marechal Rondon foi o 
quinto maior gerador de empregos do 
Paraná, com 997 pessoas contratadas 
com carteira assinada.

No mesmo período, as Agências 
do Trabalhador do Estado colocaram 
no mercado de trabalho quase 40 mil 
trabalhadores, um dos melhores de-
sempenhos do país, segundo dados da 
Secretaria de Estado da Justiça e Tra-
balho.

Sandro Mesquita
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O Brasil é um dos países com a 
maior carga tributária do mun-
do. O brasileiro trabalha aproxi-

madamente 150 dias do ano apenas para 
pagar impostos. 

Uma das fontes que mede o quanto de 
impostos é cobrado no país é o site im-
postometro.com.br – mantido pela As-
sociação Comercial de São Paulo (ACSP), 
Federação das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (FACESP), Federação 
do Comércio do Rio Grande do Sul e pelo 
Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT). Eles fazem uma pro-
jeção utilizando os dados de arrecadação 
do período anterior, atualizado com o ín-
dice de crescimento médio de cada tribu-
to dos três anos anteriores.

Os tributos se dividem em federais, 
estaduais e municipais e são pagamentos 
obrigatórios tanto para as pessoas físi-
cas, quanto para as jurídicas. Entre eles 
destacam-se o Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços (ICMS), o 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), Impostos de Operações Financeiras 
(IOF), Imposto de Renda (IR) e contribui-
ções como a Contribuição para Financia-
mento da Seguridade Social (Cofins).

O administrador e sócio da C3 Asses- 
soria Contábil,  Rodrigo Luiz Glesse, ex-
plica que dependendo do tipo de tributo 
ele pode ter uma destinação específica. 
“Isso é definido em lei, e não pode ser 
aplicado em outro tipo de gasto”, expõe.

Tributos federais
A União fica com 51% do que é arre-

cadado com o  Imposto de Renda Pessoa 
Física(IRPF) e do Imposto de Renda Pes-
soa Jurídica(IRPJ), e tem a obrigação de 
repassar 49% para Estados e municípios, 
divididos da seguinte forma: 24,5% vão 
para o Fundo de Participação dos Muni-
cípios (FPM); 21,5% ficam com o Fundo 
de Participação dos Estados e do Distri-
to Federal (FPE); 3% são destinados para 
programas de financiamento ao setor 
produtivo das regiões Nordeste, Norte e 
Centro-Oeste, sendo que ao menos me-

“Dependendo do tipo de 
tributo a destinação deverá 

ser específica, e não pode ser 
aplicado em outro gasto”

“Durante o período do dia 01/01/2020 até 
18/11/2020 o município de Marechal Cândido 

Rondon já havia arrecadado mais de R$ 34 milhões o 
Estado do Paraná mais de R$ 101,4 bilhões. 

 E o Brasil mais de R$ 1,794 trilhão”
Fonte: impostometro.com.br

Afinal, para onde
vão os impostos?

Divulgação

Administrador, contador e professor Rodrigo Glesse: “É 
importante pedir nota fiscal, pois este é o meio pelo qual os 

tributos serão cobrados e destinados. A nota fiscal
 é o gatilho para a cobrança de impostos”

Impostos municipais:
O Imposto sobre Serviços (ISS), Imposto Pre-

dial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto 
de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) são de  
arrecadação exclusiva do município.

Um exemplo prático é quando um eletricista é 
contratado para realizar uma instalação e recebe 
pelo trabalho a importância de R$ 1 mil. Se este 
profissional for regulamentado e emitir nota fis-
cal, R$ 30 retornam para o município.

tade destes 3% devem ser destinados à 
região do semiárido. 

O IPI segue a mesma regra com a 
variação de que uma parcela de 
10% da arrecadação inciden-
te sobre produtos exportados 
deve ser repassada ao Estado 
exportador desse produto.

A União não é obrigada a 
realizar repasses aos Es-
tados e municípios sobre 
IOF, Imposto sobre Im-
portação (II) e Exporta-
ção (IE). “Já o Imposto 
sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR) 
tem a sua arrecadação 
dividida em 50% para 
a União e 50% para os 
municípios onde os 
imóveis rurais estão si-
tuados”, pontua Glesse.

O PIS – Programa de Integração So-
cial – é utilizado para custear o Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT), quem 
paga benefícios como o seguro-desem-
prego e abono salarial. É integralmen-
te gerido pela União, através da Caixa 
Econômica Federal.

O Cofins e a Contribuição Social So-
bre o Lucro Líquido (CSLL) são geridos 
pela União e destinados para as apo-
sentadorias, serviços de saúde pública e 
outros programas de assistência social.

Impostos estaduais
O ICMS é o principal imposto esta-

dual, cobrado sobre qualquer produto 
e prestações de serviços e não é gerido 
pelos municípios que ficam com 25% do 
valor arrecadado. 

O Imposto sobre Propriedade de Veí-
culos Automotores (O IPVA) tem sua 
arrecadação destinada 50% ao Estado 
e 50% ao município onde o veículo foi 
emplacado.

Ainda há o Imposto sobre a Trans-
missão Causa Mortis e Doação (ITCMD), 
que é integralmente gerenciado pelo 
Estado.





Josué Maioli
Para o proprietário da Tropical 

Yamaha, Josué Maioli, o comér-
cio, juntamente com outras ativi-
dades que se correlacionam, são 
o termômetro da economia local 
e fundamentais para a geração de 
empregos. “Se há o emprego, tem 
gente comprando, consequente-
mente gerando impostos para se-
rem investidos em nossa cidade”, 
destaca.

Segundo Maioli, é importante 
valorizar as empresas locais cada 
vez mais, sob o pensamento de um 
ajudar o outro. Ele cita as dificul-
dades que a pandemia causou em 
2020 e afirma que a prova de que o 
comércio precisa ser mais valoriza-
do foi o fechamento do comércio no 
Paraguai. “Os consumidores obri-
garam-se a consumir no comércio 
local, o que foi de suma importância 
para a sobrevivência das empresas 
de nosso município”, ressalta.

Eliseu Rheinheimer
O empresário rondonense Eli-

seu Rheinheimer conta que, ape-
sar de viajar para cidades maiores 
constantemente, evita comprar 
produtos de uso pessoal em outros 
municípios. “Adoro comprar no 
comércio de Marechal, deixar meu 
dinheiro aqui, porque sei que estou 
oferecendo emprego para alguém e 
ajudando o empresário a viabilizar 
o negócio dele”, comenta.

Com mais de 37 anos de exis-
tência, a Independência Ferro e Aço 
fornece matéria-prima para em-
presas em mais de 50 cidades da re-
gião.

Rheinheimer revela que a em-
presa recolheu somente no último 
mês R$ 330 mil em Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Presta-
ção de Serviços (ICMS). “Boa parte 
desse dinheiro volta para Marechal 
para atender nossa população atra-
vés dos serviços públicos”, salienta.

Junior Niszczack
Para o especialista em marke-

ting Junior Niszczack, gerente de 
marketing da Copagril, quando o 
consumidor adquire bens e produ-
tos no comércio local ele estimula a 
geração de empregos no município 
e isso evita o deslocamento das pes-
soas para cidades vizinhas e, con-
sequentemente, a compra de bens 
fora de Marechal. “Isso aumenta o 
surgimento de novos negócios e a 
demanda de produtos e serviços”, 
pontua.

Niszczack destaca a força das em-
presas rondonenses, afinal, muitas 
delas comercializam seus produtos 
em diversas cidades do Brasil e em 
outros países e isso mostra a quali-
dade e a capacidade dos empresários 
locais. “Temos uma região muito 
bem desenvolvida, portanto, é fun-
damental comprarmos no comércio 
local, seja nas pequenas, médias ou 
grandes empresas”, enaltece.

30

Empresários rondonenses de diferentes segmentos falam a respeito do que 
representa o fortalecimento do comércio local para o desenvolvimento do município

A valorização
dos negócios locais
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Cleci Teixeira
Para a proprietária da 

Ortocolcões, Cleci Teixeira, 
com o comércio rondonense 
fortalecido é possível man-
ter e gerar novos empregos, 
e isso aquece a economia do 
município. “Este dinheiro 
é gasto novamente aqui na 
cidade, gerando renda no-
vamente, no mercado for-
mal e até mesmo no infor-
mal”, pontua.

A empresária evidencia a 
importância das campanhas 
promocionais de incentivo 
ao comércio realizadas pela 
Associação Comercial (Aci-
macar). “Dessa maneira o 
comércio valoriza o cliente, 
dando a ele um incentivo a 
fazer o nosso comércio ser 
forte”, expõe.

Segundo ela, muitas pes-
soas compram em outras 
cidades sem se dar conta 
dos efeitos que isso gera na 
economia local. “Quando 
aqui gastamos podemos dar 
condições de nossos comer-
ciantes melhorarem seus 
negócios, investindo em in-
fraestrutura e gerando mais 
vagas de trabalho e com isso 
todos ganham”, ressalta.

Ivone Barbosa
A empresária Ivone Barbosa, da Ótica Da 

Visão é da opinião que prestigiar o comér-
cio local está diretamente ligado à geração 
de emprego e à possibilidade de abertura 
de novas empresas. “Com isso o dinhei-
ro fica dentro do município, retornando 
para nós como forma de investimento 
na saúde pública e educação”, enfatiza.

Ivone ressalta a importância de con-
sumir no comércio local e o que isso re-

presenta para o crescimento da cidade. 
“Dessa forma fortalecemos os grandes e 

principalmente os pequenos empresários 
rondonenses”, aponta.

Rudi Schmitz
Rudi Schimtt, proprietário da Casa do Ele-

tricista, inaugurada há 26 anos em Mare-
chal Rondon, acredita que a valorização 
dos negócios locais serve para manter a 
circulação de recursos no município. “O 
consumo destas mercadorias e serviços 
gera valores que fazem uma ciranda, onde 
o dinheiro troca de mãos, mas não sai da 
nossa cidade”, destaca Schmitz.

Segundo ele, esses fatores ajudam a 
fortalecer a economia local e desenvolvem 
o município. “Com isso o comércio fica cada 
vez mais forte, gera mais empregos e a popu-
lação é atendida com mercadorias de primeira li-
nha”, enaltece.

Samuel Franciosi
“Essa renda traz empregos e qualidade de 

vida para a sociedade em geral”, afirma o 
proprietário da Franciosi Multimarcas, Sa-
muel Franciosi, referindo-se à valorização 
do comércio local.

Para o empresário, o momento é de su-
peração, e para que isso aconteça é indis-
pensável que a população adquira bens e 
serviços localmente. “Tenho plena convic-
ção de que se todas as pessoas tiverem essa 
consciência e derem preferência para o co-
mércio local, o desenvolvimento econômico de 
todos estará sempre em alta”, avalia.

A valorização dos negócios locais
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A vinda de novas empresas 
para um município gera 
uma série de benefícios que 

impactam diretamente o desenvol-
vimento local. Para tanto, políticas 
públicas com foco no setor industrial 
e de serviços são fundamentais para 
atrair novas empresas e estimular o 
crescimento econômico local.

Segundo o secretário de Indús-
tria, Comércio e Turismo de Marechal 
Cândido Rondon, Sérgio Marcucci, 
oferecer incentivos como infraes-
trutura é fundamental, no entanto, 
devido à complexidade das normas 
exigidas junto ao Tribunal de Contas 
do Paraná, a prefeitura redirecionou 
os recursos destinados a esse fim. “A 
condição para que o município ceda o 
aluguel para uma empresa, por exem-
plo, é muito minuciosa. Há muitos 
requisitos e é muito complicado para 
poder cumprir”, salienta.

Emprego x 
qualificação
Mesmo diante da pandemia do co-

ronavírus e da série de prejuízos ge-
rados pela doença na saúde física e fi-
nanceira da população, em Marechal 
Rondon o número de oportunidades 
de emprego ofertadas pela Agência 
do Trabalhador varia entre 250 e 260 
vagas diárias, números considerados 
altos.

No entanto, de acordo com Mar-
cucci, existe uma grande dificulda-
de em alguns setores para encontrar 
mão de obra qualificada. “Às vezes 
a vaga está disponível há 30 dias e a 
empresa não consegue suprir essa 
demanda”, pontua.

Ele ressalta que os recursos dis-
poníveis para fortalecer empresas e 
indústrias do município estão sendo 
usados na criação de cursos de capa-
citação de mão de obra profissional. 
“Assim atendemos tanto o empresá-
rio, que terá a mão de obra qualifica-
da, quanto o próprio colaborador que 

pode melhorar sua renda”, menciona.
O secretário afirma que o aumen-

to na renda do trabalhador gerado 
pelo crescimento profissional aju-
da a desonerar as contas públicas do 
município. “Porque ele pode dar uma 
educação particular para seus filhos 
e isso acaba refletindo nas vagas de 
creche da rede pública”, exemplifica.

Cursos 
profissionalizantes
Os cursos são oferecidos em par-

ceiras com o Sesi, Senai, Senac e Ins-
tituto Federal do Paraná (IFPR). Con-
forme o secretário, entre os cursos 
ofertados destacam-se: técnico em 
administração, meio ambiente, ser-
viços públicos, vendas, operador de 
sistemas e manutenção de máquinas 
industriais. “Nossa intenção é aten-
der essa demanda por mão de obra 
de qualidade, aumentar a renda 
do trabalhador que consequen-
temente gastará seu dinheiro 
no município, movimen-
tando a economia local”, 
ressalta Marcucci.

Ele lembra que a 
realização de al-
guns cursos foi 
prejudicada por 
conta da pan-
demia, mas, 
garante que 
assim que 
a situação 
permitir, a 
agenda será 
reiniciada. 
“Disponi-
bilizaremos 
também os 
cursos de 
agente co-
munitário 
de saúde e 
técnico em 
logística”, 
informa.

Nossa intenção 
é atender essa 

demanda por mão de 
obra de qualidade

Capacitação profissional para estimular a economia local

Incentivos que agregam
Sandro M

esquita

Secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo 

de Marechal Rondon, 
Sérgio Marcucci: “Além 

de proporcionar mão 
de obra qualificada 

para as empresas, 
valorizamos o 

munícipe e projetamos 
o crescimento do setor 
amparado na solidez”
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Quem nunca ouviu a frase “o 
barato custa caro”? Logo vem 

à mente a ideia de alguém que sofreu 
algum tipo de prejuízo ao comprar 
um produto.

E são muitas as armadilhas que 
podem causar dor de cabeça ao con-
sumidor. Entre elas, receber a mer-
cadoria com defeito, perceber que a 
qualidade não é a esperada, o produto 
entregue não ser o mesmo do anúncio 
ou simplesmente não receber a enco-
menda.

O risco ao qual o consumidor se 
expõe ao comprar algo sem saber a 
procedência, principalmente quando 
a compra é realizada pela internet, 
muitas vezes em sites desconhecidos, 
aumenta quando alguns cuidados não 
são levados em conta no momento da 
compra.

Mas quais precauções devem ser 
tomadas para evitar esse tipo de pro-
blema?

Conforme o advogado Marcos 
Werner, o consumidor precisa ficar 
atento ao comprar via e-commerce, 
pois nem sempre é uma boa opção. 
Segundo ele, o comprador deve evitar 
adquirir o produto quando a empresa 
não oferece nota fiscal. “Desta forma, 
pode ficar  sem a proteção do Código 
de Defesa do Consumidor e, mais, 
pode estar adquirindo um produto 
pirata, contrabandeado ou até mes-
mo furtado, o que pode gerar diversos 
dissabores, até mesmo responder por 

crime de receptação, caso rastreiem a 
compra efetuada”, orienta.

De acordo com Werner, outro 
cuidado que se deve ter é em relação 
à reputação da empresa onde o 
consumidor pretende comprar. 
“Antes de efetuar qualquer 
compra via internet pesquise 
a reputação da loja virtual”, 
orienta.

Existem algumas ferra-
mentas disponíveis na inter-
net para o consumidor pes-
quisar a respeito da índole do 
site de venda ou relatar abu-
sos e prejuízos. Um destes 
canais é o “Reclame Aqui”, 
site brasileiro de reclama-
ções contra empresas so-
bre atendimento, compra, 
venda, produtos e serviços. 
A plataforma oferece ser-
viços gratuitos, tanto para 
os consumidores postarem 
suas reclamações quanto 
para as empresas respon-
derem a elas.    

Werner alerta que ao 
desconfiar da origem do 
produto, seja pelo baixo va-
lor ou características, o con-
sumidor não deve efetuar a 
compra. “Primeiro, há mui-
tas armadilhas, segundo, você 
deixa de valorizar o comércio 
local e o crescimento econômi-
co da cidade”, argumenta.

O barato
pode custar caro

Advogado 
rondonense Marcos 
Werner: “Procure 
sites confiáveis 
e lembre-se 
de valorizar o 
comércio local” 

D
ivulgação

Confira alguns cuidados necessários 
para compras via internet

✓ Informe-se sobre o site
✓ Veja se há reclamações no Procon
✓ Verifique se o site é confiável e seguro
✓ Peça recomendações antes de fazer compras on-line
✓ Desconfie de ofertas muito atrativas
✓ Não faça depósitos para pessoas físicas
✓ Fique de olho no compartilhamento de dados pessoais
✓ Confira o prazo de entrega
✓ Tenha atenção ao custo total do produto
✓ Compre apenas aquilo de que precisa
✓ Exija nota fiscal
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1ª vice-presidente 
da Acimacar, Carla 

Rieger Bregoli: 
“Esse cenário não 

é uma realidade 
somente de 

Marechal Rondon. 
Outras cidades da 

região também 
registram esse 

número alto de 
vagas disponíveis 

no mercado de 
trabalho”

Ao longo dos anos o desenvol-
vimento de Marechal Cândi 
 do Rondon atraiu indústrias 

para o município e a demanda por mão 
de obra qualificada aumentou, todavia, 
a porcentagem de profissionais capa-
citados não está conseguindo acompa-
nhar a demanda de vagas de trabalho 
no setor. Existe um número grande de 
vagas de emprego, mas falta trabalha-
dores qualificados.

Desde o início da pandemia, Ma-
rechal Rondon foi o município para-
naense com a quinta colocação no que-
sito geração de emprego, atrás apenas 
de Curitiba, Cascavel, Umuarama e 
Rolândia.

Segundo o gerente da Agência do 
Trabalhador, Arli Neodi Costa (Perei-
ra), entre março e novembro de 2019 o 
Sine teve em média 150 oportunidades 
de emprego e no mesmo período des-
te ano a média é de 250 vagas. “Houve 

um sensível crescimento no número de 
vagas ofertadas durante a pandemia, 
o que não se traduziu num grande au-
mento da empregabilidade”, destaca.

Ele explica que dois fatores contri-
buíram para esse cenário, um deles foi 
a falta de mão de obra capacitada. “As 
vagas não são preenchidas porque as 
pessoas não estão habilitadas”, pon-
tua.

De acordo com o gerente da Agência 
do Trabalhador, o outro ponto deter-
minante foi o afastamento de alguns 
profissionais do mercado de trabalho 
por conta da crise econômica causa-
da pela pandemia. “Constatamos que 
o crescimento de vagas se deve, em 
grande parte, pela ausência de traba-
lhadores interessados. Ou seja, inú-
meros trabalhadores foram desligados 
das empresas no princípio da pande-
mia e agora que o sistema produtivo 
está aos poucos buscando uma norma-
lidade encontra dificuldades por insu-
ficiência de mão de obra disponível”, 
comenta.

Pereira destaca o trabalho desen-
volvido pela Agência do Trabalhador 
em parceira com a Secretaria de In-
dústria, Comércio e Turismo do mu-

nicípio para qualificar trabalhadores 
através de cursos técnicos e pro-
fissionalizantes. “Já capacitamos 
mais de duas mil pessoas por in-
termédio de algumas instituições 
capacitadas para isso”, ressalta.

e a empregabilidade
Geração de emprego

Banco de Talentos da Acimacar
O Banco de Talentos da Associação Comercial e Empresa-

rial (Acimacar) é um serviço disponibilizado gratuitamente 
aos associados e à comunidade rondonense, tem como obje-
tivo promover a divulgação de vagas de emprego disponíveis 
nas empresas associadas.

Segundo a 1ª vice-presidente da entidade, Carla Rieger 
Bregoli, o Banco de Talentos auxilia as empresas na busca 
pelo profissional com o perfil desejado para a função. “A 
Acimacar atua como um intermediador entre o candidato e a 
vaga disponibilizada. Após ele submeter seu currículo à vaga 
desejada, é a própria empresa que analisa o currículo e faz a 
seleção para a entrevista”, explica.

Carla revela que nos últimos meses o Banco de Talentos 
tem registrado um alto número de vagas de emprego dis-
poníveis em diversas áreas, principalmente para vendedor. 
“O recorrente alto número de oportunidades de emprego 
mostra a dificuldade das empresas para preencher as vagas, 
o que muitas vezes está relacionado à falta de qualificação 
profissional dos candidatos, tendo em vista que a pandemia 
suspendeu agendas de capacitações de diversas entidades e 
instituições de ensino”, salienta.

Todavia, as pessoas devem se atentar para as oportuni-
dades de qualificação, através de cursos, palestras e treina-
mentos ministrados de forma on-line.

As vagas disponíveis no Banco de Talentos podem ser ve-
rificadas no site da entidade, na página do Facebook, Ins-
tagram e também no aplicativo da Acimacar. É por meio do 
aplicativo da entidade que o candidato pode acessar o sis-
tema e cadastrar seu currículo. “Ele deve preencher todos 
os campos solicitados com informações de dados pessoais, 
escolaridade e experiência profissional. Depois, o candidato 
pode analisar as vagas disponíveis e enviar o currículo para a 
vaga que deseja”, expõe Carla.

Gerente da Agência 
do Trabalhador, 
Arli Neodi Costa 
(Pereira): 
“Atualmente, as 
funções com maior 
disponibilidade de 
ofertas estão na 
linha de produção. 
As empresas estão 
fazendo um esforço 
muito grande na 
busca de profissionais 
para completar os 
seus quadros”
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