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T
odo aniversário merece ser comemorado, não importa a idade. 
Mas as “datas cheias”, como preferem uns, ou “redondas”, 
como querem outros, ganham um simbolismo a mais, que é 
a aura de marcar a passagem de décadas como portais da 

experiência de vida.
Construir uma história de sucesso ao longo de 50 

anos não é para qualquer pessoa, empresa ou enti-
dade. Requer foco, empenho, dedicação e entrega. E a 
Associação Comercial e Empresarial de Marechal 
Cândido Rondon (Acimacar) sabe bem disso, pois 
completa neste 07 de abril cinco décadas de atuação 
marcante e expressiva, que lhe possibilitaram uma 
trajetória vitoriosa.

Foram inúmeras as bandeiras que a entidade ergueu 
em prol do desenvolvimento não apenas do município, 
mas também da região Oeste do Paraná. A atuação por 
vezes ultrapassou as paredes da sede e ganhou projeção 
por ir além das obrigações estatutárias, defendendo 
investimentos, obras e serviços pelo bem do coletivo. 

O objetivo inicial de atuar em prol da classe empresar-
ial, visando o crescimento dos segmentos comercial, prestação de serviços, 
industrial e agrícola, foi superado, e a Acimacar foi além. Ao longo dos 
anos, possibilitou também a qualifi cação de empresários e colaboradores 
a partir de cursos e treinamentos, contribuindo signifi cativamente para 
o desenvolvimento de Marechal Rondon. Mais do que isso, permitiu-se, 
também, ampliar o “dever de casa”, defendendo pautas de interesse 

local e regional por considerar que ações em prol do Oeste do Paraná são 
tão importantes quanto lutar pela expansão da atividade empresarial, 
capacitação dos trabalhadores e apoio ao crescimento rondonense. 

Com tamanho engajamento, o resultado não poderia ser outro. A 
Acimacar, em sua trajetória, ganhou notoriedade e 
se projetou no cenário regional e estadual como uma 
das mais infl uentes associações comerciais, dado o 
comprometimento dos seus diretores com a sociedade.

Hoje, ostenta o título de maior associação comercial 
per capita do Paraná. 

Desde 1968, é na Acimacar que os empresários 
apresentam suas dificuldades e que, por meio do 
associativismo, compartilham experiências e soluções. 
Que o diálogo e a sensibilidade em ponderar e em 
encontrar caminhos, os mais coerentes possíveis, con-
tinuem fazendo da Associação Comercial rondonense 
uma referência em integração empresarial e um belo 
exemplo à cooperação que se espera e que se deseja 
a um dos setores mais pulsantes da economia atual. 

Que a sua força enquanto entidade apartidária continue oferecen-
do condições de pautar e cobrar as autoridades políticas, agregando 
infl uência e comprometimento.

A força do associativismo é ímpar e fundamental para transformar 
qualquer comunidade e que ela continue fazendo parte desta bela história. 
Parabéns, Acimacar, pelos 50 anos de lutas e conquistas.
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EXEMPLO
em associativismo 

Desde sua fundação, em 07 de abril 
de 1968, a Associação Comercial e 
Empresarial de Marechal Cândido 
Rondon (Acimacar) vem atuando 

com dedicação visando estimular o crescimento das 
empresas, ocupando posição de destaque ao se tornar 
uma incentivadora do desenvolvimento do município.

Maior Associação Comercial per capita do Paraná 
na comparação com o número de habitantes, a Aci-
macar reúne 1.660 associados, enquanto Marechal 
Rondon tem aproximadamente 51 mil habitantes. 
Mais do que sua importância pela expressiva quan-
tidade de associados, a entidade, embora apolítica, 
é reconhecida como uma das mais agregadoras do 
Estado também pela infl uência no setor político, dado 
o comprometimento de seus líderes.

“A nossa associação comercial tem fácil relacio-
namento com lideranças políticas municipais, com 
os deputados Ademir Bier e Elio Rusch, estaduais 
e federais da região, o que ajuda a conquistar o 
atendimento do que tanto lutamos”, destaca o 1º 
vice-presidente da Acimacar, Ricardo Luiz Leites 
de Oliveira, acrescentando que as lideranças da en-
tidade têm bom trânsito, também, com vereadores, 
secretários, prefeito e vice.

Referência em associativismo, a Acimacar 
tem boa representatividade na Coordenadoria das 
Associações Comerciais e Empresariais do Oeste 
do Paraná (Caciopar), assim como na Federação das 
Associações Comerciais e Empresariais do Paraná 
(Faciap). “Todas as associações próximas de Mare-
chal Rondon sempre têm atividades em conjunto 
conosco na defesa de pautas regionais. Um exemplo 
foi a assinatura da ordem de serviço para construir o 
Contorno Oeste, quando da presença do governador 
Beto Richa. As lideranças regionais presentes nos 
apoiaram a concretizar essa obra”, enaltece Oliveira.

Nesses 50 anos, além do número signifi cativo de 
empresas associadas e atividades desempenhadas no 
município, a Associação Comercial rondonense tem 
sido parceira na busca pelo atendimento e viabilização 

Com 1.660 empresas fi liadas, Acimacar é reconhecida regional e 
estadualmente como uma das entidades mais comprometidas 
com o desenvolvimento em inúmeros setores

Aperfeiçoamento
Segundo Oliveira, a entidade disponibiliza ampla 

gama de produtos e serviços aos associados, cursos 
e treinamentos visando estimular o aperfeiçoamen-
to não somente dos empresários, como também 
dos seus colaboradores. “Tudo isso proporciona 
crescimento às empresas e funcionários e opor-
tuniza que a Acimacar se consolide como sinônimo 
de liderança e destaque nos cenários municipal e 
regional por auxiliar os associados em inúmeras 

atividades”, salienta.
“Nós possuímos uma das maiores e mais bem 

estruturadas sedes comerciais de todo o Estado, 
moderna e que nesse ano todos os dias está com 
suas salas de treinamentos e reuniões sendo uti-
lizadas pelas empresas visando o aprimoramento 
dos colaboradores, assim como o desenvolvimento 
de atividades diversas”, fi naliza o 1º vice-presidente 
da Acimacar.

EXEMPLO

1º vice-presidente da Acimacar, Ricardo Leites de 
Oliveira: “A nossa Associação Comercial exerce 

protagonismo em muitos pleitos, e isso gera força para 
apoiar o desenvolvimento e o crescimento do município”

de muitas pautas de cunho político. 
Conforme ele, isso passa pela defe-

sa de bandeiras fundamentais nas áreas 
de educação, infraestrutura, atração 
de investimentos, saúde e segurança.

Decisões
O 1º vice-presidente afirma 

que o engajamento da Acimacar 
é evidente. “Prova disso está na 
presença de membros da entidade 
em praticamente todos os conselhos 
municipais. A Acimacar integra o 
Conselho Executivo de Trânsito, 
do Plano Diretor, o Conselho Ex-
ecutivo da Saúde, portanto sempre 
é acionada como parceira a auxiliar 
nas discussões de projetos essenci-
ais. A nossa associação comercial 
exerce protagonismo em muitos 
pleitos, e isso gera força para apoiar o desenvolvi-
mento e crescimento do município”, reforça, com-
plementando que essa evolução pode ser constatada 
em inúmeros setores.

Reativado no fi m do ano, depois de muito tem-
po sem prestar serviços, o Conselho Municipal de 
Segurança é um dos exemplos que pode ser mencio-

nado como tendo sido recolocado em prática pelo 
empenho direto da Acimacar, que, de acordo com 
Oliveira, não poupa esforços e energias objetivan-
do o bem da comunidade. “Uma nova diretoria foi 
empossada e agora trabalhamos para obter recursos 
visando auxiliar nas atividades do setor da segurança 
pública”, enfatiza.

Joni Lang\O
P
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PRESENÇA MARC
posições 
determinantes
Considerada mãe das 
associações comerciais de 
cidades menores, Acimacar 
vai além das pautas 
empresariais. Presidente 
reeleito avalia primeiro ano 
de trabalho à frente da 
entidade e revela bandeiras 
da próxima gestão
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Presidente 
da Acimacar, 
Gerson Froehner: 
“A Associação 
Comercial é a casa 
do empresário, 
mas infelizmente 
muitos não se 
utilizam dela. 
Queremos que 
percebam que 
a entidade é 
um meio das 
empresas 
experimentarem 
um grande salto”

Os 50 anos completados pela Associação Comercial e 
Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar) 
neste 07 de abril são marcados pela relevância e pela 
infl uência que a entidade exerce no município e na 

microrregião. “A Acimacar foi criada quando o município era jovem e 
foi determinante ao desenvolvimento de Marechal Rondon e dos então 
distritos de Entre Rios do Oeste, Mercedes, Pato Bragado e Quatro 
Pontes, que se emanciparam e hoje são municípios bem estruturados”, 
expõe o presidente reeleito da Acimacar, Gerson Froehner.

Segundo ele, a entidade é interpretada na região e no Paraná como 
uma importante agregadora, sendo considerada a mãe das associações 
comerciais de cidades menores, por ir além do atendimento de pautas 
empresariais e sempre apoiar a defesa de diversos pleitos, incluindo 
políticos. “Queremos fazer com que Marechal Rondon e toda a micror-
região se desenvolvam da melhor forma possível”, salienta.

Capital regional
Froehner enaltece o fato de lideranças de outras cidades se dirigirem 

ao município rondonense para contratar certos serviços ou adquirir 
determinados produtos. “Nossa cidade funciona como espécie de 
capital regional e a associação comercial está sempre empenhada em 
proporcionar o melhor”, destaca o presidente, que comanda a entidade 
com 1.660 associados.

Impulso ao desenvolvimento
Nas reuniões com diretores são tratados inúmeros assuntos, sendo que 

a Acimacar fomenta discussões visando impulsionar o desenvolvimento 
local, ultrapassando funções estatutárias e estimulando cada vez mais o 

cooperativismo. “Debatemos com a administração municipal quais 
empresas podem se estabelecer no município, tanto que participamos 

das decisões no Fundo Municipal de Desenvolvimento quando era 
ativo. A Acimacar também participa das discussões para analisar 
a viabilidade de trazer uma nova empresa à incubadora. Aux-
iliamos nessas e outras pesquisas e em tudo que está ao nosso 
alcance”, expõe Froehner.



ANTE,
Avaliação do primeiro mandato

Nova gestão 

Pleitos

Preocupações

Ele afi rma que enquanto presidente procura ouvir os sócios, 
diretores e ex-presidentes para que a Acimacar continue sendo uma 
entidade de destaque na sociedade, se fortaleça cada vez mais e siga 
atingindo seus objetivos. “Este primeiro ano de presidência foi de 
aprendizado, sendo o meu maior desafi o a adaptação. Nós tínhamos 
uma sede com pouco mais de 500 metros e avançamos para uma 
sede nova, moderna, com 1,6 mil metros quadrados. Outra situação 
pontual que tive que encarar no começo de minha gestão foi substituir 
a Ida Roehrs, uma profi ssional que trabalhou na Acimacar por 35 
anos. Então foi um grande desafi o indicar alguém para substituir uma 
pessoa tão qualifi cada quanto ela”, relata, acrescentando: “como o 
quadro de colaboradores da Acimacar é bastante qualifi cado, bus-
camos um nome dentro da própria entidade e nesse primeiro ano a 
parceria tem sido fantástica”.

Froehner comenta que ao longo do seu primeiro ano de trabalho 
à frente da Acimacar, a gestão da entidade foi remodelada, assim 
como foram melhorados vários processos. “Estamos implementando 
novas ferramentas, trabalhando com a equipe e buscando alternativas 
e novos serviços aos associados”, conta.

Para o presidente da Acimacar, com o surgimento de outros 
desafi os, a entidade não deve ser única e exclusivamente uma 
prestadora de serviços aos associados. “Hoje há concorrência no 
certifi cado digital. A Junta Comercial pode estar em vias de ser 
extinta devido à tecnologia. Também existe o SPC, COB Online e 
SPC Conciliador. São recursos que a gente ainda consegue obter 
receita, no entanto alguns estão com os dias contados ou diminuindo 
por causa da concorrência. Outro ponto é que precisamos readequar 
a estrutura interna e melhorar processos”, salienta.

Comandar a entidade no ano em que comemora o cinquentenário, afi rma Froehner, é praze-
roso, mas também desafi ador. Segundo ele, entre os principais objetivos desta nova gestão está o 
fortalecimento da parceria Acimacar-associado. “Vamos continuar com o projeto de investir nos 
associados, buscando uma retribuição maior a eles, que são peças-chave nisso tudo. A Associação 
Comercial é a casa do empresário, mas infelizmente muitos não se utilizam dela. Queremos que 
percebam que somos um meio das empresas experimentarem um grande salto, desde que os 
empresários e a comunidade saibam utilizar esta oportunidade”, destaca, ressaltando que deseja 
deixar a entidade bastante alinhada à próxima gestão, que assumirá em 2019. 

O presidente reeleito diz que ferramentas continuarão disponíveis para que os empresários 
se atualizem, capacitem seus colaboradores e desenvolvam seus empreendimentos. “Trouxemos 
oportunidades como o Fórum Empresarial, com trabalho na inovação, foco em atendimento e 
correta exploração das vendas, tudo procurando atender as necessidades dos associados”, enfatiza.

Ao longo de meio século de história, a Acimacar 
vem sendo pilar na conquista de importantes pleitos 
nos âmbitos municipal, regional e estadual. “O Con-
torno Oeste é um dos exemplos, pois lutamos muito 
ao lado de autoridades políticas até a assinatura da 
ordem de serviço e agora esperamos a realização 
e a inauguração da obra. Outras bandeiras são o 
Complexo Militar, a construção da sede própria 
do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) e o 
Contorno Sul, ou anel viário, que é uma bandeira 
antiga e que aparentemente está bem alinhada 
com os propósitos do prefeito (Marcio Rauber)”, 
pontua Froehner.

Segundo ele, é importante lembrar do empenho 
em prol da duplicação do trecho da BR-163 passando 
por Marechal Rondon, Quatro Pontes e Toledo, obra 
que foi paralisada e recentemente retomada, no 
entanto ainda precisa de mais R$ 250 milhões para 

ser concluída. “Outra pauta defendida pela Acimacar 
refere-se à implantação do aeroporto regional. Mes-
mo Toledo tendo conseguido voos, não podemos 
esquecer que o aeroporto é muito importante, seja 
ele deslocado para Toledo ou conforme previsto nas 
imediações de Sede Alvorada”, entende.

Outras bandeiras que recebem atenção especial 
da Acimacar estão relacionadas à infraestrutura 
logística, que, conforme o presidente, é um sério 
problema na região. “No município a prefeitura 
executa melhorias na malha viária que tem mais 
de três mil quilômetros para escoar a produção 
e logística de transportar grãos e produtos para 
outros pontos do Brasil e no exterior”, menciona. 
“Também existe um trabalho muito forte visando 
à construção da ferrovia Mato Grosso do Sul/
Paranaguá, bandeira que a Acimacar defende em 
nível regional”, exemplifi ca.

Froehner revela que uma grande preocupação para 2023 é a dívida paga pela Itaipu Binacional. 
“Não se pode confundir os royalties com a dívida. A Itaipu paga um fi nanciamento de US$ 1 bilhão 
por ano para que esse recurso permaneça aqui a partir de 2023. Com esse dinheiro na nossa região está 
no projeto da Itaipu a construção de uma eclusa para realizar o transbordo do Lago de Itaipu de uma 
altura para outra e facilitar a nossa logística via fl uvial. Para isso não dependeríamos de recursos dos 
governos estadual ou federal. Se mantivermos o dinheiro na região a Itaipu executa o projeto”, aponta.

Outro tema de extrema relevância na região, acrescenta o presidente da Acimacar, refere-se aos 
índios. “Em cidades como Guaíra, Santa Helena e Terra Roxa o assunto tem dado muito o que falar. 
Em Marechal Rondon ainda não sentimos refl exos tão diretos, contudo devemos nos preocupar e 
apoiar os moradores e as lideranças desses e outros municípios porque uma vez acontecendo nessas 
localidades, o risco de se expandir a toda região passa a ser iminente”, refl ete.

Froehner destaca que a principal bandeira a ser assumida está relacionada à segurança pública. 
“Temos o BPFron, mas infelizmente, apesar de o governo dizer que investiu muito em aparato e 
contratação, a comunidade não está percebendo esse aumento na segurança. É um trabalho que vamos 
nos dedicar. Pretendemos nos reunir com prefeito e políticos. A demanda mais urgente é fazer um 
trabalho para tornar a nossa Companhia da PM (Polícia Militar) em uma Companhia Independente. 
Queremos ajudar nossos policiais no trabalho e assegurar mais segurança à comunidade”, fi naliza.

A demanda mais urgente é fazer um 
trabalho para tornar a nossa Companhia 

da PM (Polícia Militar) em uma 
Companhia Independente. Queremos 
ajudar nossos policiais no trabalho e 

assegurar mais segurança à comunidade
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PARCERIA
sólida com o município

Nos 50 anos de fundação da Associação 
Comercial e Empresarial de Marechal 
Cândido Rondon (Acimacar), a entidade 
fi rmou parcerias importantes para a con-

cretização de projetos, realização e promoção de eventos, 
bem como inúmeras outras iniciativas. E a entidade teve e 
tem na prefeitura e Câmara de Vereadores dois parceiros ao 
longo de sua história.

Recentemente, por exemplo, o Legislativo aprovou e 
houve a posterior sanção do Executivo de quatro eventos 
promovidos pela Acimacar e que passaram a integrar o 
calendário ofi cial de feiras e eventos do município. São eles: 
a Feira Ponta de Estoque, o Feirão de Veículos, a Expomar 
e o Prêmio Marechal. 

Para o prefeito Marcio Rauber, a Associação Comercial, 
historicamente, mantém uma parceria muito forte com 
o município e ao longo de sua história ajudou muito no 
desenvolvimento da cidade e da região. “Fico muito feliz 
em poder ser o prefeito quando a Acimacar comemora 
seus 50 anos. É importante lembrar que quando estive na 
Câmara enquanto vereador, tive a oportunidade de ser um 
daqueles que levantou a bandeira de revogação da cláusula 
de inalienabilidade do terreno onde estava a antiga sede 
da Associação Comercial e que hoje é do município. Com 
essa revogação foi possível alienar aquele bem para que a 
Acimacar levantasse recursos que a auxiliasse na construção 
da nova sede, que é imponente, bonita, embeleza a entrada 
da cidade e atende melhor a Associação e os associados”, 
relembra. 

Além disso, conforme Rauber, há muito tempo a entidade 
é parceira em eventos festivos, principalmente os alusivos ao 
aniversário de Marechal Cândido Rondon. “E agora, durante 
nosso mandato, não foi diferente e fi rmamos uma parceria 
ainda mais forte com a Acimacar. A Associação Comercial 
é a mais representativa do Estado do Paraná e precisamos 
parabenizá-la por tudo o que fez ao longo de sua história, 

auxiliando o município a ser o que é, senão propriamente 
dito com as empresas, mas também levantando demandas 
junto a líderes, principalmente as lideranças políticas, e 
ressalta-se que uma delas é o Contorno Oeste, que tivemos 
a ordem de serviço para execução assinada pelo governador 
Beto Richa no dia 16 de março. Esta também foi uma das 
bandeiras que a Acimacar ajudou a manter hasteada há 
muito tempo”, enaltece. 

O prefeito também garante que a parceria entre Poder 
Público municipal e Acimacar só tende a se fortalecer. “En-
quanto for prefeito, a aliança que existe entre a prefeitura e a 
Associação Comercial, se depender do gestor do município, 
vai se fortalecer a cada ano”, salienta.

Bom entrosamento
Por sua vez, o presidente da Câmara de Vereadores, 

Pedro Rauber, avalia que a Acimacar tem uma fundamental 
importância para o desenvolvimento local. “O bom entro-
samento entre Legislativo e Associação Comercial é muito 
interessante. Tivemos parcerias ao longo da história e sempre 
fomos bem recebidos na entidade, assim como a Acimacar 
sempre foi bem recebida no Legislativo. É importante que se 
diga aos empresários associados que a parceria é importante, 
sobretudo para o município, porque quanto melhor vai o 
comércio, melhor é a arrecadação. Então tenho que elogiar 
o trabalho do atual presidente, Gerson Froehner, assim como 
os demais que passaram e fi zeram uma gestão extraordinária. 
Qualquer cidadão de bem e que deseja o desenvolvimento 
do município tem que reconhecer que a entidade é de suma 
importância para Marechal Rondon”, elogia.

O vereador ressalta que o Legislativo tem sido par-
ceiro da Acimacar em diversos projetos de iniciativa de 
vereadores, como a venda da antiga sede da Associação 
Comercial, menciona. “E isso demonstra que o diálogo e o 
bom entendimento são os únicos instrumentos para encurtar 
o caminho das difi culdades. Felizmente, o Legislativo tem 

bom entrosamento com a Acimacar e isso deve ser visto 
pela sociedade com bons olhos, tendo em vista que promove 
avanços. Podemos citar como exemplo a recente vinda do 
governador Beto Richa para assinar a ordem de serviço da 
construção do Contorno Oeste. Foi também uma bandeira 
levantada pela Acimacar”, reconhece. 

Outra mostra de parceria e bom entrosamento, cita 
Pedro Rauber, é que semanalmente a Câmara envia para 
a Associação Comercial a pauta de projetos para votação. 
Desta forma, a entidade pode repassar o conteúdo para seu 
quadro de associados, auxiliando a tornar os trabalhos do 
Legislativo mais transparentes.

São diversos os projetos, iniciativas e eventos que têm a 
Associação Comercial, Prefeitura de Marechal Rondon e Câmara 
de Vereadores atuando lado a lado

Presidente da Câmara de Vereadores, Pedro Rauber: “Felizmente, o Legislativo tem bom 
entrosamento com a Acimacar e isso deve ser visto pela sociedade com bons olhos, tendo 

em vista que promove avanços”

Prefeito de Marechal Cândido Rondon, Marcio 
Rauber: “Enquanto for prefeito, a aliança 

que existe entre a prefeitura e a Associação 
Comercial, se depender do gestor do 

município, vai se fortalecer a cada ano”

Maria Cristina Kunzler

quadro de associados, auxiliando a tornar os trabalhos do 
Legislativo mais transparentes.
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PELA DEFESA
do desenvolvimento regional

A Associação Comercial e Empresarial de Marechal 
Cândido Rondon (Acimacar) comemora em 07 de abril 50 
anos de fundação. Nestas cinco décadas de história, foram 
inúmeras as bandeiras que a entidade ergueu em prol do 
desenvolvimento não apenas do município, mas visando 
também o regional. A atuação por vezes ultrapassou as 
paredes da Acimacar e ganhou projeção por ir além das suas 
obrigações estatutárias, defendendo investimentos, obras e 
serviços pelo bem do coletivo. 

Dentre os inúmeros exemplos, quatro são recentes e po-
dem ser citados como casos em que a Associação Comercial 
teve participação direta para que obras rodoviárias saíssem do 
papel, deixassem de ser um sonho e se tornassem realidade.

Uma delas é a restauração e implantação de terceiras 
faixas na BR-163 entre Marechal Rondon e Guaíra. Na 
mesma rodovia, mas no trecho entre o município rondonense 
e Toledo, a entidade se engajou para que o governo federal 
duplicasse os quase 40 quilômetros que separam as duas 

cidades, cuja obra está em andamento.
Outra obra em andamento e que a Acimacar também 

levantou como bandeira foi a terceira pista no trecho da 
PR-467 entre a sede do Batalhão de Polícia de Fronteira 
(BPFron) e a Vila Curvado, interior de Marechal Rondon.

Mais um exemplo que pode ser citado é o Contorno Oes-
te. Em 2007, portanto, há 11 anos, a Associação Comercial 
elaborou um projeto intitulado Anel de Integração e Desen-
volvimento de Marechal Cândido Rondon, que previa várias 
obras rodoviárias no entorno da cidade visando desviar o 
tráfego pesado no centro comercial e facilitar o escoamento 
da produção agroindustrial. No projeto já constava o Con-
torno Oeste. No dia 16 de março o governador Beto Richa 
assinou a ordem de serviço, com a qual a empresa vencedora 
da licitação poderá agora começar a executar a obra. 

Para apresentar suas bandeiras, defender suas ideias 
e reivindicar investimentos, foram inúmeros os encontros 
em que a Acimacar promoveu com deputados estaduais, 
deputados federais e senadores.

50 anos de uma bela história
O deputado estadual Ademir Bier já participou destas 

reuniões na Associação Comercial. Ele avalia que o Oeste 
do Paraná é uma região diferenciada e onde as associações 
comerciais são muito fortes. Especifi camente sobre a 
Acimacar, o parlamentar entende ser uma entidade que se 
tornou referência pelos 50 anos construindo e escrevendo 
uma história, em sua avaliação, muito bonita. “A Acimacar 
participou diretamente do desenvolvimento do município, 
com toda certeza. Falo isso porque quando fui prefeito de 
Marechal Rondon a Acimacar foi uma grande parceira, desde 
a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento, que 
elaboramos naquela ocasião e foi um trabalho construído 
com a entidade. Houve muitas outras ações em que tivemos 
a Acimacar sempre ao nosso lado”, enaltece.

Bier vai além e revela que frequentemente comenta com 
os prefeitos que assumem seus mandatos para que procurem 
as associações comerciais dos seus municípios, pois elas têm 
condições de serem parceiras e ajudar no desenvolvimento. “A 
Acimacar é realmente referência. No Estado todo, quando se 
fala em associação comercial, se fala em Acimacar. Existem 
outros exemplos na região, mas realmente a referência é a 
Acimacar”, pontua. 

Quem também é constantemente convidado a prestigiar 
os encontros da entidade é o deputado estadual Elio Rusch. 
Para ele, a Associação Comercial rondonense tem uma bela 
história para contar. “Existe uma velha frase que diz que quem 
não tem passado não tem história. O passado da Acimacar é 
belo, desde sua fundação. Quando a Associação Comercial 
foi criada, ela surgiu com o objetivo de proteger e defender 
os interesses dos seus associados, em um primeiro momento. 
Depois a própria Acimacar procurou se envolver em questões 
que são de interesse do município, como ações voltadas ao 
desenvolvimento econômico e social, fazendo com que a 
cidade possa se desenvolver cada vez mais, participando com 
ideias, debatendo os mais diversos assuntos e até questões 
polêmicas, nunca impondo, mas sempre participando com 
seus associados naquilo que diz respeito ao desenvolvimento 
do município”, declara. 

Rusch complementa dizendo que a Acimacar também tem 
participação na obtenção de conquistas para Marechal Rondon 
e para a região. “A Acimacar tem sido uma grande parceira 
ao longo de sua história no desenvolvimento do município, 
assim como as outras associações comerciais fazem cada 
uma na sua cidade. Mas a Associação Comercial de Marechal 
Rondon, de uma forma especial, tem um destaque muito 
importante na Caciopar e na própria Faciap. Quando ocorrem 
reuniões em uma destas entidades e se fala em associação 
comercial, com toda certeza vem à mente dos dirigentes da 
Caciopar e Faciap a Acimacar. Só posso parabenizar a todos 
os presidentes, desde o primeiro, Harry Pydd, que passaram e 

procuraram da sua forma desen-
volver o trabalho”, avalia.

Acimacar tem atuado muito além de suas obrigações estatutárias e, com frequência, levanta 
bandeiras para defender investimentos em prol dos municípios oestinos

Deputado estadual Elio Rusch: “A Acimacar tem sido uma grande parceira ao 
longo de sua história no desenvolvimento do município”

Deputado estadual Ademir Bier: “No Estado 
todo, quando se fala em associação comercial, 
se fala em Acimacar”

Fotos: Pedro de Oliveira/Alep
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PORQUE
ser um associado da Acimacar

Para alcançar seu objetivo principal, de 
fomentar a atividade empresarial, rep-
resentando e fortalecendo as empresas 
associadas, a Associação Comercial e 

Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar) 
estimula o crescimento pessoal e profi ssional dos 
empresários e colaboradores por meio de um rol de 
serviços oferecidos pela entidade, além de diversos 
eventos realizados durante o ano. 

Segundo o gerente da Acimacar, Marcelo José 
Ewerling, os benefícios das empresas associadas são 
desde redução de custos na contratação de planos de 
saúde, convênios educacionais, entre outros serviços 
essenciais a pequenas, médias e grandes empresas que 
atuam em diversos segmentos. “O benefício primeiro 
está na redução de custos para as empresas, já que 
os serviços oferecidos pela Acimacar têm um preço 
muito mais baixo do que aqueles praticados fora da 
entidade”, destaca.

Ele cita, por exemplo, os planos de saúde, um 
dos serviços mais utilizados pelos associados. Em 
Marechal Rondon, as parcerias são fi rmadas tanto com 
as operadoras Sempre Vida quanto Unimed e o serviço, 
conforme Ewerling, pode fi car até 40% mais barato 
ao empresário associado. “Se o empresário congregar 
toda sua família e quadro de colaboradores por meio da 
Acimacar, o valor dos planos tem uma redução muito 
signifi cativa em relação até mesmo ao que é praticado 
diretamente com a operadora”, frisa. 

 
Segurança
Outra importante vantagem ao empresário associa-

do, especialmente aqueles que ainda atuam em suas 
empresas com a opção de crediário, é ter o Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC) à disposição por meio da 
Acimacar. 

O gerente da entidade explica que a segurança 
para a concessão do crédito ocorre tendo em vista que 
a principal utilização da ferramenta é para que o em-
presário faça a consulta do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) do consumidor no banco de dados para saber se 

Menores custos em serviços e convênios, campanhas que 
incentivam os consumidores a comprar no comércio local e 
credibilidade às empresas associadas são apenas alguns dos 
benefícios em ser um associado da entidade de classe rondonense

Fomento
Muito mais do que cursos e treinamentos, a 

Acimacar também realiza campanhas que movimentam 
o comércio em datas comemorativas. As principais 
delas são a campanha de Natal, de Dia das Mães e a 
de Dia dos Pais, que além de incentivar os rondonenses 
a comprarem no comércio local, também premia os 
consumidores. “Neste ano a campanha de Natal, que 
é a principal data para o comércio, foi reformulada e 
está muito diferente, com mais facilidades para os em-
presários participarem de forma que os consumidores 
ganhem cada vez mais”, informa. “As três campanhas, 
neste ano, vão contemplar 250 consumidores”, enfatiza 
o gerente da Acimacar. 

A entidade também promove campanhas institucio-
nais para fomentar a compra no comércio local. No 
ano passado, lembra Ewerling, foi realizado o Liquida 
Rondon, bem como a campanha do SPC, voltada aos 
consumidores. “Em um dos formatos, esta campanha 
permitiu que os clientes consultassem sua situação 

gratuitamente na Acimacar e depois buscassem as 
empresas participantes da campanha. A entidade 
também incentivou as empresas a praticarem juros e 
multas mais legais para que os consumidores pagassem 
suas dívidas”, relembra. 

O Ponto de Atendimento do Sebrae, que fi ca 
no prédio da Acimacar, é outro benefício citado por 
Ewerling para os associados. “Esse serviço permite que 
o empresário tenha acesso a consultorias específi cas e 
treinamentos com os consultores do Sebrae, e são pou-
cas as associações comerciais do Estado que contam 
com este benefício. É um investimento da Acimacar para 
que os empresários tenham suas demandas atendidas 
dentro da própria entidade”, ressalta o gerente. 

Ewerling destaca ainda que uma empresa ser 
associada da Acimacar também é um grande fator 
gerador de credibilidade perante aos consumidores, 
já que a entidade de classe também tem sua função 
social de desenvolver as empresas junto à comunidade. 

Gerente da Acimacar, Marcelo José Ewerling: 
“O benefício primeiro está na redução de custos 
para as empresas, já que os serviços oferecidos 

pela Acimacar têm um preço muito mais baixo do 
que aqueles praticados fora da entidade”

ele é, de fato, um bom cliente. “Se por ventura o lojista 
verifi car a inadimplência, ele também pode inserir esse 
consumidor no SPC, porém a principal utilização é a 
consulta da situação de crédito dos consumidores”, diz.  

 
Prestígio
Atualmente, a Acimacar congrega 1.660 empresas, 

das quais, em 2017, tiveram a oportunidade de participar 
de diversos cursos e treinamentos de forma gratuita. 
“Ao longo do ano realizamos diversos cursos, mas 
conseguimos proporcionar aos associados alguns total-
mente gratuitos, para que eles potencializem cada vez 
mais seu desenvolvimento e de sua empresa”, enfatiza. 

Ewerling pondera que há muitos associados que, 
mesmo participando de outras entidades em municípios 
vizinhos, fi liam-se à Acimacar tendo em vista os 
benefícios oferecidos pela entidade. 

ser um associado da Acimacar
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REFERÊNCIA

Já há alguns anos a Associação Comercial e Empresarial de 
Marechal Cândido Rondon (Acimacar) se destaca, dentro do 
sistema de Associações Comerciais (ACEs) do Estado, pela sua 
organização, oferta de uma gama extensa de produtos e serviços 

e, como consequência, capacidade em integrar um número signifi cativo 
de associados mesmo em um município considerado de médio porte. 

A força do associativismo fez com que a Acimacar conquistasse o 
título de maior ACE per capita do Paraná. O trabalho local se tornou 
reconhecido e um exemplo para outras entidades. Diante disso, com 
frequência a diretoria recebe a visita de comitivas de diversas cidades, 
inclusive de outros Estados, que vêm a Marechal Rondon com o único 
objetivo de conhecer in loco essa atuação que se tornou um exemplo em 
associativismo.

Essa história de sucesso tem muitos motivos. Para o presidente da 
Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do 
Paraná (Caciopar), Alci Rotta Júnior, a entidade rondonense tem o relevante 
papel de contribuir com o processo de organização e de fortalecimento 
dos empresários que fazem de Marechal Rondon, segundo ele, um dos 
municípios com alguns dos melhores índices econômicos, de qualidade de 
vida e de desenvolvimento humano da região Oeste e também do interior 

do Paraná. “A Acimacar é um fórum permanente de debates 
de questões decisivas para o presente e para o futuro do 

município. É nela que os empresários apresentam suas 
difi culdades e que, por meio do método do associa-
tivismo, compartilham experiências e soluções. O 
diálogo e a sensibilidade em ponderar e em encontrar 
caminhos, aqueles que sejam os mais coerentes e que 
tenham a simpatia da maioria, fazem da Acimacar 
uma referência em integração empresarial e um belo 
exemplo à cooperação que se espera e que se deseja 

a um dos setores mais pulsantes da economia atual”, enaltece. 
A Caciopar, conforme Rotta Júnior, ao mesmo tempo em que contribui 

para avanços à sua comunidade, é também uma grande formadora de 
líderes de grande prestígio. “O município, como todos sabem, é dos mais 
politizados do Paraná e conta com personalidades bastante integradas ao 
associativismo. São muitos os nomes dos que participam e se doam às 
causas empresariais. São personagens decisivos no cenário empresarial e 
a quem, todos nós da Caciopar, temos muito a agradecer”, salienta.

Verdadeiro associativismo 
O presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresar-

iais do Estado do Paraná (Faciap), Marco Tadeu Barbosa, por sua vez, 
destaca que a Acimacar é uma entidade extremamente forte e que prega o 
verdadeiro associativismo. “Tive o privilégio de conhecê-la na época em 
que o presidente era o Sergião (Sérgio Marcucci) e depois acompanhei o 
trabalho dele na Caciopar. Comecei a conhecer de forma diferente Mare-
chal Cândido Rondon. A explicação por ser a maior Associação Comercial 
per capita do Estado está na mobilização, na articulação e os números da 
Acimacar mostram o quanto é relevante não só para o setor produtivo de 
Marechal, mas também para todo o Sistema 
Faciap”, expõe. 

De acordo com o dirigente, o Oeste 
se destaca muito com ACEs que possuem 
grande densidade, como a de Toledo, 
Cascavel e Foz do Iguaçu, e Marechal 
Rondon, na sua avaliação, faz bonito 
ao mostrar com número de associados 
que possui a importância que tem para a 
cidade rondonense. “E isso refl ete dentro 
do nosso sistema, sem dúvida”, garante.

Apesar de Marechal Cândido Rondon ter apenas em torno de 50 mil habitantes, 
Acimacar se destaca por ser a maior Associação Comercial per capita do Estado

Presidente da 
Caciopar, Alci 
Rotta Júnior: 
“O diálogo e a 
sensibilidade 
em ponderar e 
em encontrar 
caminhos, 
aqueles que 
sejam os mais 
coerentes e 
que tenham 
a simpatia 
da maioria, 
fazem da 
Acimacar uma 
referência”

Presidente da Faciap, 
Marco Tadeu Barbosa: “A 
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em integração empresarial

do Paraná. “A Acimacar é um fórum permanente de debates 
de questões decisivas para o presente e para o futuro do 

município. É nela que os empresários apresentam suas 
difi culdades e que, por meio do método do associa-
tivismo, compartilham experiências e soluções. O 
diálogo e a sensibilidade em ponderar e em encontrar 
caminhos, aqueles que sejam os mais coerentes e que 
tenham a simpatia da maioria, fazem da Acimacar 
uma referência em integração empresarial e um belo 
exemplo à cooperação que se espera e que se deseja 

sejam os mais 
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De acordo com o dirigente, o Oeste 
se destaca muito com ACEs que possuem 
grande densidade, como a de Toledo, 
Cascavel e Foz do Iguaçu, e Marechal 
Rondon, na sua avaliação, faz bonito 
ao mostrar com número de associados 
que possui a importância que tem para a 
cidade rondonense. “E isso refl ete dentro 
do nosso sistema, sem dúvida”, garante.
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EMPODERAMENTO
FEMININO na vida 

empresarial

Criado em 1992 para proporcionar o desen-
volvimento pessoal e profi ssional das mul-
heres empresárias, capacitando-as a serem 
cada vez mais atuantes nas corporações, o 

Núcleo e Conselho da Mulher Empresária atua com uma 
visão proativa, de forma a potencializar as competências das 
mulheres, criando oportunidades de aprimoramento profi s-
sional e possibilitando a ampliação na sua área de atuação.

Atualmente, o conselho conta com 33 empresas lideradas 
por mulheres e congrega diversos ramos do comércio de 

Marechal Cândido Rondon. “Por sermos de diferentes ramos, 
temos a possibilidade de trocar experiências em diversos 
assuntos relacionados às empresas, desde assuntos do dia 
a dia até inovações que estamos implementando. Essas 
conversas fl uem de forma muito mais fácil por estarmos 
dialogando entre mulheres”, explica a presidente do Núcleo 
e Conselho da Mulher Empresária, Ana Paula Baciquetti.

De acordo com ela, apesar de muitas mulheres estarem 
à frente de seus empreendimentos hoje, poucas assumem 
setores além da parte fi nanceira. Neste sentido, participar do 
núcleo, ter a troca de experiências, conquistar o conhecimento 
proporcionado por cursos e treinamentos vivenciais, além de 
dialogar com outras empresárias, faz com que muitas delas 
conquistem autonomia para atuar nos demais setores. “O 
conselho empodera as empresárias para que elas conquistem 
mais espaço nas empresas, agreguem mais conhecimento, 
cresçam como gestoras e tenham maior integração com a 
comunidade, tanto no âmbito social como empresarial”, 
opina Ana Paula.

Atuação
Além de ações internas voltadas para as participantes do 

conselho, como palestras, treinamentos, viagens técnicas, 
entre outras atividades que aprimoram o know how das 
empresárias, o principal destaque do Núcleo e Conselho da 
Mulher Empresária na comunidade rondonense é a Feira 
Ponta de Estoque.

Ana Paula explica que a ação, realizada semestralmente, 
é voltada para todas as lojas do comércio rondonense ligadas 
à Associação Comercial e Empresarial (Acimacar) para 
fomentar o giro de estoque nas lojas e oferecer à população 
a oportunidade de adquirir produtos de variados setores 
por preços mais baixos antes da troca de estação. “Não são 
apenas as empresas das participantes do Conselho que estão 
na feira, mas toda a organização deste evento, que é um dos 
mais aguardados pelos lojistas e consumidores, é feita pelo 
Conselho”, enfatiza.

Um toque pela vida
Outra ação promovida pelo Conselho que possui grande 

destaque na comunidade rondonense é a campanha “Ou-
tubro Rosa - Um Toque Pela Vida”. Ana Paula menciona 
que, apesar de o Conselho não ser um núcleo criado para 
realizar ações sociais, a campanha é uma das maiores 
marcas do Conselho devido à preocupação com os altos 
índices de câncer de mama, que aumentam a cada ano. 
“Nosso objetivo é conscientizar as mulheres sobre a im-
portância da prevenção, realizando o autoexame da mama 
e de mamografi a, mas não somente em outubro”, enfatiza.

Desde 2011 a campanha é realizada tendo como prin-
cipal ação a venda de camisetas da campanha. Todavia, 
desde a primeira edição, já foram promovidas diversas 
outras atividades, como palestras gratuitas, eventos volta-
dos à saúde, beleza e bem-estar das mulheres, mutirões de 
exames de mamografi a, papanicolau, glicemia e pressão 
arterial, shows e desfi le benefi centes, mostra fotográfi ca, 
corrida, caminhada, passeio ciclístico, entre outros. “Parte 
dos recursos arrecadados com a venda das camisetas e 
com os eventos benefi centes é destinada ao Hospital do 
Câncer de Cascavel (Uopeccan), que presta atendimento 
especializado no tratamento de câncer de forma gratuita 
na região Oeste”, pontua Ana Paula.

Em 2014, o Conselho também foi responsável pela 
criação do grupo de apoio “Um Toque pela Vida”, que tem 
como objetivo levar ajuda e informações para as mulheres 
rondonenses que estão em tratamento contra o câncer de 
mama, além da troca de experiências com outras que já 
venceram a doença.

Criado há 26 anos, Núcleo e Conselho da Mulher Empresária permite que mulheres cresçam como gestoras e 
tenham maior integração com a sociedade por meio de ações sociais

Presidente do Núcleo e Conselho da Mulher Empresária, Ana Paula Baciquetti: “O Conselho empodera as 
empresárias para que elas conquistem mais espaço nas empresas, agreguem mais conhecimento, cresçam 
como gestoras e tenham maior integração com a comunidade, tanto no âmbito social como empresarial”

Presidente do Núcleo e Conselho da Mulher Empresária, Ana Paula Baciquetti: “O Conselho empodera as 
empresárias para que elas conquistem mais espaço nas empresas, agreguem mais conhecimento, cresçam 
como gestoras e tenham maior integração com a comunidade, tanto no âmbito social como empresarial”

Divulgação
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O DESPERTAR da liderança 
empreendedora 

Desenvolver o empreendedorismo através da 
formação de novas lideranças, promovendo 
o fortalecimento do associativismo e a 
integração do jovem com a comunidade. 

Essa é a missão do Conselho do Jovem Empreendedor de 
Marechal Cândido Rondon (Cojem), criado em 1994 no 
município e aprovado em 1998.

De acordo com o presidente do Cojem, Ralf Drechsler, 
o objetivo do Conselho, vinculado à Associação Comercial 
e Empresarial (Acimacar), é colaborar no desenvolvimento 
pessoal e empresarial dos jovens rondonenses, capacitan-
do-os para exercerem com mais dinamismo suas atividades, 
além de possibilitar que conquistem notoriedade em seus 
negócios, oportunizando-os, inclusive, a assumir cargos 
importantes ao longo da carreira profi ssional.

O Cojem, segundo Drechsler, tem papel fundamen-
tal na capacitação e networking, promovendo diversas 
ações de cunho profi ssional e social que impactam no 
desenvolvimento da pessoa enquanto empresária. “A 
importância e o objetivo são justamente esses: pessoas de 
vários lugares estando envolvidas e se relacionando entre 
si. Hoje, inclusive, temos em Marechal Rondon pessoas 
que se envolvem em diversas outras atividades. Dessa 
forma, o Cojem serve para fomentar relacionamentos 
profi ssionais”, pontua.

Na visão do presidente, pessoas que hoje se engajam no 
meio social, amanhã ou depois podem se tornar líderes na 
sociedade e também dentro da própria Acimacar. “Exemplo 
disso é que tanto o atual presidente quanto ex-presidentes 
da Acimacar já foram presidentes do Cojem”, ressalta, 
acrescentando: “É uma forma de conseguir aproximar 
os jovens, que hoje já se destacam junto à Acimacar e à 
sociedade, com pessoas que são líderes em outros setores”. 

Ações de impacto
Ao longo do ano, o Conselho do Jovem Empreendedor 

desenvolve e participa de ações diferenciadas. Conforme 
Drechsler, há aquelas voltadas à sociedade, como o Feirão 
do Imposto, que é organizado pela Confederação Nacional 
dos Jovens Empresários (Conaje) e conta com a partici-
pação do Cojem. “A ação tem por fi nalidade orientar sobre 
a questão do melhor uso do imposto e a inefi ciência que 
temos hoje no cenário econômico”, explica.  

Além disso, por meio da entidade são realizados 
treinamentos que visam oferecer crescimento pessoal e 

profi ssional aos conselheiros, como é o caso da “Rodada de 
negócios”, que hoje, de acordo com Drechsler, é uma das 
atividades de maior destaque dentro do Cojem. “Nessa ação 
são reunidos vários empresários, criando uma dinâmica e 
trabalhando com uma metodologia atual para estabelecer 
e fomentar negócios”, enaltece. 

O Cojem também desenvolve a atividade denominada 
“Empresário sombra”, a partir da qual alunos têm a opor-
tunidade de passar um dia ao lado de algum profi ssional da 
área em que pretendem atuar, como forma de conhecerem 
um pouco mais sobre a carreira escolhida.  

Já por intermédio das atividades de networking são 
promovidas algumas ações em conjunto com outros 
conselhos. 

Case de sucesso
Atualmente, o Cojem conta com 43 membros ativos, 

com idades entre 20 e 40 anos, que se reúnem uma vez ao 
mês para trabalhar, estudar e discutir conteúdos e ações que 
impactam no desenvolvimento profi ssional e de negócios. 
É o chamado “case de sucesso”. “Também realizamos 
periodicamente alguns workshops internos, formando 
comissões que apresentam assuntos a serem discutidos. 
Aproveitamos o que os conselheiros já conhecem, na área 
de atuação de cada um, para trazer conhecimento para os 
demais”, comenta Drechsler.

Conforme ele, os jovens que integram o Cojem estão 
tendo uma evolução muito grande. “Estamos com um 
grupo grande. São diversos setores que englobam o Cojem 
e esse networking é muito positivo”, avalia.

Conselho do Jovem Empreendedor (Cojem) tem por objetivo desenvolver o espírito associativo e de 
iniciativa, proporcionando oportunidades de negócios e o progresso de novos líderes

Representatividade
Drechsler destaca que o Cojem de Marechal 

Rondon é um dos maiores e mais representativos 
do Paraná. “Participamos de assembleias e sempre 
nos destacamos. Uma das nossas integrantes, inclu-
sive, vai assumir a presidência da Caciopar Jovem, 
e isso é fruto do trabalho realizado ao longo dos 
anos”, considera.

Participando de diversas ações, o Conselho 
tem conseguido muita representatividade. “No 
ano passado participamos dos Jogos dos Jovens 

Empreendedores do Paraná (Jojep’s), que mesmo 
dependendo bastante do individual de cada pessoa, 
todos trabalharam em equipe, fazendo com que 
conseguíssemos conquistar todos os prêmios”, 
ressalta o presidente. 

Ele também enfatiza o papel fundamental da Aci-
macar em todas as conquistas. “Ter uma associação 
forte como a nossa contribui para que tudo o que 
projetamos possa ser realizado. Todo esse conjunto 
tem dado corpo para o nosso Conselho”, fi naliza. 

acrescentando: “É uma forma de conseguir aproximar 
os jovens, que hoje já se destacam junto à Acimacar e à 
sociedade, com pessoas que são líderes em outros setores”. 

Ações de impacto
Ao longo do ano, o Conselho do Jovem Empreendedor 

desenvolve e participa de ações diferenciadas. Conforme 
Drechsler, há aquelas voltadas à sociedade, como o Feirão 
do Imposto, que é organizado pela Confederação Nacional 
dos Jovens Empresários (Conaje) e conta com a partici-
pação do Cojem. “A ação tem por fi nalidade orientar sobre 
a questão do melhor uso do imposto e a inefi ciência que 
temos hoje no cenário econômico”, explica.  

Além disso, por meio da entidade são realizados 
treinamentos que visam oferecer crescimento pessoal e 
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Presidente do Cojem, Ralf Drechsler: “Temos hoje em Marechal Rondon pessoas 
que se envolvem em diversas outras atividades. Dessa forma, o Cojem serve 
para fomentar relacionamentos profi ssionais”
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INVESTIR NA
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Não é difícil observar grandes empresas convocando seus 
funcionários para treinamentos. No mundo corporativo, 
essa prática é cada vez mais comum. Empresas optam 
por investir na capacitação de seus colaboradores para 

melhorar a excelência de suas atividades dentro da organização ou diante 
de seu público.

De olho neste cenário, a Associação Comercial e Empresarial de 
Marechal Cândido Rondon (Acimacar) realiza constantemente cursos, 
palestras e seminários empresariais com temas de interesse dos empresários 
e que venham ao encontro das necessidades destes e de seus colaboradores.

A defi nição dos cursos ou palestras a serem oferecidas aos associados 
ocorre a partir de pesquisa realizada 

anualmente ou pela mani-
festação que diariamente 

ocorre por empresários 
e colaboradores.

No ano de 2016, 
a Acimacar realizou 
52 treinamentos, 
sendo 25 cursos 
pagos e 27 gra-
tuitos. Em 2017, 
por sua vez, foram 
promovidos 41 tre-
inamentos, com 29 

cursos pagos e 12 gratuitos. “O número de treinamentos realizados em 2017 
foi menor porque tivemos como foco a retomada do Fórum Empresarial, 
que deve acontecer novamente neste ano”, menciona a vice-presidente de 
Desenvolvimento Profi ssional da Acimacar, Janemara Somacal. 

O Fórum, de acordo com ela, tem o propósito de promover o desenvolvi-
mento econômico e social a partir do compartilhamento de experiências 
e conhecimentos em diversas áreas. “Ele atinge vários segmentos, seja 
empresários, colaboradores ou estudantes, e nele são trabalhados diversos 
aspectos, como liderança, atendimento, motivação, entre outros”, comenta. 

Neste ano o Fórum Empresarial está programado para acontecer 
entre os meses de setembro e outubro, e contará com a participação de 
três palestrantes que ainda serão defi nidos.

Impacto na produtividade
Os cursos mais procurados, conforme Janemara, são treinamentos 

voltados à capacitação. “As pessoas precisam se desenvolver e a Aci-
macar instiga isso. Por mais que algumas empresas participam com mais 
frequência, também tem aquele empresário que pode estar entrando hoje 
justamente por conta dos treinamentos”, expõe.

A vice-presidente de Desenvolvimento Profi ssional diz que o em-
presário tem em mente que se ele não tem um colaborador capacitado 
também não vai ter meios para aumentar a produtividade da sua empresa. 
“São investimentos contínuos e nós temos o desafi o de sempre trazer novos 
assuntos e atualizações, transformando isso em treinamentos e palestras 
atrativas e com profi ssionais de qualidade”, enaltece.

Cursos, palestras 
e seminários 
empresariais são 
pensados de acordo 
com as necessidades 
e interesses dos 
associados

Vice-presidente de 
Desenvolvimento 
Profi ssional da Acimacar, 
Janemara Somacal: “São 
investimentos contínuos 
e nós temos o desafi o 
de sempre trazer novos 
assuntos e atualizações, 
transformando isso 
em treinamentos e 
palestras atrativas e 
com profi ssionais de 
qualidade”

favorece o crescimento das empresas 

Focos específi cos
Cursos voltados ao comércio, à indústria e à prestação de 

serviços. A gama de opções é grande, bem como de possibilidades. 
Segundo Janemara, um cronograma específi co é montado para atender 
as demandas dos associados. “Em maio temos o Dia da Indústria, 
em julho o Dia do Comerciante e no mesmo mês a Expomar. São 
datas específi cas e importantes, para as quais buscamos sempre 
realizar palestras ou treinamentos”, relata. 

Nos três primeiros meses de 2018, a Acimacar já realizou 
diversos cursos, dentre eles de Oratória, Técnicas de recepção e 
secretariado, Segurança no trabalho, Consultoria de imagens para 
lojas, além de palestras sobre o cenário econômico e perspectivas, 
educação fi nanceira e desenvolvimento de equipes. 

Palestras voltadas para o uso das redes sociais como forma 
de alavancar os negócios também são promovidas todos os anos. 
“O comportamento das pessoas perante as mídias sociais é muito 
importante e devemos capacitá-las para usarem essas ferramentas 
de forma a fortalecer seus negócios”, destaca Janemara. 

Na visão dela, a Acimacar não preza somente pela quantidade, 
mas principalmente pela qualidade dos cursos realizados. “Por isso 
retomamos o Fórum Empresarial, que hoje detém um treinamento 
mais específi co e que abrange um público maior”, enfatiza.
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ENGAJAMENTO
na defesa de 
projetos
União de esforços no atendimento às demandas da 
comunidade possibilitou inúmeras conquistas em 
diversos setores ao longo dos anos. E a luta continua...
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Vice-presidente de Produtos 
e Serviços da Acimacar, 
Josué Maioli: “O principal 
legado, enquanto diretores, 
é o nosso aprendizado, e o 
legado que a Acimacar deixa 
é o desenvolvimento que as 
pessoas podem observar que 
realmente acontece”

Joni Lang/OP

Criada há 50 anos com o objetivo inicial de atuar em prol da 
classe empresarial, visando o crescimento dos segmentos 
comercial, prestação de serviços, industrial e agrícola, a 
Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido 

Rondon foi além. Em um segundo momento, possibilitou, também, a qual-
ifi cação de colaboradores das empresas a partir de cursos e treinamentos, 
contribuindo signifi cativamente para o desenvolvimento do município.

Mais do que isso, se permitiu ampliar o “dever de casa”, defendendo 
pautas de interesse local e regional por considerar que ações em prol da 
região Oeste do Paraná são tão importantes quanto lutar pela expansão da 
atividade empresarial, da capacitação dos trabalhadores e apoiar o cresci-
mento rondonense. 

Com tamanho engajamento, não demorou para a Acimacar ganhar no-
toriedade, projetando-se no cenário regional e estadual como uma das mais 
infl uentes associações comerciais, dado o comprometimento dos seus diretores 
com pautas de extrema relevância para a sociedade.

Conforme o vice-presidente de Produtos e Serviços da Acimacar, Josué 
Maioli, são muitas as bandeiras assumidas de forma decisiva pela entidade, 
cujo empenho tornou possível a conquista de muitas delas, ou seja, inúmeros 
são os legados deixados às comunidades local e regional. “A Acimacar vai 
muito além dos interesses dos seus 1.660 associados. Também presta serviço 
à comunidade rondonense e da microrregião. Durante a sua existência, a 
entidade sempre esteve à frente dos principais assuntos voltados ao desen-
volvimento de Marechal Rondon. Quando não esteve à frente, ao menos 
participou e foi decisiva”, salienta.

Entre as demandas facilmente lembradas, cita Maioli, estão as que se 
referem à infraestrutura e à logística através das rodovias, bem como as solic-
itações visando à resolução de problemas com telefonia móvel, atendimento 
às questões sociais e ambientais, até a organização de eventos que geram 
recursos fi nanceiros para a entidade e para o município com a arrecadação 
de impostos. “Temos um leque amplo de ações que foram e estão sendo im-
plantadas e aplicadas em prol do desenvolvimento do município”, enaltece.
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Representatividade

Educação e tecnologia

Dedicação e união

Contornos

Segurança

De acordo com o vice-presidente de Produtos e Serviços, a represen-
tatividade expressiva da Acimacar ocorre principalmente por ela ser uma 
entidade apartidária. “Tudo isso oferece condição de cobrar as autoridades 
políticas independente de partido, situação ou esfera governamental. 
Estivemos algumas vezes em Brasília tratando com ministros, como da 
Educação e dos Transportes, e também sempre estamos em contato com 
nossos vereadores e o nosso prefeito para que nossas bandeiras sejam 
atendidas”, expõe.

Quando o assunto é conquistas, Maioli destaca como uma das mais 
importantes o engajamento em prol da readequação do perímetro urbano 
da BR-163, com 5,3 quilômetros do portal de entrada de Marechal Rondon 
até o trevo que liga a Nova Santa Rosa. “Quando a classe empresarial 
detectou que o projeto de readequação do perímetro urbano da BR-163, 
com 5,3 quilômetros, seria executado equivocadamente pelo DER (De-
partamento de Estradas de Rodagem), se mobilizou. Naquele momento, 
o projeto que seria executado não resolveria o problema em relação à 
mobilidade e nem em termos de redução de acidentes. Então, os dirigentes 
da Acimacar e os proprietários de empresas do entorno da rodovia se uni-
ram e rapidamente o pleito foi projetado em nível estadual por meio dos 
nossos deputados e quando percebemos já estávamos conversando com o 
Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes), a ponto de 
marcarmos uma audiência pública no paço municipal, oportunidade em 
que a Acimacar e empresários apresentaram um projeto que seria o ideal”, 
relembra, acrescentando: “a partir daí houve o entendimento entre o Dnit 
e o governo municipal de que o projeto que seria executado estava errado, 
e foi viabilizado um aditivo de mais de R$ 50 milhões para a obra, que 
hoje consideramos uma das maiores já executadas dentro do município”.

As melhorias na infraestrutura da BR-163 são outro pleito da entidade. 
Apoiada por lideranças empresariais e políticas da região, o vice-presidente 
de Produtos e Serviços enaltece que a Acimacar lutou pela recuperação do 
trecho da BR-163 de Marechal Rondon a Guaíra e, depois, pela construção 
da rodovia Marechal Rondon a Toledo. “Atualmente uma das principais 
bandeiras é a duplicação dessa rodovia, tanto que conseguimos o retorno 
das obras. Muitas vezes precisamos de apoio político para que os recursos 
sejam direcionados. A duplicação de Marechal Rondon a Toledo é prova 
de que o engajamento da classe empresarial junto a lideranças políticas 
dá resultado”, destaca.

Outra bandeira que recebe atenção por parte dos dirigentes da Associação Comercial de Marechal 
Rondon é a educação. Prova disso é que a entidade encabeçou o projeto para instalação de um insti-
tuto federal de ensino no município, seja um campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR), campus 
ou extensão da Universidade Federal do Paraná (UFPR) ou extensão da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR). “Trabalhamos muito pela implantação da UTFPR junto ao reitor em 
Curitiba e apresentamos o projeto ao ministro da Educação. Posteriormente nos indicaram que talvez 
fôssemos contemplados com o IFPR ou então com a UFPR. Até o momento não temos novidade sobre 
este assunto, mas ele está presente em muitas reuniões da diretoria, sendo um pleito que lutamos e 
desejamos trazer ao município”, relata Maioli.

Se a vinda de um instituto federal de ensino ao município ainda está no papel, o Parque Tecnológi-
co Itaipu (PTI) é uma realidade, com a abertura da primeira fi lial da Incubadora Santos Dumont na 
cidade. “É um legado oportunizado”, enfatiza. “Também temos os programas de desenvolvimento dos 
espaços empresariais e naturalmente programas que venham ao encontro de melhorias na telefonia 
móvel, problema antigo e que tentamos resolver com as operadoras até hoje”, amplia.

Com 1.660 associados, a Acimacar é a maior 
entidade em nível de associativismo no Paraná, 
contudo não tem vida própria. “É uma entidade 
representativa, sendo que o nosso município em 
si é importante referência quando se fala de quan-
tidade e trabalho das organizações e entidades, 
incluindo cooperativismo e associativismo. Isso 
move a roda chamada Acimacar, que por si só 
não conseguiria chegar onde chegou, não poderia 
construir uma sede como a atual e nem lograr êxito 
nas bandeiras que levanta em prol do município 
e da região se trabalhasse sozinha”, enfatiza o 
vice-presidente de Produtos e Serviços.

Segundo ele, a união de forças da Acimacar 
com clubes de serviço, com o Poder Público, 
lideranças políticas e associações da região, 
Coordenadoria das Associações Comerciais e 

Empresariais do Oeste do Paraná (Caciopar) 
e Federação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Paraná (Faciap) contribui para 
uma representatividade expressiva, que, por sua 
vez, soma pontos na luta pelos objetivos locais 
e regionais. “Enquanto diretor e ex-presidente, 
posso falar com propriedade em nome de todos 
que passaram pela Acimacar: fazer esse trabalho 
voluntário é muito gratifi cante. Além de ver o 
desenvolvimento do município, conseguimos 
sentir na pele e somos gratos porque as pessoas 
reconhecem a importância da Acimacar em função 
do que ela desempenha. O principal legado, 
enquanto diretores, é o nosso aprendizado, e o 
legado que a Acimacar deixa é o desenvolvimento 
que as pessoas podem observar que realmente 
acontece”, fi naliza Maioli.

Tema amplamente debatido nas reuniões 
da Acimacar, o Contorno Oeste é outro sonho 
concretizado. A ordem de serviço que garante 
o início das obras foi assinada no mês passado. 
“Este assunto foi pautado no planejamento 
estratégico da Acimacar, mas a gente sabe que 
mesmo com a assinatura da ordem de serviço 
será preciso continuar se mobilizando em prol 
da concretização desse pleito. Necessitamos 

fi scalização para que os caminhões utilizem 
este contorno e deixem de passar pelo centro 
da cidade”, declara, completando: “o Contorno 
Sul, mais conhecido por anel viário, também 
está no nosso planejamento estratégico. Já dis-
cutimos com o Poder Público, pois diz respeito 
ao interesse da comunidade e a Acimacar vai 
continuar empenhada no atendimento a essa 
bandeira”, assegura.

Bola da vez, a segurança pública é pleito constante. Quando, anos atrás, houve uma mobili-
zação expressiva para que a sede do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) fosse instalada 
em Marechal Rondon, a Acimacar ajudou fi nanceiramente para que o projeto se tornasse reali-
dade, conta Maioli. “Hoje temos um problema porque o BPFron está alocado em uma estrutura 
inadequada. O Complexo Militar vem ao encontro do planejamento estratégico, e nossa entidade 
mobilizou moções de pedido junto ao Governo do Estado para que retomasse esse assunto dada 
sua importância ao nosso município, especialmente de segurança local. Sabemos que o BPFron 
oferece elevada sensação de segurança”, considera.

Durante a sua existência, a Acimacar 
sempre esteve à frente dos principais 

assuntos voltados ao desenvolvimento do 
município. Quando não esteve à frente, ao 

menos participou e foi decisiva
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CAMPANHAS PROMOCIONAIS

Uma excelente oportunidade de premiar os consum-
idores a um custo muito baixo. Assim podem ser 
defi nidas as campanhas promocionais realizadas 
pela Associação Comercial e Empresarial de 

Marechal Cândido Rondon (Acimacar). 
No total, a entidade promove três campanhas ao longo do ano, 

pensando sempre em datas comemorativas que são expressivas e 
movimentam o comércio local. São elas, Amor Sempre Presente 
(Dia das Mães e Pais) e Natal Premiado. As campanhas são divididas 
em cinco sorteios, sendo um para o Dia das Mães, um para o Dia 
dos Pais dias e três para o Natal. 

Para a vice-presidente do Comércio, Carla Rieger Bregoli, as 
campanhas promocionais são diferenciais principalmente porque 
todas são realizadas por meio de vales-compras. “Isso quer dizer 
que é um dinheiro que o empresário aporta no momento em que 
compra a campanha, mas que logo vai voltar para a empresa em 
forma de consumo”, salienta.

Neste ano, em virtude do cinquentenário da Acimacar, as 
campanhas, segundo Carla, estão mais arrojadas. A Campanha 

Amor Sempre Presente sorteará ao todo R$ 40 mil em 
vales-compras com 100 premiados. O prêmio mais alto 
será de R$ 1 mil para três sorteados; dois premiados com 
vales de R$ 750, dez vales de R$ 500 e 35 de R$ 300, 
nas respectivas datas.

A Campanha de Dia das Mães inicia dia 26 de abril 
e segue até 15 de maio e a do Dia dos Pais acontece de 
26 de julho a 14 de agosto. 

Já a Campanha Natal Premiado sorteará um total 
de R$ 100 mil, distribuídos em três sorteios, com 100 
premiados. Além dos vales-compras, serão sorteadas 
duas motos: uma Neo Yamaha e uma Honda Biz.

Os vales-compras de maior valor serão de R$ 1,5 

mil e R$ 1 mil.
A Campanha Natal Premiado acontece entre 20 de novembro 

e 27 de dezembro.
As duas campanhas juntas somam R$ 140 mil em vales-compras 

que premiarão um total de 250 consumidores, 90 a mais que em 2017.

Fortalecimento da economia
A vice-presidente do Comércio ressalta a aprovação das cam-

panhas por parte dos consumidores. “Vemos, a partir de pesquisas 
realizadas, que as pessoas querem vales-compras porque isso 
oportuniza elas a comprar o que quiserem”, comenta.

Carla reforça que as campanhas são importantes para fortalecer 
a economia local. “Esses formatos são ideias para fortalecer o 
comércio, injetando mais dinheiro na economia e oferecendo difer-
enciais para as empresas que oportunizam aos clientes premiações”, 
declara, acrescentando: “O empresário precisa entender que é um 
dinheiro injetado dentro do nosso município, tanto no momento 
em que ele compra a campanha até quando o consumidor vai à sua 
empresa para retirar os vales-compras”. 

Outra novidade, em virtude do jubileu de ouro da entidade, é 
que os associados receberão um subsídio para a compra dos pacotes 
com 20% de desconto. O objetivo é que mais empresários possam 
aderir às campanhas. “Tínhamos uma campanha em que o pacote 
menor custava R$ 800 e agora está R$ 650. Além disso, se o em-
presário for fazer a compra ele ainda tem a possibilidade de dividir 
o valor em dez vezes”, comenta a vice-presidente do Comércio.

Segundo ela, no ato de lançamento das companhas promo-
cionais, cerca de 70 empresas adquiriram os pacotes. “Contudo, 
queremos mais pessoas participando, até porque elas só podem 
gastar os vales-compras nas empresas que participam da campanha. 
Se mais empresas aderirem, mais oportunidades de compras serão 
ofertadas aos clientes”, pontua.  

Parceria
As Campanhas Amor Sempre Presente e 

Natal Premiado são promovidas em parceria 
com os patrocinadores Sicoob Marechal e 
Sempre Vida.  “Se forem somados os valores 
dos pacotes com todos os custos das campanhas, 

nós não conseguiríamos chegar ao valor de 
R$ 140 mil. Desta forma, o Sicoob e o Sempre 
Vida também acreditam no município e nos 
ajudam a chegar em valores expressivos para 
todas as campanhas”, fi naliza.

Ações fortalecem a economia local, injetando mais dinheiro no comércio e oferecendo 
diferenciais para as empresas que oportunizam premiações aos clientes 

Vice-presidente do Comércio da Acimacar, Carla Rieger Bregoli: “É um dinheiro injetado 
dentro do nosso município, tanto no momento em que o empresário compra da Acimacar a 
campanha até quando o consumidor vai à sua empresa para retirar os vales-compras”

fomentam vendas no comércio

U
Marechal Cândido Rondon (Acimacar). 

No total, a entidade promove três campanhas ao longo do ano, 
pensando sempre em datas comemorativas que são expressivas e 
movimentam o comércio local. São elas, Amor Sempre Presente 
(Dia das Mães e Pais) e Natal Premiado. As campanhas são divididas 
em cinco sorteios, sendo um para o Dia das Mães, um para o Dia 
dos Pais dias e três para o Natal. 

Para a vice-presidente do Comércio, Carla Rieger Bregoli, as 
campanhas promocionais são diferenciais principalmente porque 
todas são realizadas por meio de vales-compras. “Isso quer dizer 
que é um dinheiro que o empresário aporta no momento em que 
compra a campanha, mas que logo vai voltar para a empresa em 
forma de consumo”, salienta.

Neste ano, em virtude do cinquentenário da Acimacar, as 
campanhas, segundo Carla, estão mais arrojadas. A Campanha 

Amor Sempre Presente sorteará ao todo R$ 40 mil em 

Vice-presidente do Comércio da Acimacar, Carla Rieger Bregoli: “É um dinheiro injetado 
dentro do nosso município, tanto no momento em que o empresário compra da Acimacar a 
campanha até quando o consumidor vai à sua empresa para retirar os vales-compras”

Revelest
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ACIMACAR
em números

Com 1.660 empresas associadas, a en-
tidade de classe que congrega pessoas 
jurídicas e físicas de todos os setores 
das atividades econômicas existentes 

em Marechal Cândido Rondon objetiva não apenas 
defender os interesses de seus associados, mas 
também presta serviços para o desenvolvimento das 
empresas filiadas.

Neste sentido, a Associação Comercial e Em-
presarial (Acimacar) realiza treinamentos, cursos e 
palestras aos empresários e seus colaboradores, bem 
como oferece programas para aprimorar a atividade 
empresarial.

Em 2017, foram realizados 64 treinamentos, sendo 
que 30% foram totalmente gratuitos para os associa-
dos. Para estes eventos, parcerias são firmadas com 
entidades como Itaipu Binacional e Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 
Para este ano, o objetivo da entidade é aumentar o 
número de cursos e palestras com temas inovadores.

Para o associado
Muito mais do que as facilidades como redução de 

custos em convênios e eventos, a Acimacar também 
oferece às empresas que fazem parte da entidade um 
rol de serviços para aperfeiçoar a atuação das orga-

nizações, sejam elas pequenas, médias ou grandes.
Os setores de gerência, financeiro, administração, 

secretaria, recursos humanos, comercial, marketing, 
telefonista e serviços gerais proporcionam a execução 
de ações e organização e setores para prestação dos 
serviços na área de treinamentos, banco de talentos, 
certificado de origem, certificado digital, COB on- 
line, caravanas empresariais, eventos, campanhas 
promocionais, convênio em saúde ocupacional, 
convênios educação, convênios médicos, Programa 
Empreender, exposições e feiras, serviço de mala 
direta, registro de marcas e patentes, DVDteca, asses-
soria jurídica, Compras Marechal, núcleos setoriais 
e café empresarial.

A Acimacar também realiza a locação de salas 
e equipamentos tanto a empresas associadas quanto 
não associadas. A diferença é que para os membros 
da entidade o custo é significativamente reduzido. À 
disposição estão três salas de reuniões climatizadas, 
com sonorização e rede wireless, com capacidade 
para 20, 30 e outra para 60 pessoas, além da sala da 
diretoria, com capacidade para 40 pessoas.

O prédio da entidade também conta com um 
auditório que pode atender até 300 pessoas, podendo 
ser dividido, aumentando em mais uma sala e sendo 
possível agrupar 100 pessoas em cada um dos espaços.

Segurança para vender
O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) é um dos prin-

cipais benefícios aos associados, pois a ferramenta auxilia 
diretamente na concessão de credito aos consumidores. 
Por meio do SPC, o empresário pode realizar consultas 
nacionais com informações sobre SPC e Serasa de pessoas 
físicas e jurídicas e inclusões dos inadimplentes no banco 
de dados nacional.

Na Acimacar também está localizado o escritório da 
Junta Comercial do Paraná (Jucepar), que atua na abertura, 
alteração e extinção de empresas, autenticação de livros 
contábeis e também emite certidões simplificadas.

Além disso, a entidade atua com o programa do Governo 
do Estado Bom Negócio Paraná, que visa garantir capacitação 
gratuita e oferecer créditos subsidiados aos empreendedores.

Na Acimacar, também encontra-se o Indexopar, portal das 
indústrias do Extremo Oeste do Paraná, uma ferramenta que 
proporciona maior visibilidade para o setor industrial, além 
do Ponto de Atendimento Sebrae, que objetiva o desenvolvi-
mento e aprimoramento das empresas, de modo a assegurar 
o seu fortalecimento e a melhoria de sua performance.

Além de oferecer facilidades aos associados para contratação de planos de saúde e 
convênios educacionais, Associação Comercial rondonense faz a locação de salas de reuniões 
e oferece rol de serviços para potencializar competências de empresários e colaboradores

O Presente

Os números de 2017
109.913 consultas ao SPC

7.344 registros no SPC

5.919 baixas no SPC

1.690 certificados digitais validados

1.060 certificados de origem emitidos

66 cursos e palestras realizados com 5.166 participantes

3.651 livros registrados na Junta Comercial

1.380 certidões simplificadas emitidas na Junta Comercial

1.484 processos protocolados na Junta Comercial

7.113 usuários dos planos de saúde Sempre Vida e Unimed
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EMPRESAS
se fortalecem e crescem juntas 
Núcleos Setoriais criados no âmbito da Acimacar permitem às 
empresas encontrar soluções para fortalecer seus segmentos
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Vice-presidente de Núcleos Setoriais da Acimacar, Eduardo 
Berndt: “São solucionadas problemáticas individuais comuns 
dentro do coletivo e, neste sentido, há uma melhoria muito 
signifi cativa quando fala-se em desenvolvimento, crescimento, 
gestão e aplicação das habilidades”

Existem características co-
muns nas organizações que 
crescem, ganham mercado 

e que são promissoras: efi ciência em 
gestão, nas equipes, nos custos, nos 
negócios, nas vendas e também 
prezam pela qualidade de seus 
produtos e serviços. 

Entretanto, deixar de trabalhar 
individualmente para atuar de 
forma coletiva com organizações 
do mesmo segmento é possibil-
itar que não somente uma se 

desenvolva nesses aspectos, 
mas que dez, 20 e até 

mais de 30 empresas 
conquistem ainda 

mais destaque 
no mercado. 

Este é 
o princi-

pal ob-
jeti-

vo dos Núcleos Setoriais constituídos dentro da 
Associação Comercial e Empresarial de Marechal 
Cândido Rondon (Acimacar), que hoje, além do 
Núcleo e Conselho da Mulher Empresária e do 
Núcleo e Conselho Jovem Empreendedor (Cojem), 
conta com os núcleos de Artesanato, Gastronomia, 
Informática, Imobiliárias, Mecânicas e Autoelétri-
cas, Moveleiros, de Profi ssionais da Contabilidade 
e o Núcleo Multissetorial da Rua Santa Catarina, 
que juntos congregam em torno de 200 empresas 
rondonenses associadas à entidade. “O primeiro 
intuito dos núcleos é a necessidade básica que 
geralmente motiva a união de uma atividade: as 
demandas comuns que as empresas têm. Problemas 
e difi culdades similares, fornecedores semelhan-
tes, profi ssionais e o cotidiano parecidos. Pensar 
coletivamente para resolver essas problemáticas 
comuns a todos reforça o segmento de atividade, 
além de existir as vantagens coletivas”, destaca o 
vice-presidente de Núcleos Setoriais da Acimacar, 
Eduardo Berndt.

Ele pontua que quando aspectos como esses 
são trabalhados no contexto é possível melhorar 
não apenas um profi ssional, mas toda uma área, 
já que são desenvolvidos polos na região onde 
a atividade se aplica e, neste sentido, todas as 
empresas ganham. “O Núcleo de Mecânicas e Au-
toelétricas, por exemplo, tinha grande difi culdade 
em contratação, então dentro do núcleo criaram um 
manual do candidato que está entrando na empresa, 
permitindo que todos, no momento da contratação, 
falem a mesma língua”, comenta. 

Além disso, questões legais que são comuns 
aos setores, como nos aspectos ambientais, fi scais, 
de gestão e quesitos pessoais, foram todas sanadas 
por meio da criação deste manual, elaborado em 
conjunto pelos empresários nucleados. “São solu-
cionadas problemáticas individuais comuns dentro 
do coletivo e, neste sentido, há uma melhoria muito 
signifi cativa quando fala-se em desenvolvimento, 
crescimento, gestão e aplicação das habilidades”, 
opina Berndt.

Além de as empresas nucleadas terem maior 
acessibilidade a métodos de gestão e conhecimentos 
jurídicos para aplicar em suas atividades, a troca 
de experiências também é outro ponto positivo. 
“Quando uma empresa sanou determinado proble-

ma que outra ainda está enfrentando ou desconhece 
o caminho, ela compartilha a solução com os 
demais”, enaltece. 

 
Sem concorrência
Berndt enfatiza que no âmbito dos Núcleos 

Setoriais não existe concorrência. Segundo ele, 
há uma similaridade de necessidades e com base 
nisso trabalha-se em conjunto em busca de soluções. 
“Fora deste âmbito, cada empresa briga por preço, 
por produto, por amplifi cação de qualidade e para 
ganhar mercado”, diz. “Mas a concentração não é 
um indivíduo. É o ramo de atividade onde todos 
ganham”, reforça. 

Economicamente, salienta ele, os Núcleos 
Setoriais potencializam não só as próprias empresas 
como também o município, por meio da geração de 
emprego, renda e impostos. “Além disso, o cresci-
mento individual das empresas e o fortalecimento 
das áreas de atuação na região também valorizam 
o município”, ressalta. 

 
Dinâmica
Tendo como objetivo aproximar e promover 

o associativismo e favorecer o desenvolvimento 
das empresas do seu setor, os Núcleos Setoriais 
têm trabalho participativo e orientado pelas suas 
demandas dentro da Acimacar.

A partir da cooperação, confi ança no trabalho 
em grupo e a participação ativa no Núcleo Seto-
rial, as empresas trazem para discussões aspectos 
comuns aos segmentos e em conjunto encontram 
soluções para fortalecer seus segmentos. 

Na Acimacar, contam com o apoio de um 
consultor que trabalha exclusivamente para a 
fundamentação dos núcleos, recebimento de de-
mandas, busca de orçamentos e coordenação dos 
trabalhos. “Um trabalho que, mesmo cada núcleo 
tendo seu coordenador, talvez sozinho não poderia 
ser concluído. Existe toda essa estrutura para que a 
dinâmica dos núcleos funcione”, menciona Berndt.

Os Núcleos Setoriais elegem anualmente 
um coordenador, que fica responsável junto 
com o consultor do Núcleo Setorial em tomar a 
frente aos trabalhos, envolvendo os nucleados 
no planejamento e trabalhando para que as ações 
efetivamente aconteçam. 
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Por que ser nucleado 

Case de sucesso

1992

1994

1999
2000

2010

Muito mais do que fortalecer individual 
e coletivamente o segmento das empresas 
nucleadas, participar de um Núcleo Setorial 
conta com diversas outras vantagens.

A principal delas está no acesso a trein-
amentos exclusivos, de acordo com o setor 
de atuação do núcleo, além de consultorias 
especializadas. “A qualificação de mão de 
obra, que é uma grande necessidade de to-
dos os segmentos, também é uma vantagem. 
Reunimos determinados profissionais, como 
garçons, mecânicos, marceneiros, entre 
outros, e fazemos a capacitação para que 
eles estejam aptos a atuar no mercado com 
qualificação”, comenta Berndt.

Os núcleos também têm a possibilidade 
de realizar caravanas para participar de 
feiras, missões empresariais e eventos com 
maior regularidade e menor custo. “Após 
muitos anos de lutas, estamos conquistando 
a possibilidade de realização de compras em 
conjunto, que permite às empresas a compra 
com redução de custos”, diz. 

O trabalho dos Núcleos Setoriais tam-
bém gera impactos positivos nas entidades 
empresariais que promovem esta forma de 
organização da base, como a melhoria da 
representatividade, aumento do quadro 

social e, consequentemente, da receita da 
entidade empresarial local, crescimento de 
demanda por serviços, fortalecimento da 
cultura associativista, profissionalização do 
quadro funcional e participação pró-ativa no 
desenvolvimento local e regional.

O acesso a ferramentas de gestão e as-
sessorias dentro dos núcleos, que também 
podem ser individualizadas às empresas por 
meio do consultor que está à disposição dos 
nucleados da Acimacar, é outro benefício para 
que mais empresários enxerguem os poten-
ciais da união de forças para conquistas de 
objetivos comuns nas suas áreas de atuação. 
“Também temos apoio de outras instituições 
e entidades, como da Confederação das Asso-
ciações Comerciais e Empresariais do Brasil 
(CACB), do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial (Senac), que fomentam as atividades”, 
enfatiza. “O Programa Empreender, da 
Federação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Brasil (Faciap), nada mais 
é do que uma somatória de parcerias, que 
culminou em quatro núcleos da Acimacar 
com projetos aprovados para receber inves-
timentos”, complementa Berndt. 

Para o vice-presidente de Núcleos Setoriais da Acimacar, recentemente 
ainda não compreendia-se a amplitude de conquistas dos Núcleos Setoriais 
e a importância dessas organizações dentro das Associações Comerciais, 
por isso, ele avalia que atualmente os núcleos estão em alta, pois o seu 
valor e importância foram compreendidos somente nos últimos anos. “Até 
mesmo pela estruturação que passamos nos nossos núcleos, houve um 
entendimento do conceito de valoração da concentração de atividade nos 
mesmos grupos”, expõe.

Ele diz que apesar de existirem Núcleos Setoriais em entidades de classe 
de outros municípios, a maturidade dos núcleos, em termos de definição de 
valores, intenções e motivações está ocorrendo somente agora. “Municípios 
menores da região, como Entre Rios do Oeste e Pato Bragado, passaram a 
estruturar núcleos dentro das associações e nos convidam para apresentar 
cases de sucesso obtidos na Acimacar”, destaca. “Saber que somos uma 
referência é bastante gratificante porque a nossa intenção é de que as empresas 
se fundamentem, desenvolvam e cresçam nos municípios”, conclui Berndt. 

Criado o Conselho da Mulher Empresária, 
que atualmente é denominado Núcleo e 

Conselho da Mulher Empresária

Criado o Conselho Jovem Empreendedor 
(Cojem), que atualmente é denominado 
Núcleo e Conselho Jovem Empreendedor

Criado o Núcleo de  
Mecânicas e Autoelétricas Criado o Núcleo de Informática

Criado o Núcleo de Gastronomia
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Criado o Núcleo Multissetorial 
da Rua Santa Catarina

2015

Criado o Núcleo de  
Imobiliárias

2013

Criado o Núcleo de 
Profissionais da Contabilidade



FOMENTO
Empresas organizadas, com boa tecnologia, integradas 

e que oferecem produtos do mobiliário, de acordo com 
as tendências do ramo, para atender as necessidades 
dos clientes. Com esse objetivo foi fundado o Núcleo 

Moveleiro da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cân-
dido Rondon (Acimacar). Entre os focos estratégicos estão a busca 
e manutenção de novos clientes, melhoria dos processos gerenciais 
e técnicos, inovação e tecnologia, além da união e fortalecimento 
do grupo.

Criado em 2011, o Núcleo conta atualmente com 13 empresas 
ativas e participou recentemente do programa nacional Empreender 

Competitivo, tendo, inclusive, um projeto aprovado. As propos-
tas para concorrer aos investimentos do programa foram 

avaliadas pela Confederação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Brasil (CACB) e pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

Os Núcleos da Acimacar inscreveram o maior 
número de projetos do Paraná, nove no total. Além do 
Núcleo Moveleiros, outros três projetos, dos Núcleos 

de Gastronomia, Imobiliárias e Informática também 
foram aprovados para receber investimentos na ordem 

de R$ 1 milhão.
Os investimentos advindos do programa têm o objetivo 

de impulsionar os grupos que já estão em fase de autos-
sustentabilidade. Dentre os projetos apresentados 

e aprovados estão missões e visitas técnicas, 
capacitações e melhorias de processos 

e gestão, planos de marketing, cursos, 
workshops, palestras, consultoria para 

planejamento estratégico e outras ações. 

Benefícios
O coordenador do Núcleo de Moveleiros, Sandro Zastrow, ressalta 

que um dos intuitos do Núcleo é promover o aumento da competitivi-
dade a partir da melhoria de gestão e inovação com designer das peças 
produzidas e buscando a ampliação de mercado. “Para nós, a aprovação 
do projeto é muito importante, haja vista que sem ele o Núcleo não 
conseguiria realizar muitas das ações”, considera, acrescentando: 
“Com esse auxílio, vamos conseguir fazer muito mais ações que são 
importantes para as empresas. E tudo isso tem um custo alto, sendo 
assim teremos uma facilidade maior também na parte fi nanceira”.

Agora, segundo ele, com o projeto aprovado, os investimentos 
serão revertidos em benefícios para as empresas nucleadas. “Con-
tratação de ótimos profi ssionais na área específi ca com redução de 
custos, busca de ampliação de mercado, participação em feiras e 
missões empresariais e conhecimentos de tendências do setor vindas 
de grandes centros”, exemplifi ca.

Conforme o coordenador do Núcleo, o projeto aprovado consiste 
em várias ações, dentre elas cursos, palestras, feiras, visitas técnicas, 
aperfeiçoamento dos empresários, assim como dos colaboradores, 
entre outras ações.

Os investimentos destinados para a execução do projeto somam 
em torno de R$ 200 mil, sendo que desse valor 28% é contrapartida 
do Núcleo e o restante do Sebrae e da Acimacar. 

Com cronograma defi nido e planejamento montado, para o mês 
de abril já estão programados dois cursos promovidos pelo Núcleo 
Setorial, sendo um de Atendimento e Vendas e outro de Formação 
de Preço de Venda, nível avançado.

Crescimento do setor
O coordenador do Núcleo de Moveleiros também está otimista 

em relação ao crescimento do setor. “O nosso setor, da mesma forma 
que os demais, está tendo algumas difi culdades por conta da crise 
econômica, mas pretendemos fortalecer ainda mais o Núcleo e superar 
esse período. Tanto nesse como no próximo ano esperamos que as 
coisas estejam melhores, e com esse projeto vamos fortalecer ainda 
mais o Núcleo de Moveleiros”, fi naliza Zastrow.

Com projetos aprovados 
no programa Empreender 
Competitivo, Núcleos 
Setoriais da Acimacar 
receberão investimentos 
na ordem de R$ 1 milhão. 
Núcleo Moveleiro se 
destaca e projeta ações
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Com projetos aprovados 

ao empreendedorismo

Coordenador do Núcleo de Moveleiros da Acimacar, Sandro 
Zastrow: “Com o auxílio da verba do programa, vamos conseguir 
fazer muito mais ações que são importantes para as empresas”
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NOVOS
Conhecer novos projetos, ferramentas, pessoas e 

vislumbrar perspectivas são fundamentais para o 
avanço dos negócios em qualquer área ou setor. 

Pensando nisso, as caravanas empresariais 
desenvolvidas pela Associação Comercial e Empresarial de 
Marechal Cândido Rondon (Acimacar) buscam proporcionar aos 
associados o conhecimento de novas tecnologias, atualização e 
intercâmbio com o mercado.

Com foco no desenvolvimento empresarial e profi ssional, 
diversas visitas técnicas são realizadas ao longo do ano pelos 
diferentes núcleos que integram a entidade, cada qual voltada ao 
seu ramo específi co de atuação.

Para o contador Paulo Adriano Grenzel, sócio do Núcleo Setorial 
de Profi ssionais da Contabilidade, da Associação dos Contabilistas 

de Marechal Rondon (Acomar) e delegado do Conselho Re-
gional de Contabilidade do Paraná (CRCPR), as viagens 

são importantes pois permitem a troca de experiências 
entre os profi ssionais, a aproximação também no lado 
pessoal e o fortalecimento das amizades e preferên-
cias. “O objetivo principal do Núcleo e da Acomar, 
em parceria com o CRCPR, é o aprimoramento 
constante de todos os profi ssionais da contabilidade, 
propiciando maior qualidade, agilidade e valor aos 

serviços prestados”, declara Grenzel. 
De acordo com ele, o Núcleo Setorial 

de Profi ssionais da Contabilidade 
realizou ao menos três viagens 

técnicas em grupo entre 2017 e início de 2018. Destas, destacam-se 
a visita a duas empresas, a A.I.C. Consultoria Empresarial, da área 
de Contabilidade, e a Sage Brasil, especializada em sistemas para 
escritórios de contabilidade, em Pinhais e Curitiba. 

A A.I.C., que possui atualmente 320 clientes, já foi agraciada 
com diversos prêmios, entre eles o Latin American Quality Insti-
tute no ano de 2012, prêmio com a chancela da Organização das 
Nações Unidas (ONU).

Já a Sage Brasil é hoje uma multinacional britânica de software 
de gestão para empresas de contabilidade, com cerca de 1,4 mil 
colaboradores e 60 mil clientes no Brasil.

Recentemente, o Núcleo também participou do Encontro de 
Escritórios Contábeis do Paraná (Enescopar). “Durante as viagens 
ou encontros estamos em contato com pessoas diferentes, mas que 
conversam sobre os mesmos assuntos presentes no dia a dia de 
todos. Então há uma troca muito grande de experiências”, salienta 
Grenzel, que acrescenta: “Sempre fazemos essas viagens visando 
um propósito específi co, tentando melhorar o que temos e sabemos”. 

Entretanto, mais importante que apenas conhecer é colocar em 
prática as novas aquisições. Durante a visita técnica ao Escritório 
AIC, referência em gestão contábil, Grenzel diz ter se deparado 
com uma outra realidade. “A visita foi promovida porque muitas 
pessoas queriam saber como funcionava o trabalho do escritório”, 
comenta o contador, ressaltando que o impacto foi fantástico. 
“Uma visão totalmente diferente do que temos de um escritório de 
contabilidade tradicional. Parece uma linha de montagem de uma 
indústria, onde cada ‘peça’ faz a sua parte”, expõe.

Aplicação dos conhecimentos 
A partir da visita realizada, Grenzel conheceu novas fer-

ramentas e formas de otimizar o tempo de trabalho. Com isso, 
resolveu aplicar muitos dos conhecimentos adquiridos em seu 
próprio escritório de contabilidade, com ênfase para as questões de 
organização interna da empresa, triagem de documentos recebidos 
com relatório de conferência e identifi cação de documentos em 
falta, contato imediato com o cliente solicitando os documentos 
e a aquisição do PIER (sistema de gestão da empresa contábil). 

Grenzel explica que o sistema permite controlar as horas 
de trabalho dos funcionários, como também quanto a empresa 
demanda em horas para cumprir todas as suas tarefas. “Isso 
permite que a empresa tenha um controle do trabalho realizado, 
monitoramento do quadro de funcionários e o desempenho in-
dividual de cada um”, menciona.  

Além do que já está sendo executado, ele destaca que novas 
ferramentas estão em fase de implementação, como é o caso de 
um software que faz a gestão de pessoas e traz informações para 
precifi cação dos serviços. “Aliado a isso, há o desenvolvimento de 
um aplicativo para celular no qual o cliente poderá realizar solic-
itações e ter acesso a relatórios e documentos da empresa, como 
balanços, declarações de imposto de renda, certidões negativas, 
envio de guias de impostos com protocolo, entre outros”, fi naliza. 

Com foco no desenvolvimento 
empresarial e profi ssional, 
diversas visitas técnicas são 
realizadas ao longo do ano pelos 
diferentes núcleos que integram 
a Acimacar

O Presente

Paulo Adriano Grenzel, 
sócio do Núcleo Setorial 
de Profi ssionais da 
Contabilidade: “O objetivo 
principal do Núcleo é o 
aprimoramento constante 
de todos os profi ssionais da 
contabilidade, propiciando 
maior qualidade, agilidade 
e valor aos serviços 
prestados”

horizontes e 
possibilidades
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MODELO
de representatividade

Ao longo de seus 50 anos de história, 
a Associação Comercial e Empre-
sarial de Marechal Cândido Rondon 
(Acimacar) se consolidou no Paraná 

como uma das mais importantes ACEs no Estado 
pela sua representatividade, organização e serviços 
prestados, tornando-se referência estadual como 
modelo de Associação Comercial.

A entidade chega a 2018 com maturidade in-
stitucional e estrutural e um número expressivo de 
associados, cerca de 1,6 mil, o que comprova sua 
representatividade e importância para o município, 
região, classe empresarial e comunidade.

Atualmente, a Acimacar representa Marechal 
Rondon em diversos eventos em nível nacional e 
localmente desenvolve, organiza e supervisiona al-
gumas feiras e exposições, como é o caso do Feirão 
de Veículos e da Exposição da Indústria, Comércio e 
Serviços de Marechal Cândido Rondon (Expomar), 
que integra a programação da Expo Rondon. 

Além disso, promove a Feira Ponta de Estoque e 
o Prêmio Marechal Rondon e ainda realiza diversas 
campanhas promocionais ao longo do ano. 

Para o vice-presidente de Feiras e Campanhas da 
Acimacar, Elizeu Marcio dos Reis (Tadeu), algumas 
pessoas questionam a importância da Acimacar 
para o município sem saber ou participar das ações 
desenvolvidas pela entidade, que, segundo ele, são 
responsáveis e comprovam a representatividade con-
quistada ao longo da história. “Quando temos algum 
evento no município, pessoas de outros lugares dizem 
que a Acimacar é um exemplo em todo o Paraná e 
até mesmo no Brasil”, pontua, acrescentando: “É 
importante que as pessoas vejam todos os benefícios 
oferecidos pela entidade, sempre com o objetivo 
de agregar e ajudar os empresários dos setores do 
comércio, da indústria e da prestação de serviços”.

Desde o ano passado, a Acimacar, em parceria 
com a Copagril e a prefeitura, também passou a ser 
responsável pela organização da Expopecuária, outro 

Além de evidenciar Marechal Rondon em diversos eventos, 
Acimacar também promove feiras e exposições que prospectam 
a entidade como uma referência no modelo de associação 
comercial

Vice-presidente de Feiras e Campanhas da Acimacar, 
Elizeu Marcio dos Reis (Tadeu): “A Acimacar tem 

desempenhado um trabalho muito sério e transparente, 
e isso, ao meu ver, traz muita credibilidade”

evento da Expo Rondon. “Devido ao 
fato da nossa região ser muita repre-
sentada no agronegócio, é importante 
que a Acimacar tenha cada vez mais 
envolvimento e participação. Diante 
de uma situação econômica delicada 
que o país enfrenta, tanto o comér-
cio quanto o setor de prestação de 
serviços continuam se mantendo 
por conta do agronegócio. Por isso, 
existir essa parceria é fundamental”, 
afi rma Tadeu, que adianta: “2017 
foi muito produtivo e esse ano vai 
ter bastante novidade, haja vista 
que estamos introduzindo um novo 
modelo de gestão”.

Tadeu reforça que a Expomar 
se consolida hoje como uma porta 
de acesso a negócios em diversos 
ramos do varejo e da prestação de 
serviços. “A Expomar é uma vitrine do que o nosso 
município tem para oferecer e neste ano ela vai ser 
ainda melhor do que foi em 2017, com mais atrações 
e novidades”, garante. 

Engajamento
De acordo com o vice-presidente de Feiras e 

Campanhas, a Acimacar é convidada para participar 
e apoiar todas as ações desenvolvidas pelas demais 
entidades do município. Para ele, isso é refl exo 
do engajamento e da credibilidade da Associação 
Comercial e das pessoas que a representam. “A 
Acimacar tem desempenhado um trabalho muito 
sério e transparente, e isso, ao meu ver, traz muita 
credibilidade”, destaca. 

Tadeu ressalta ainda a importância das instituições 
parceiras dos eventos na conquista da representativ-
idade. Como exemplo, ele cita o Feirão de Veículos, 
que é administrado pela Acimacar, mas conta com a 
parceria do Sicredi. “Eles trazem a parte administra-

RECONHECIMENTO
Premiando os bons resultados obtidos nos 

eventos promovidos pela Acimacar, a Feira Ponta 
de Estoque, o Feirão de Veículos, a Expomar e o 
Prêmio Marechal Rondon agora fazem parte do 
calendário ofi cial de Feiras e Eventos de Marechal 
Rondon. “É um reconhecimento ao esforço de to-
das as gestões anteriores e dos quase 50 anos de 
atuação da entidade. Fazendo parte do calendário 
ofi cial, as possibilidades de parcerias ampliam-se e 
permitem maior segurança jurídica e transparência, 
tanto aos associados quanto à comunidade. É uma 
grande conquista”, fi naliza Tadeu.

tiva para dentro do próprio Centro de Eventos, onde 
realizamos o evento, oportunizando que as pessoas 
saiam com o veículo e também com o fi nanciamento 
assinado”, enaltece, reiterando que parcerias somam, 
agilizam e deixam o consumidor muito mais satisfeito.  

O
 Presente
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um importante 
aliado do empresário

Uma das ferramentas mais conhecidas e am-
plamente utilizadas pelos empresários de 
Marechal Cândido Rondon, nos mais variados 
segmentos, é o Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC). Este sistema, conforme o vice-presidente de Infor-
mações Cadastrais e Proteção ao Crédito para a Associação 
Comercial e Empresarial (Acimacar), Luciano Cremonese, 
é o maior banco de dados da América Latina. “O SPC pode 
ser considerado uma espécie de cofre de segurança, ou seja, 
onde o empresário busca informação para vender com mais 
segurança. Portanto, oferece maior certeza no sentido do 
recebimento da conta”, ressalta.

Cremonese acrescenta que o sistema ajuda a evitar a 
venda de produtos a pessoas que têm maior probabilidade 
de serem inadimplentes. “Trata-se de uma ferramenta de tra-
balho, porque sem este serviço o empresário fi ca vulnerável 
a ter inadimplência, ou seja, vender a quem não 
possui crédito”, expõe.

Ele diz que a taxa de segurança das consultas do SPC em 
Marechal Rondon é de 21,56%. Isso signifi ca que para cada 
100 consultas realizadas, 21 delas possuem alguma forma de 
restrição. “Você diminui sua inadimplência 21,56% durante a 
concessão de crédito apenas consultando. Daí a necessidade 
das empresas utilizarem o serviço. Além do que fi ca muito 
mais fácil e barato consultar o SPC do que contratar profi s-
sionais exclusivamente para executar a cobrança de contas 
em atraso”, frisa.

Pesquisas apontam que 31% dos inadimplentes quitam 
suas dívidas em até 60 dias após sua inclusão, portanto, 
enaltece Cremonese, quanto antes o empresário incluir esses 
consumidores, menores são as chances do maior endividamento 
do cliente e maiores as chances do recebimento pela venda.

Aliado
Quando o assunto é SPC, ele reforça que o siste-

ma oferece inúmeras vantagens ao empresário, 
sendo uma das principais a de no momento da 
consulta acessar o banco de dados que revela o 
histórico de compras, com informações sobre 
pagamento e débito de contas em empresas de 
muitos municípios. “O SPC fornece informações 

completas, sendo que ao receber um cheque 
a empresa consulta. Tudo isso consta 

em uma base de dados muito grande 
referente à inadimplência ou não de 
um CPF ou CNPJ. A importância de 
utilizar é a certeza do recebimento, 

por isso o SPC é um grande aliado do empresário”, enfatiza.
O vice-presidente de Informações Cadastrais e Proteção 

ao Crédito diz que o SPC pode ser interpretado da mesma 
forma quando se contrata um seguro de automóvel. “Melhor 
consultar e não constar nada, estar tudo limpo. Quando as 
empresas constatarem um problema, recomenda-se não efetuar 
a venda”, pontua.

Números expressivos
Os números do SPC no país são expressivos. No total, 1, 2 

milhão de empresas em todo o Brasil usufruem do serviço nas 
27 unidades federativas, por meio de aproximadamente duas 
mil entidades, formando uma rede sólida, forte e representativa 
aos interesses do varejo. Diariamente são registradas mais de 
quatro milhões de consultas, que pela internet duram menos 
de quatro segundos.

História
Cremonese destaca que a história da proteção ao crédito 

e da Acimacar - que celebra 50 anos - se confundem, pois não 
se sabe se a Associação Comercial nasceu pela proteção ao 
crédito ou se a proteção ao crédito se desenvolveu através da 
Acimacar. “No tempo das fi chas manuais em que o controle 
das consultas ocorria por telefone, este serviço cresceu porque 
os empresários precisavam de um apoio. Não há como uma 
associação comercial não oferecer SPC, porque o comerciante 
precisa, ou seja, um não vive sem o outro. O SPC sempre foi um 
dos carros-chefes para associar novos empresários”, ressalta.

Opções
A Acimacar criou mais ferramentas a favor dos empresários. 

Uma delas é o COB Online, uma forma de cobrança aos inad-
implentes a partir da qual a Associação Comercial emite boletos 
oferecendo oportunidade de pagamento. Ele possibilita a rene-
gociação automática de dívidas registradas no SPC, facilitando 
e aumentando a taxa de recuperação.

Outra opção é o SPC Conciliador, que tem por objetivo 
analisar e garantir que todo o processo de vendas e recebimentos 
por maquinetas de cartões seja monitorado e esteja de acordo 
com as expectativas do administrador da empresa e do contrato 
realizado entre este e as operadoras.

Banco de dados completo confere mais segurança ao 
comerciante para vender a prazo e ter maior certeza do recebimento

Joni Lang\OP

Vice-presidente 
de Informações 
Cadastrais e Proteção 
ao Crédito para a 
Acimacar, Luciano 
Cremonese: “Trata-se 
de uma ferramenta 
de trabalho, porque 
sem este serviço o 
empresário fi ca 
vulnerável a ter 
inadimplência, 
ou seja, vender 
a quem não 
possui 
crédito”

aliado do empresário
Banco de dados completo confere mais segurança ao 

SPC,
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JUBILEU DE OURO
será marcado por série de atividades

Maior entidade comercial per capita do 
Estado do Paraná, a Associação Comer-
cial e Empresarial de Marechal Cândido 

Rondon (Acimacar) celebra em 07 de abril seu Jubileu 
de Ouro. Para comemorar a data em alto estilo, uma 
comissão formada por diretores, ex-presidentes e colab-
oradores foi criada e desde o mês de outubro de 2017 
vem organizando uma série de atividades para serem 
desenvolvidas ao longo do cinquentenário da entidade.

O coordenador da programação dos 50 anos é o 
vice-presidente de Produtos e Serviços, ex-presidente 
Josué Maioli. Para ele, a Acimacar alcançou o auge da 
sua maturidade institucional e física. “Institucional por 
completar 50 anos e física por estar em uma sede nova, 
uma das maiores e mais completas do Paraná”, opina. 

De acordo com Maioli, o cinquentenário vem ao 
encontro de diversas ações que serão realizadas durante 
o ano. “Elas começam neste dia 07 de abril e terminam 
na mesma data do ano que vem”, informa.

Conforme o coordenador, inicialmente foi analisada 
a realização de uma festa para comemorar os 50 anos 
da Acimacar, contudo, constatou-se que nem todos 
os associados poderiam participar. “Então, a partir 
de diálogos, resolvemos desenvolver ações durante 

o cinquentenário que estão delimitadas em três eixos 
visando o envolvimento de associados e da comuni-
dade”, expõe.

Eixos
O primeiro e mais importante, aponta Maioli, 

é o eixo com foco no associado, principal razão 
da existência da Acimacar. “Durante o ano vamos 
desenvolver ações em benefício dos sócios, para que 
possam perceber com maior clareza a importância da 
entidade para as suas empresas, o município, a região 
e até chegarmos na esfera nacional”, frisa.

Serão promovidas palestras com subsídio da 
Acimacar, assim como haverá reforço nas campanhas 
promocionais e ações específi cas para trazer os associa-
dos até a entidade. “Sabemos que muitos não conhecem 
a nova sede e tampouco os produtos e serviços que a 
entidade oferece, então faremos ações a partir das quais 
o empresário que visitar a Acimacar fará um tour pela 
entidade. Serão mostradas as nossas instalações físicas e 
apresentaremos todos os nossos produtos e serviços que 
podem vir ao encontro do desenvolvimento da empresa. 
Esse empresário terá como contrapartida um presente 
que será entregue pela Associação Comercial”, detalha.

Abertura da programação acontece dia 07, com café da manhã. 
Ao longo do ano, foco será no associado e em ações voltadas ao 
empreendedorismo e ao meio ambiente

Comunidade
O segundo eixo será trabalhar com todas as instituições 

de ensino do município, sejam elas privadas ou públicas. 
“Nosso objetivo é trabalhar o empreendedorismo com 
adolescentes e jovens, estudantes do 9º ano, a ponto de 
descobrir o potencial deles e estimulá-los a criar e inovar. 
Este eixo vai estar sob a coordenação do Ildemar Kanitz, 
um dos diretores da entidade, e a gente vai fazer ações 
no cinquentenário com participação dos alunos visando 
o desenvolvimento de inúmeras atividades”, expõe.

A exemplo do segundo eixo, o terceiro também está 
relacionado com ações que envolvam a participação da 
comunidade, desta vez atuando nas questões sociais e 
ambientais. “A população rondonense sabe que a Acimacar 
tem suas responsabilidades ambientais. Anos atrás pro-
moveu o projeto de plantio de uma árvore por habitante e 
há cinco anos encabeçou o projeto da segunda árvore por 
habitante”, lembra. “Desta vez trabalharemos um projeto 
menos ousado em nível de plantio de árvores, porém 
vamos abranger outros projetos ambientais. A respons-
abilidade pela organização está com o vice-presidente 
para Assuntos de Responsabilidade Ambiental, Beto von 
Mühlen (Legário Gilberto von Mühlen), sendo que esses 
assuntos estão sendo alinhados pela comissão elaboradora 
do cinquentenário”, completa Maioli.

Serão promovidas palestras 
com subsídio da Acimacar, 

assim como haverá reforço nas 
campanhas promocionais e 

ações específi cas para trazer os 
associados até a entidade
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