










Alicerce da 
economia

Termômetro do desenvolvimento, a indústria é um 
dos setores que mais move a economia no Brasil. É 
um importante alicerce para a evolução de qualquer 
Estado e município.

É por isso que, entre vitórias e desafi os, entre altos e baixos, 
todos os anos o Dia da Indústria, 25 de maio, me-
rece ser lembrado, e comemorado, com maestria. 

Ciente da importância do setor industrial, a 
Editora O Presente produziu esta revista para 
celebrar o Dia da Indústria, a fi m de evidenciar 
este segmento tão signifi cativo para a região 
Oeste do Paraná. Especifi camente no caso de 
Marechal Cândido Rondon, é o que mais gera 
impostos e empregos no município. Somente 
no ano passado 2.570 pessoas foram admitidas 
pelas indústrias rondonenses; neste ano, já no 
primeiro trimestre, foram 765 contratações. 

Seja pela transformação dos produtos agrí-
colas por meio das agroindústrias ou pelos demais polos fomen-
tados no município, o segmento tem peso e papel fundamental 
no desenvolvimento econômico local.

Por mais que a agricultura seja o carro-chefe em muitas das 
cidades oestinas, sem as indústrias elas não seriam economica-
mente tão fortes.

E não é só isso. Indústrias são relevantes, sim. Contudo, para 
realmente somarem elas precisam ter efi cácia e efi ciência, qua-
lidades que, por sinal, muitas delas, sejam pequenas, médias ou 
grandes, sediadas em Rondon e região, têm de sobra, servindo 
de referência em suas áreas de atuação.

Os industriais empreendedores daqui sabem 
o momento de colocar o pé no freio e o momento 
de investir. E investimentos não têm faltado. Pelo 
contrário, estão sempre surpreendendo, sejam 
em casos de ampliação, modernização ou até 
mesmo implantação de novas indústrias.

Há muito o que evoluir em inúmeros aspec-
tos, até porque as tecnologias não cessam e 
novidades estão sempre surgindo, mas o setor 
industrial rondonense e regional é, sem dúvida, 
expressivo e representativo. Os gargalos exis-
tentes difi cultam ou limitam muitas vezes, mas 
não impedem atuações de destaque.

Há oportunidades para crescer e se desenvolver muito mais, e 
é isso o que esperamos e queremos. Que não falte apoio do Poder 
Público, muito menos políticas públicas, para que as indústrias 
continuem inovando e expandindo, consequentemente fazendo 
a mola da economia girar, gerando mais empregos e impostos e 
fazendo a diferença nas comunidades local e regional.
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A modernização
depende da educação
COM PERFIL DE INDÚSTRIAS MAIS ANALÓGICAS E MENOS 
TECNOLÓGICAS, MICRORREGIÃO NECESSITA DE MAIS INVESTIMENTOS 
EM EDUCAÇÃO PARA GARANTIR O PROGRESSO DA INDÚSTRIA 
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Presidente da Acimacar, Gerson 
Froehner: “Cada vez mais as 

pessoas precisam se preocupar 
com a tecnologia trazida para 
dentro da indústria em todos 

os sentidos”

Fotos: Mirely Weirich/OP

Não tem mais como fugir: a revolu-
ção industrial tecnológica mudará 
todos os processos da indústria. 

Desde as principais inovações dos campos da 
automação, controle e tecnologia da informa-
ção, aplicadas aos processos de manufatura, 
até o próprio atendimento ao cliente. “Não 
apenas nas máquinas em si, mas processos 
e inclusive pessoas estão passando por essa 
transição. Cada vez mais as pessoas precisam 
se preocupar com a tecnologia trazida para 
dentro da indústria em todos os sentidos”, 
aponta o presidente da Associação Comercial 
e Empresarial de Marechal Cândido Rondon 
(Acimacar), Gerson Froehner. 

Em um cenário cada vez mais competitivo, 
em que a indústria é considerada o motor da 
inovação, crescimento e estabilidade social, 
com clientes exigindo produtos novos, com 
qualidade e personalizados, o destaque está 
para os empreendimentos que se moderniza-
ram nos métodos de produção, nos mecanis-
mos de operação e nas políticas corporativas. 
“Muitos empreendimentos se retraíram por 
não acompanharem essas tendências de mo-
dernização. Não efetuá-la pode fazer grandes 
empresas se retraírem em um curto espaço de 
tempo. Por outro lado, a industrialização de 
ponta custa caro”, observa Froehner.

O presidente da Acimacar destaca que hoje 
a região Oeste ainda conta com equipamentos 
mais tradicionais, os quais apresentam maior 
facilidade em encontrar mão de obra e de custo 
acessível. “Substituir uma linha de produção 
analógica por uma totalmente digital torna a 
operação mais fácil, porém a assistência é um 
pouco mais difícil e cara para a nossa região. 
Na industrialização tecnológica o custo de 
mão de obra é maior, mas você troca pessoas 
por tecnologia, ou seja, o ganho é dos dois 
lados”, enaltece.

Da mão de obra aos 
processos digitais
Tanto em Marechal Rondon como na mi-

crorregião Oeste, Froehner menciona que as 
empresas ainda pensam muito na produção 
analógica, ao invés da tecnológica, o que torna 
o processo mais caro do ponto de vista social 
e tributário. “O processo digital, tecnológico, 
no início tem um custo maior, mas em longo 
prazo se torna muito menor do que contar com 
pessoas na indústria. Na outra ponta, todavia, 
temos que nos preocupar com a questão do 
desemprego”, destaca. “A tecnifi cação de 
indústria serve de alerta para quem trabalha 
na indústria, porque são muitos empregos 
substituídos pela tecnologia”, 
pontua. 

Na visão do pre-
sidente da Acimacar, 
da forma que se com-
porta a produção pri-
mária em Marechal 
Cândido Rondon 
atualmente, há ne-
cessidade de altos 
investimentos em 
industrialização, 
tendo em vista que 
o comércio local 
ainda supre o 
que é pro-
duzido 
pela 

indústria. “Geralmente a indústria vem para 
alimentar o comércio e ainda temos espaço 
para indústrias virem para Marechal Ron-
don. Por outro lado, precisamos ter o cuidado 
de observar quais tipos de indústrias vêm 
para o município, já que, conforme o Fórum 
Rondon 2035, um dos nichos com potencial 
e que não é explorado é a indústria limpa, 
na área de tecnologia. Temos que pensar 
justamente na industrialização mais limpa”, 
menciona. 

 
Defi ciência na base
Um dos primeiros passos para começar a 

pensar no investimento em indústrias limpas 
no município e na região, pontua Froehner, 
é uma falha observada na base de tudo: a 
educação. “Temos falhas desde o Ensino 

Fundamental, na questão de lógica, ma-
temática, português. Os profi ssionais 
saem da faculdade com problemas de 
interpretação de texto, um analfabetis-
mo funcional”, relata. “Isso pode ser 
observado quando o empresário quer 
implementar uma política na empresa. 
Se hoje é assim para quem está saindo 
do Ensino Superior, imagine como será 
no futuro para quem está entrando agora 
com a base fraca”, questiona. 

 



Motor da inovação
Para o doutor em Administração e professor da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus de Marechal Rondon, 
José Ângelo Nicácio, a indústria é considerada o motor da inovação, pois 
requer, além da mão de obra tecnifi cada, capacidade de inovação e de-
senvolvimento tecnológico. “As relações sociais destes autores provocam 
uma evolução intelectual e cultural, ou seja, cria um ambiente propício 
ao crescimento sócio-político-econômico”, diz. 

Contudo, comenta, para este processo, é necessário uma política 
industrial e educacional que inclua estratégias para acelerar o desen-
volvimento econômico e social de forma sustentada e uniforme. “E esta 
depende da capacidade de articulação política (institucional) para a 
construção de redes de cooperação e informação, que obrigatoriamente 
passa pela gestão técnica e não política; redução do nível de corrupção e 
do desperdício do dinheiro público; pela organização da sociedade civil, 
da economia e de um processo e regulação pública efi ciente”, opina. 

Na visão de Nicácio, a promoção do desenvolvimento industrial 
deve ser lastreada na existência real da capacidade técnica-científi ca, 
não apenas na educação formal, ou seja, deve-se abandonar o modelo de 
educação existente, baseado na lei do menor esforço, e desenvolver um 
modelo fundamentado na competitividade. “Do ponto de vista prático, 
o desenvolvimento industrial de cidades e regiões requer pelo menos 
duas atitudes imediatas das administrações públicas: primeiro que os 
governos priorizem a administração pública profi ssional, a integração 
econômica e a cooperação científi ca entre universidade e empresa; e a 
segunda exige um modelo educacional, voltado para a competitivida-
de internacional, que deve ser estruturado após um planejamento de 
longo prazo alicerçado na real vocação econômica da região”, ressalta 
o professor da Unioeste. 

Froehner salienta que na base educacional dos estudantes faltam 
disciplinas como lógica e empreendedorismo, mas não no sentido de a 
criança crescer para ser empresário e sim de, quando 
colaborador, ver o diferencial, ajudar a empresa 
crescer, tomar atitude, querer inovar. “A mão de 
obra qualifi cada não está na sociedade e pessoas 
mais velhas vão voltar ao mercado de trabalho 
porque buscaram se aperfeiçoar, tiveram essa 
percepção e se adaptaram. Hoje já temos um 
apagão de jovens que não querem trabalhar”, 
lamenta.

Ele comenta que apesar de o município 
contar com universidade e faculdade, 
além dos polos de educação a 
distância, há necessidade de 
um maior investimento em 
tecnologia voltada para o 
Ensino Superior. “A uni-
versidade tem uma grade 
curricular que não é atua-
lizada há muitos anos, en-
tão o que é ensinado hoje 
não é mais aplicável, as 
tecnologias já passaram. 
Para buscar a tecnologia 
de hoje e aplicar no setor 
a pessoa precisa ir para 
fora”, conclui. 

Para o doutor em Administração e professor da Unioeste, 
José Ângelo Nicácio, a promoção do desenvolvimento 

industrial deve ser lastreada na existência real da capacidade 
técnica-científi ca e não apenas na educação formal

criança crescer para ser empresário e sim de, quando 
colaborador, ver o diferencial, ajudar a empresa 
crescer, tomar atitude, querer inovar. “A mão de 
obra qualifi cada não está na sociedade e pessoas 
mais velhas vão voltar ao mercado de trabalho 
porque buscaram se aperfeiçoar, tiveram essa 
percepção e se adaptaram. Hoje já temos um 
apagão de jovens que não querem trabalhar”, 

Ele comenta que apesar de o município 
contar com universidade e faculdade, 
além dos polos de educação a 
distância, há necessidade de 
um maior investimento em 
tecnologia voltada para o 
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Indústria 
em números

POPULAÇÃO OCUPADA 
SEGUNDO AS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) 

PIB PER CAPITA

4° MAIOR PIB DO OESTE

28° MAIOR PIB DO PARANÁ

R$ 1,8 BILHÃO

R$ 36.054,81

COM MAIS DE 300 
ESTABELECIMENTOS, 
INDÚSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO É O SETOR 
COM O MAIOR NÚMERO 
DE EMPREGOS FORMAIS 
EM MARECHAL CÂNDIDO 
RONDON, ALÉM DE TER 
DESEMPENHO EXPRESSIVO 
NOS VALORES ADICIONADOS 
BRUTO (VAB) E FISCAL (VAF) 
DO MUNICÍPIO

O Valor Adicionado Fiscal (VAF) é um indicador econômico-contábil utili-
zado pelos Estados para calcular o repasse da receita Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto Sobre Produtos Industrializados 
(IPI) aos municípios. Esse valor espelha o movimento econômico e, consequen-
temente, o potencial que o município tem para gerar receitas públicas. Quanto 
maior é o movimento econômico, mais elevado é o VAF do município e maior o 
seu índice de participação no repasse de receitas efetivadas pelo Estado oriundas 
da arrecadação de ICMS e IPI.

O Valor Adicionado Bruto (VAB) é o valor da “produção sem duplicações”. 
Ele é o resultado final da atividade produtiva no decurso de um período deter-
minado e resulta da diferença entre o valor da produção e o valor do consumo 
intermédio, originando excedentes.

Agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura 

6.133
Indústrias extrativistas, de transformação 
e serviços industrial de utilidade pública 

4.941

EMPREGOS
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA (SIUP)

Marechal cândido rondon

EmprEgos 4.844
EstabElEcimEntos 366

Marechal cândido rondon

EmprEgos 78
EstabElEcimEntos 12

Microrregião

EmprEgos 35.522
EstabElEcimEntos 2.813

Microrregião

EmprEgos 280
EstabElEcimEntos 58

Paraná

EmprEgos 635.029
EstabElEcimEntos 60.954

Paraná

EmprEgos 25.148
EstabElEcimEntos 1.331

Fonte: Caged/Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) - 2018
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Oeste em Desenvolvimento,
um grande aliado da indústria regional
CÂMERAS TÉCNICAS DO PROGRAMA POSSIBILITAM ESPECIFICAR 
DEMANDAS PENSANDO EM TORNAR A REGIÃO NUM POLO INDUSTRIAL 
DO AGRONEGÓCIO CADA VEZ MAIOR E MAIS SUSTENTÁVEL
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Para garantir o acesso a todos os ti-
pos de bens de consumo, as indús-
trias e as empresas precisam usar 

recursos que são potencialmente poluentes. 
A instalação de uma fábrica em um espaço 
que antes era apenas campo, por exemplo, 
traz resultados contrastantes: ao mesmo 
tempo em que causa impactos ambientais, 
também gera empregos e contribui para o 
desenvolvimento econômico. Esse efeito é 
necessário para que seja possível continuar 
usufruindo de todos os produtos que fazem 
parte do dia a dia: dos alimentos à água, 
até eletrônicos e roupas, praticamente tudo 
passa por um processo de industrialização.

Por outro lado, o setor produtivo e in-
dustrial avançou muito nos últimos anos e 
vários segmentos fi zeram os ajustes neces-
sários para diminuir e até zerar os impactos 
ao meio ambiente, transformando 
seus passivos ambientais em 
energia e/ou novos produtos, 
contribuindo com a susten-
tabilidade dos negócios  
do setor. “Para contribuir 
com esse avanço temos o 
Programa Oeste em De-
senvolvimento, por meio 
do qual todas as cadeias 
produtivas da região estão 
inseridas e debatem seus 
gargalos e o que querem 
para o futuro do setor 
industrial. As câmaras 
técnicas são abertas para 
discutir esse tipo de 

tema e especifi car o que precisa ser feito 
para chegarmos, daqui alguns anos, em 
termos reconhecíveis de um polo industrial 
do agronegócio ainda maior e sustentável”, 
destaca a vice-presidente para Assuntos 
da Indústria da Associação Comercial e 
Industrial de Marechal Cândido Rondon 
(Acimacar), Marlise Ricardi.  

Ela enaltece que quando se está unido em 
cadeia, pensando o assunto e nas possíveis 
soluções, com todos os órgãos governamen-
tais cientes do problema e dos seus impactos, 
mais fácil se encontra uma solução. “Hoje, 
o Programa Oeste em Desenvolvimento é 
o caminho para a indústria ou qualquer 
outro setor buscar informação dentro da 
cadeia produtiva e se fortalecer pensando 
em termos de região”, pontua. 

Acerca disso, a vice-presidente ainda cita 
alguns exemplos. “O setor produtivo 

de suínos sempre teve problemas 
com os dejetos, mas após diversas 

pesquisas na área encontrou-se 
a solução, através dos bio-
digestores com a produção 
de energia. A questão do 
tratamento de água nas 
fecularias, é outro exemplo. 
Após a produção de gás 
nos biodigestores, gerando 

energia para o processo da 
indústria, essa água passa por 

diversas etapas de purifi cação até 
que esteja dentro dos parâmetros 

indicados para a devolução ao 
meio ambiente”, explica. 

Vice-presidente para Assuntos da 
Indústria da Acimacar, Marlise Ricardi: 

“Temos várias fontes de energia e ainda 
estamos aprendendo a olhar para elas. 

Cabem pesquisas e estudos sobre isso para 
encontrar e adequar os meios praticáveis 
a cada processo produtivo e produzir de 

forma mais sustentável”

O setor industrial representa um su-
porte para toda a cadeia produtiva e junto 
com isso traz também o setor de prestação 
de serviços e comércio, caracterizando-se 
como uma alavanca e um dos pilares que 
sustentam a economia regional e nacional. 
“Na nossa região não é diferente, por-
que, embora tenhamos uma força muito 
grande proveniente do agronegócio e do 
setor agrícola, a industrialização se torna 
uma motriz muito grande pela questão da 
agregação de valor”, considera Marlise. 

A afi rmação da vice-presidente se 
respalda no fato de Marechal Rondon ter 
uma diversidade grande de indústrias e 
conseguir fazer muito bem a transforma-
ção dos produtos. “Porém, ainda temos 
oportunidades para crescer e fortalecer o 
sistema de indústrias que são fornecedo-
ras de indústrias de transformação, como, 
por exemplo, a metalmecânica, que, ape-
sar de não termos grandes empresas na 
região, representam um potencial muito 
bom no que tange à parte estrutural da 
indústria”, declara.

Além da diversidade, Marlise percebe 
que o município está construindo sua re-
presentatividade em níveis abrangentes. 
“Marechal tem sabedoria para negociar e 
comercializar seus produtos para todas 
as regiões do país e até mesmo fora dele. 
Hoje não vejo nenhuma empresa com 
difi culdades para isso”, fi naliza. 

Alavanca 
da economia
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Com a palavra,Com a palavra,Com a palavra,
os empreendedores
RESPONSÁVEIS POR INDÚSTRIAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE 
PORTE CONTAM COMO CONQUISTARAM SUCESSO NAS SUAS ÁREAS

Sócio-proprietário da Indústria de Frios 
Samollé, Juliano Jacobs: “O sucesso é 
consequência do comprometimento”
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Sócio-proprietário da Indústria de Frios 
Samollé, Juliano Jacobs: “O sucesso é 
consequência do comprometimento”

Pequenas, médias e grandes indústrias sediadas 
em Marechal Cândido Rondon e região estão 
se destacando nos cenários estadual e nacional 

pela qualidade no atendimento, nos serviços e produtos 
oferecidos. Entre as inúmeras indústrias oestinas, algumas 
são referência nas suas áreas da atuação devido à efi ciência 
no trabalho realizado.

Uma delas é a Indústria de Frios Samollé, que re-
centemente conquistou o 1º lugar no Selo Alimentos do 
Paraná na categoria origem animal e o 2º lugar geral entre 
participantes de diversas categorias.

O sócio-proprietário da Samollé, Juliano Jacobs, afi rma 
que a conquista é reconhecimento ao constante trabalho 
desenvolvido na empresa através do treinamento da 
equipe, desenvolvimento de técnicas de gestão e de apli-
cação na fabricação dos produtos 
de origem animal.

Instalada no município de 
Quatro Pontes, a indústria emprega 
18 profi ssionais e abrange o mercado 

estadual. “Nosso principal produto é a linguiça de carne 
suína defumada colonial com vários tipos, bem como 
salame, bacon, costela, linguiça toscana para churrasco”, 
enumera Jacobs.

Conforme ele, a empresa tem grande preocupação 
quanto à qualidade na gestão e nos produtos, desde 
fabricação e procedimentos, passando pela ges-
tão e administração. “O sucesso é consequência 
do comprometimento. Buscamos oferecer um 
produto diferenciado com qualidade superior 
e preço justo”, aponta.

Atendimento padrão
Outra empresa que prima pela qualidade no 

atendimento e nos produtos ofertados é a Me-
talúrgica Reschke, que atua em Marechal 
Cândido Rondon desde 1976, com foco 
na prestação de serviços aos ramos 
comercial, industrial e residencial. 
“Percebemos que somos reconheci-

Divulgação
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Sócia-proprietária da Metalúrgica Reschke, Eliane 
Reschke Notter: “Primamos pelo bom trabalho e pela 
qualidade no atendimento, o que gera satisfação nos 
nossos clientes e parceiros”

escala à alimentação animal e com exploração em larga 
escala à alimentação humana, vendidos a grandes 
indústrias e multinacionais que atuam no Brasil.

“Temos um controle muito rígido. Fazemos traba-
lho interno não só na produção, mas nas áreas huma-
na e ambiental, tanto que possuímos uma estrutura 
ambiental muito boa, que nos valoriza em termos de 
segurança mundial. Todo processo é aproveitado, as 
águas são tratadas e liberadas dentro das exigências”, 
menciona.

Segundo o empreendedor, um dos objetivos da 
indústria é dobrar a capacidade de produção até 2020. 
Pensando no futuro, William destaca que há alguns 
anos foi colocado em prática a sucessão, por meio da 
qual os fi lhos estão exercendo funções e acompanhando 
a rotina de atuação da indústria.

dos pelo bom trabalho desenvolvido e pela qualidade 
no atendimento, o que gera satisfação nos nossos 
clientes e parceiros”, menciona a sócia-proprietária 
Eliane Reschke Nott er. Segundo ela, frequentemente 
a metalúrgica recebe indicações de parceiros para 
prestar serviços em empresas e indústrias. “Nossos 
profi ssionais são treinados e possuem experiência. 
Investimos em modernização, em novos produtos e 
primamos por um atendimento completo em todas 
as etapas”, diz, emendando que a empresa cumpre 
normas e exigências, seriedade que possibilita de-
senvolver trabalhos em indústrias no município e 
na região.

Investimentos diversos
Pioneira no processamento do soro de leite, 

a Sooro emprega hoje uma equipe do 280 profi s-
sionais, em uma trajetória de 17 anos. Conforme 
o sócio-fundador William da Silva, a indústria de 
grande porte se desenvolveu em nível nacional de-
vido à tecnologia, investimento em equipamentos 
e processos, mas, principalmente, nas pessoas, por 
meio dos constantes treinamentos.

Os produtos da indústria estão voltados em baixa 
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Sócio-fundador do Grupo Sooro, 
William da Silva: “Fazemos trabalho 

interno não só na produção, mas nas 
áreas humana e ambiental, o que nos 

valoriza na segurança mundial”



“Sem a indústria
não seríamos um município economicamente 
valoroso e forte”, diz Marcio Rauber 
MESMO AFIRMANDO QUE O PAÍS AINDA VIVE EM 
PERÍODO DE RECESSÃO, PREFEITO DE MARECHAL 
RONDON GARANTE QUE EMPRESAS JÁ VOLTARAM A 
FAZER PEQUENOS INVESTIMENTOS QUE CULMINAM 
NA RETOMADA DOS EMPREGOS

Com a população de Ma-
rechal Cândido Rondon 
estimada em 51.795 pes-

soas, não é apenas com trabalho no 
campo que se alavanca o potencial 
de um município deste porte. Esta 
é a visão do prefeito Marcio Rau-
ber, que ressalta que cidades com o 
porte de Marechal Rondon jamais 
sobreviveriam exclusivamente do 
setor primário. “Há necessidade de 
industrializar o produto de origem 
agrícola e permitir que esse processo 
aconteça. Por consequência, temos 
que fazer com que as indústrias 
andem junto com o campo”, afi rma. 
“Sem a indústria, não seríamos um 
município economicamente valoroso 
e forte como somos”, complementa. 

Rauber afi rma que hoje a in-
dústria tem um papel fundamental 
na economia rondonense, seja pela 
transformação dos produtos agrí-
colas por meio das agroindústrias, 
assim como nos demais setores que 
são fomentados no município, como 
o polo metalmecânica, a indústria 
de transporte, madeira, produtos 
farmacêuticos, vestuário, calçados, 
produtos alimentícios e de bebidas, 
entre outros.

 
Inovação
Muito mais do que fomentar a 

criação e a permanência de indús-
trias no município, Rauber ressalta 
a importância de os empresários 
industriais, assim como o próprio 
Poder Público, olharem para o setor 
tendo como premissa a inovação e 
a tecnologia. “Justamente por essas 

questões que estreitamos nossos 
laços com o Parque Tecnológico 
Itaipu (PTI) e estamos colocando à 
disposição da população o primeiro 
braço do PTI fora de Foz do Iguaçu, 
que é a Incubadora Santos Dumont”, 
assinala. 

 
Retomada
O gestor rondonense afirma 

que os momentos de crise vividos 
na política e na economia brasileira 
nos últimos anos impactaram na 
realidade regional diretamente, 
tendo em vista que apenas no mês 
de março deste ano a receita de 
Marechal Rondon, por exemplo, foi 
R$ 800 mil menor do que a do mesmo 
período do ano passado no que diz 
respeito ao Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS). 
“Nós ainda vivemos um período de 
recessão. Quem não tem a capaci-
dade de ver isso está equivocado. O 
Brasil ainda está em recessão e esses 
refl exos ainda atingem Marechal 
Rondon”, afi rma. 

Por outro lado, Rauber destaca 
que a retomada dos empregos já 
começou localmente, sendo que o 
município conta com diversas trata-
tivas tanto públicas quanto público-
privadas para alavancar a geração de 
emprego e renda. “Temos uma área 
para o Parque Industrial, que será 
cortada pelo Contorno Oeste, que 
ainda depende de alguns detalhes a 
serem analisados para que possa ser 
iniciada a infraestrutura da área para 
oportunizar terrenos para empresas 
do município”, enaltece. 

Prefeito Marcio Rauber: “Se uma cidade de 
porte como a nossa não tiver condições de 

fomentar e manter indústrias, infelizmente ela 
não se desenvolverá a contento, especialmente 

pelos empregos gerados no setor, que hoje, em 
Marechal Rondon, são mais de quatro mil”

O prefeito também comenta sobre a atuação da mu-
nicipalidade junto a empresas que já estão consolidadas 
no município, como é o caso da Alibra Ingredientes, 
que adquiriu a área da massa falida da Dalgran. “Alu-
gávamos aquele espaço por cerca de 12 anos, onde 
concentra-se a produção de queijos modifi cados. Já 
havíamos feito investimentos de melhorias para que a 
produção pudesse ocorrer, mas a compra efetivamente 
gerou um investimento de R$ 3,7 milhões”, estima o 
sócio da Alibra, João Bosco Dias Pinheiro, ressaltando 
que a municipalidade teve importante participação na 
consolidação da transação. 

Rauber afi rma que o Poder Público teve participação 
no processo judicial que estava em vias de ser homologado 
sobre o desfecho fi nal da empresa Dalgran, cuja massa 
falida foi dirimida e adquirida pela Alibra. “Existem 
outras empresas importantes e consolidadas que têm 
previsão de investimento de mais de R$ 15 milhões para 
2018 e 2019 e também planejamos iniciar um trabalho na 
dissolução da questão da Faville, que está instalado há 
muitos anos e o município pouco fez até então”, pontua.

O prefeito diz que a intenção da municipalidade é 
fazer tratativas com empresários rondonense, com o 
Judiciário e o Ministério Público para que o município 
consiga, dentro de suas possibilidades, auxiliar a divi-
dir a área da indústria e torná-la mais atrativa. “Desta 
forma várias empresas poderão participar do leilão para 

arrematar a área e saldar as 
dívidas com funcio-

nários e credores”, 
conclui. 
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Ambiente de trabalho 
e o impacto na produtividade

LOCAL SAUDÁVEL E AGRADÁVEL PROJETA NO FUNCIONÁRIO UMA 
LIGAÇÃO AFETIVA COM A EMPRESA, O QUE O LEVA A EMPREGAR 
UM ALTO ÍNDICE DE ENERGIA NA REALIZAÇÃO DE SUAS TAREFAS

Os funcionários passam a maior 
parte do tempo na empresa onde 
trabalham e, ao serem contrata-

dos, também trazem consigo expectativas em 
relação a ela. Assim, para garantir a perfeita 
execução das demandas, é essencial que a 
empresa ofereça um ambiente de trabalho 
saudável e propício à realização das ativi-
dades diárias.

Sem isso, o colaborador difi cilmente será 
produtivo, engajado ou se sentirá motivado 
e empenhado a dar o seu melhor pela con-
quista de bons resultados. Neste sentido, é 
papel da empresa e de seus líderes cuidarem 
para garantir que seus profi ssionais tenham 
um local sadio, onde possam executar seu 
trabalho adequadamente.

Construir isso implica em alinhamento 
de objetivos da empresa e os funcionários 
saberem o que e porquê desempenham de-
terminado trabalho. “Receber capacitações 

Um ambiente saudável e agradável deve ser interesse de todas as partes, com a 
certeza de promover diferença nos resultados, na qualidade e produtividade em termos 
gerais, produzindo motivação individual e coletiva. “Conquistar esse ambiente saudável 
é resultado de uma via de mão dupla de investimentos. Da parte dos gestores, matéria-
-prima sufi ciente e adequada, melhorias em infraestrutura, máquinas, processos, layouts, 

ambientes e relações de trabalho. Por parte dos colaboradores, o comprometimento, 
assunção das responsabilidades, cooperação e a busca por capacitação e condições de 
entregar e corresponder com as expectativas e necessidades das empresas”, fi naliza. 

Consultora coach em gestão de pessoas e relacionamento humano, 
Marta Schumacher: “É preciso que os profi ssionais realizem 
tarefas com propósito e signifi cado pessoal, identifi cando um 
vínculo emocional com o trabalho, e isso demanda de tempo e 
investimento, além estratégias de envolvimento das equipes”

técnicas e de convivência, fazer contínuas me-
lhorias nas ferramentas e equipamentos, investir 
em infraestrutura e boas condições de trabalho, 
haver conscientização, proteção e promoção da 
segurança no trabalho, além de reconhecimento 
profi ssional revertido em melhoria de remunera-
ção são alguns deles”, expõe Marta Schumacher, 
consultora coach em gestão de pessoas e relacio-
namento humano. 

Diante disso, na visão da profi ssional, nos 
últimos anos estão sendo percebidas mudanças 
substanciais nos modelos de produção industrial 
que resultam na saúde e bem-estar dos trabalha-
dores, na motivação e realização profi ssional dos 
mesmos. “Mas não podemos negar que ainda 
persistem em algumas indústrias o trabalho 
automatizado, contínuo, ‘delargado’, repetitivo, 
mecanizado, monótono, com pressão de ritmo e 
velocidade sem a contrapartida das condições e 
salários adequados”, comenta. 

Marta ressalta que a busca pelo engajamento 
das pessoas é hoje a fi losofi a que muitas empresas 
buscam incorporar. “O mercado de trabalho exige 
profi ssionais com dinamismo, criatividade e visão 
sistêmica. Tais características não são construídas 
apenas com incentivos e ‘tapinhas nas costas’. É 
preciso que os profi ssionais realizem tarefas com 
propósito e signifi cado pessoal, identifi cando 
um vínculo emocional com o trabalho, e isso 
demanda tempo e investimento, além estratégias 
de envolvimento das equipes”, destaca.

Investir em boas contratações é 
o primeiro passo para construir um 
ambiente de trabalho saudável, na 
mesma medida em que é preciso 
desenvolver a capacidade de reter os 
talentos, treinando e investindo nos 
incentivos que promovem a vida das 
pessoas. “O momento atual pede co-
nexão e vibração em todas as formas 
de ser. O coração da empresa são as 
pessoas. Se a empresa vibra por elas, 
elas também vibrarão pela empresa. 
Se uma das partes não corresponder, 
quebra-se um fl uxo de energia vital e 
todos padecem”, afi rma Marta.

Por outro lado, a profi ssional coach 
salienta que os desafi os da indústria, 
principalmente em Marechal Cândido 
Rondon e região, são enormes. A falta 
de mão de obra qualifi cada e escassez 
ou distância das matérias-primas são fa-
tores que impactam no ambiente como 
um todo. “É preciso criar condições 
que permitam elevar a competitividade 
da indústria por meio do aumento da 
efi ciência no uso de recursos e da qua-
lifi cação na relação com todas as partes 
interessadas no negócio, ou seja, toda a 
cadeia produtiva. A contínua compatibi-
lização desse objetivo com os requisitos 
da sustentabilidade é um desafi o atual e 
futuro. Quando conseguirmos políticas 
públicas e incentivos nesse sentido, 
teremos também melhorias internas. 
Crescemos e melhoramos em todos 
os aspectos”, declara Marta. 

Desafios

Via de mão duplaDivulgação
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Linhas de crédito
estimulam o desenvolvimento
AMPLIAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO E INVESTIMENTO SÃO AS MODALIDADES OFERTADAS

Segmento da economia respon-
sável por movimentar recursos 
expressivos, a indústria muitas 

vezes necessita de parcerias para impul-
sionar os negócios.

Seja para ampliação do capital de giro 
ou então para investimento em máqui-
nas, equipamentos e na estrutura física, 
linhas de crédito são sempre bem-vindas 
ao setor, tanto as disponibilizadas por 
cooperativas de crédito ou bancos, como 
o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e o Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extre-
mo Sul (BRDE).

Sicredi Aliança
O gerente de Desenvolvimento de 

Negócios/Crédito do Sicredi Aliança PR/
SP, Lucas Barbosa Fedel, comenta que 
os incentivos por parte da cooperativa 
ao setor industrial começaram em 2006. 
“Desde então, o Sicredi passou a atender 
associados ligados ao meio empresarial, 
ajudando-os a aprimorar suas ativi-
dades. Oferecemos todas as linhas do 
portfólio de crédito via BNDES e BRDE, 
além de linhas com recursos próprios, 
como investimento em capital de giro, 
desconto de recebíveis, empréstimo com 
garantia de imóvel com prazo de até 

180 meses e carência até 180 dias, entre 
outros”, elenca.

As taxas, explica ele, variam de acor-
do com a modalidade, fi nalidade do cré-
dito, garantias e histórico do associado. 
“Quem deseja investir em maquinários, 
espaço físico, estrutura ou naquilo que 
ajudará a desenvolver sua indústria tem 
no Sicredi um grande parceiro”, reforça 
Fedel, que acrescenta: “Acreditamos que 
ao colaborar com o desenvolvimento da 
indústria regional conseguimos cumprir 
com o nosso propósito de agregar ren-
da e melhorar a qualidade de vida das 
pessoas, pois ao investir em suas ativi-
dades, o associado pode aumentar sua 
produção e seus lucros, movimentando 
a economia”.

Sicoob Marechal
Conforme o diretor de negócios do 

Sicoob Marechal, Anderson Wolff , as 
linhas estão focadas tanto na parte de 
fomento quanto na parte estrutural. 
“Estamos falando de capital de giro em 
todas as suas atuações e nas 
linhas de investimento, 
por exemplo, para 
aquisição de equipa-
mentos, estruturação 
de galpões, barracões 

e outros, com recursos próprios ou sub-
vencionados pelo governo federal, que 
são as linhas a partir do BNDES”, expõe.

Wolff  diz que os prazos das linhas de 
capital de giro variam de acordo com a 
necessidade e disponibilidade fi nanceira 
da indústria. Já as linhas de investimento 
servem para aquisição de equipamentos, 
maquinários e veículos, através de recur-
sos próprios e do BNDES, alcançando 
96 meses de prazo, conforme a escolha. 
“Não existem valores mínimos para 
contratação porque há uma infi nidade 
de necessidades na indústria”, comenta.

Com uma população empreende-
dora, o diretor enaltece que a procura e 
a contratação de linhas de crédito têm 
aumentado na cooperativa, especial-
mente em Marechal Rondon. “Muitos 
industriais têm procurado diversifi car e 
ampliar o portfólio de produtos. O nosso 
maior objetivo é o fomento da economia, 
especialmente a local. Entendemos 
que se o nosso cooperado for bem, nós 
também nos desenvolvemos”, conclui.

Diretor de negócios 
do Sicoob Marechal, 

Anderson Wol	 : “Muitos 
industriais têm procurado 

diversifi car e ampliar o 
portfólio de produtos”
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Operações no segmento industrial 
estão em expansão nas cooperativas 

de crédito: Sicredi Aliança PR/SP é 
uma das instituições parceiras dos 

empreendedores







Um olhar 
diferenciado 
aos parques industriais

MUNICÍPIO PRETENDE INVESTIR NA 
INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS JÁ 
EXISTENTES. PARALELO A ISSO, TRABALHA 
NA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL 
E TECNOLÓGICO

A implantação de um parque 
industrial não serve apenas 
para organizar empresas em 

uma mesma área no município. Mais do 
que isso, serve para fomentar empreendi-
mentos já existentes ou novos, bem como 
atrair aqueles que desejam investir na 
cidade. Em contrapartida, ganha-se em 
geração de renda e empregos. 

Em Marechal Cândido Rondon, já 
existem três parques industriais. Contu-
do, foram criados há algumas décadas 
e, na época, não se deu a devida atenção 
no sentido de investir para oferecer 
infraestrutura completa nestes locais. 
Hoje, isso é uma preocupação da prefei-
tura e uma reivindicação de industriais, 
revela o secretário de Indústria, Comércio 
e Turismo, Sérgio Marcucci. 

“O Parque Industrial 2, por exemplo, 
não tem infraestrutura de saneamento 
básico. Não tem sequer galerias de 
águas pluviais. Não é 
só estrutura de asfalto, 
mas estamos falando de 
infraestrutura básica”, 
enfatiza o chefe da pas-
ta. “O prefeito (Marcio 
Rauber) já se sensibilizou 
com essa demanda e está 
em busca de verbas para 
fazer investimentos neste 
sentido. Dentro de pouco 
tempo o Parque Industrial 
2 terá galerias de águas 
pluviais, rede de esgoto 
e asfalto. Na avenida 
principal será dada uma 
ênfase maior por conta 
da danifi cação que ocorre 
no asfalto em razão das 
chuvas por não ter galerias para permitir 
o escoamento da água”, garante.

De acordo com ele, o Parque In-

dustrial  1 e 3 
igualmente apre-
sentam determi-
nados  proble-
mas estruturais. 
“Não foi dada a 
atenção devida 
na implantação 
e agora estamos 
buscando esse in-
vestimento”, jus-
tifica Marcucci, 
segundo o qual, 
de início devem 
ser investidos em 
torno de R$ 3 
milhões. 

 

PARQUE INDUSTRIAL 
E TECNOLÓGICO
Em 2015, a Prefeitura de Mare-

chal Rondon desembol-
sou aproximadamen-
te R$ 2,6 milhões para 
adquirir 258,6 mil metros 
quadrados de uma área 
localizada às margens da 
estrada do Clube Lira vi-
sando à criação do Parque 
Industrial 4.

Questionado como 
está este processo, o secre-
tário rondonense explica 
que a implantação depen-
de de uma informação 
primordial do Governo 
do Estado: o traçado do 
Contorno Oeste, que li-
gará a PR-467 à BR-163. Já 
se sabe que a obra passará 

pela área do futuro parque industrial, no 
entanto, é necessário saber sua precisão. 
Até então a informação era sigilosa para 

evitar especulação imobiliária, mas como 
a execução está prestes a começar os 
dados devem se tornar públicos. 

“Um projeto de pré-parcelamento da 
área já existe, mas será adequado confor-
me o traçado do Contorno Oeste. Faremos 
ainda um estudo para defi nir a melhor 
forma de implantarmos o novo parque 
industrial em razão dos problemas exis-
tentes nos demais parques. Temos que 
pensar na maneira de implantarmos o 
Parque Industrial 4 para não repetir os 
erros do passado”, enfatiza.

Uma das novidades é criar não ape-
nas um parque industrial, mas também 
tecnológico e com fi nalidades específi cas. 
“Acreditamos que este ano seja possível 
começar a mexer na área, a depender da 
parte burocrática. Devido à boa relação 
que contamos com entidades como a Fiep 
(Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná), não creio que tenhamos difi cul-
dade em obter benefícios em investimen-
tos e informações para que seja possível 
fazer a implantação do parque industrial 
e tecnológico de forma correta”, analisa 
Marcucci. 

Secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, 
Sérgio Marcucci: “Os parques industriais são um incentivo 

à industrialização. Agora de uma maneira ainda mais 
específi ca, uma coisa que temos trabalhado dentro do 

governo é a parte de infraestrutura” 

Maria Cristina Kunzler

diferenciado 
aos parques industriais

Maria Cristina Kunzler

Uma das 
novidades 
é criar não 

apenas 
um parque 
industrial, 

mas também 
tecnológico 

e com 
fi nalidades 
específi cas
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O setor industrial emprega mais de cinco mil pessoas em Marechal 
Cândido Rondon. Destas, aproximadamente mil trabalham em empre-
endimentos localizados nos três parques industriais existentes. Só as 
indústrias que estão nos parques industriais chegam a 100. 

“Algumas pessoas veem a indústria de maneira comercial, mas 
não é só isso. No caso do comércio e prestação de serviços, o dinheiro 
gira dentro da cidade. Já o dinheiro da indústria envolve um produto 
fabricado aqui, paga o salário das pessoas aqui, mas o dinheiro vem de 
fora. Um exemplo prático é a produção de proteína animal. O produtor 
planta o milho, que é levado para a fábrica de ração. Esta ração 
alimenta o suíno e o frango, que são abatidos no frigorífico e 
vendemos a carne para o exterior. O dinheiro do exterior 
paga o frigorífico, que distribui esse dinheiro para os 
cooperados, pulverizando os ganhos no município. 
É uma forma de distribuição de renda e ganho 
econômico absurda. Por isso a nossa região é 
diferenciada”, avalia o secretário.

Cinco mil empregos

As indústrias que 
estão nos parques 

industriais chegam a

100
“Algumas 

pessoas veem 
a indústria 
de maneira 

comercial, mas 
não é só isso”



Educação profissionalizante
e seu poder transformador
A PARTIR DE CURSOS DE INICIAÇÃO, APRENDIZAGEM, QUALIFICAÇÃO, 
APERFEIÇOAMENTO, TÉCNICOS E PÓS-GRADUAÇÃO, MORADORES DA REGIÃO 
TÊM A OPORTUNIDADE DE SE CAPACITAR E CONTRIBUIR PARA QUE 
AS INDÚSTRIAS DO OESTE SE TORNEM CADA VEZ MAIS COMPETITIVAS

A reconhecida qualidade da educação básica do Serviço 
Social da Indústria (Sesi) e da educação profissionali-
zante do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(Senai) tornam as instituições essenciais na modernização do 
sistema educacional brasileiro. Juntos, Sesi e Senai possibilitam 
cursos desde a formação básica até a formação profissional.

O gerente da unidade Sesi/Senai de Marechal Cândido Rondon, 
Thiago D’Arisbo, explica que o Sistema Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná (Fiep) apoia o segmento no Estado através de 
diversas linhas de serviço. “O foco tanto do Senai quando do Sesi 
é atender o trabalhador e apoiar a indústria paranaense”, enaltece.

Escolas Sesi e Senai
O Senai está presente no município desde 2010, tendo ex-

pandido suas atividades a partir do estabelecimento da unidade 
própria em 2015, ofertando várias modalidades de ensino vol-
tadas à indústria regional. “Temos cursos de iniciação profis-
sional, aprendizagem industrial, qualificação, aperfeiçoamento, 
cursos técnicos e também pós-graduação através da Faculdade 
da Indústria em diversas áreas do conhecimento. Em Marechal 

Rondon ofertamos cursos técnicos em qualidade, em segurança 
do trabalho, em eletromecânica e mecatrônica, além de cursos 
em outras modalidades”, expõe D’Arisbo.

Segundo ele, considerando que a identidade industrial de 
Marechal Rondon está relacionada à área da metalmecânica, a 
operação se volta à automação industrial, presente nos cursos 
de eletromecânica e de mecatrônica, inclusive, neste último, ofe-
recendo a modalidade a distância (EaD). “O Sesi está presente 
em Marechal Rondon há 27 anos. Além de serviços de saúde 
ocupacional e segurança do trabalho, ofertamos educação básica 
em diversos níveis. Hoje, nossa unidade atende os familiares dos 
trabalhadores com Educação Infantil, Ensino Médio, educação de 
jovens e adultos e educação continuada”, menciona.

O gerente explica que a Educação Infantil é ofertada graças a 
um projeto em parceria com o município e que o Ensino Médio, 
possibilitado à comunidade, permite uma formação integral 
através de metodologia diferenciada. “A unidade também dis-
ponibiliza a educação de jovens e adultos (EJA), que oportuniza 
completar as formações de Ensino Fundamental e Médio com 
metodologia de ensino a distância”, enaltece.
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Gerente do Sesi/Senai, Thiago 
D’Arisbo: “Por intermédio da 
educação profissionalizante 

também é possível melhorar o 
desempenho e a competitividade 

da indústria local”

“A identidade 
industrial de 

Marechal Rondon está 
relacionada à área 
da metalmecânica, 

voltada à automação”

Agregar valor
Na opinião de D’Arisbo, a industrialização 

é necessária principalmente no momento atual, 
de modo que a região já busca industrializar 
localmente seus produtos, agregando valor a 
eles. “Tanto a educação quanto a transferência 
de tecnologias para a inovação que o Sistema 
Fiep oferece permitem a melhoria da competi-
tividade da indústria brasileira e da qualidade 
de vida dos trabalhadores”, ressalta.

Demanda
De acordo com o gerente, por muito tem-

po a comunidade local e regional desejou a 
instalação de uma unidade própria do Senai 
para atender as demandas por formação pro-
fissionalizante. “Desde a inauguração da nova 
estrutura local, em 2015, uma grande evolução 
na oferta de cursos de qualificação voltados 
a essa identidade produtiva foi notada. São 
exemplos os cursos de torneiro mecânico, 
soldador e eletricista industrial”, exemplifica, 
acrescentando: “Iniciamos com qualificação 
e aperfeiçoamento; hoje ofertamos cursos 

técnicos e pós-graduação inclusive na mo-
dalidade EaD. Sabemos que à medida que a 
indústria evolui, ela procura alternativas mais 
eficientes de fazer a gestão dos seus negócios 
em relação à eficiência energética, gestão dos 
resíduos, adoção de novas tecnologias, e isso 
não é possível sem a capacitação da mão de 
obra, por meio da educação profissionalizan-
te. Isto gera a melhoria do desempenho e da 
competitividade da indústria local”, destaca.

D’Arisbo diz que a expectativa é poder 
ofertar cada vez maior conforto através da edu-
cação profissionalizante realizada a distância. 
“Já temos como prática ofertar de 20% a 80% da 
carga horária a distância em cursos técnicos para 
que o aluno desenvolva os estudos no conforto 
da sua casa ou até mesmo na empresa”, aponta.

Para ele, assim como para o Estado, o 
resultado positivo da indústria de Marechal 
Rondon e região reflete não somente na adoção 
de novas tecnologias e inovação, mas também 
no investimento em seus colaboradores, 
através da educação profissionalizante e seu 
poder transformador. 

Fotos: Joni Lang/OP







Setor industrial 
é o que mais contrata 
em Marechal Rondon

EM 2017, 2.570 PESSOAS FORAM ADMITIDAS EM 
DIVERSAS ÁREAS DA INDÚSTRIA, ENQUANTO 
NO PRIMEIRO TRIMESTRE DESTE ANO HOUVE 
765 CONTRATAÇÕES. BUSCA MAIOR É POR 
COLABORADORES QUALIFICADOS

Promover o aumento da produtividade na 
indústria é fundamental para alcançar a 
redução de custos, melhorar a qualidade 

dos produtos e, consequentemente, elevar a satis-
fação dos consumidores e tornar a empresa mais 
competitiva no mercado.

Para isso acontecer é necessário o emprego de 
mão de obra. No entanto, encontrar e reter pro-
fi ssionais é uma tarefa difícil, ainda mais agora, 
diante de um período de recessão, em que a busca 
tem sido maior por colaboradores qualifi cados, 
capazes de contribuir com conhecimentos que 
ajudem a promover melhorias nos processos e 
nos resultados. 

Em Marechal Cândido Rondon, as indústrias 
podem recorrer à Agência do Trabalhador ou ao 
Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para 
suprir as demandas de mão de obra efetiva ou 
temporária, e os números mostram que a parceria 
realmente funciona.

Conforme dados do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged), do Ministério 
do Trabalho, apenas no ano de 2017 foram 2.570 
pessoas admitidas no setor industrial rondonen-
se. Já no primeiro trimestre deste ano foram 765 
contratações. 

Desta forma, com mais de 2.660 admissões nos 
últimos 12 meses, a indústria desponta como o 
setor que mais contrata no município e, por con-
sequência, o que gera maior número de empregos. 
“As indústrias de transformação de alimentos são 
responsáveis por disponibilizar o maior número 
de vagas no Sine”, declara o diretor da Agência 
do Trabalhador, Arli Neodi Costa (Perera), que 
cita a Copagril e Frimesa como as empresas que 
mais contratam, além das panifi cadoras que estão 
implantadas no município e também as empresas 
que produzem aditivos alimentares, como Pals-
gaard, Alibra e Sooro. Na sequência aparecem as 
indústrias metalúrgicas de ferro e inox, artefatos 
de cimento e confecções.

Os números de vagas disponibilizadas re-
gistraram aumento porque, segundo Perera, as 
indústrias passaram a buscar com mais frequência 
a Agência para intermediar as contratações.
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Diretor da Agência do Trabalhador, Arli Neodi Costa (Perera): 
“As indústrias de transformação de alimentos são responsáveis 

por disponibilizar o maior número de vagas no Sine”

Setor industrial 
é o que mais contrata 
em Marechal Rondon

EM 2017, 2.570 PESSOAS FORAM ADMITIDAS EM 
DIVERSAS ÁREAS DA INDÚSTRIA, ENQUANTO 
NO PRIMEIRO TRIMESTRE DESTE ANO HOUVE 
765 CONTRATAÇÕES. BUSCA MAIOR É POR 

Fotos: O Presente

Linhas de produção

As vagas abertas na Agência do 
Trabalhador em sua grande maioria 
são destinadas às linhas de produção 
do setor industrial. Outras vagas nor-
malmente passam por um remaneja-
mento interno nas empresas. “Dentro 
do quadro de trabalho eles remanejam 
funcionários capacitados para as áreas 

específi cas”, expõe o diretor. 
O perfi l solicitado para as vagas 

varia de acordo com a necessidade 
da empresa. “Então não é possível 
traçar algo defi nido. Por exemplo, no 
frigorífi co da Copagril, percebe-se que 
mais mulheres são empregadas, já que 
elas se adaptam melhor a esse tipo de 
serviço”, diz Perera. 



frimesa.com.br /FrimesaOficial

Transformar a matéria do campo em alimentos, em 
desenvolvimento, em oportunidades.
Para a gente, esse é o sentido em ser uma indústria próspera.

25 de maio, Dia da Indústria.

No cenário de globalização e crescente 
competitividade, o grande desafi o é desco-
brir talentos. Um dos caminhos passa pela 
realização do estágio, experiência que para 
alguns é a primeira no ramo profi ssional. 

As contratações na área industrial se des-
tinam, na maioria das vezes, para atividades 
onde não se é permitido ter um estagiário, 
especialmente em função da periculosidade 
e insalubridade. Assim, as vagas de estágio 
ocupadas nas indústrias estão direcionadas 
às áreas administrativas ou técnicas.

De acordo com o coordenador do Escritó-
rio Regional do CIEE, que abrange também 
o município de Palotina, Jailson Marques 
Gonsalves, em 2017 cerca de 550 estudantes se 
cadastraram ou atualizaram seus cadastros. 
Destes, em torno de 370 foram encaminhados 
para entrevistas. “Eles (estudantes) costu-
mam procurar o CIEE com mais frequência 
no primeiro semestre do ano. Porém, as 
vagas para estágio na área da indústria são 
abertas com perfi s específi cos e rapidamente 
são preenchidas. O que se preza muito hoje 
é pela qualifi cação do estagiário”, informa.

Apesar disso, o coordenador comenta que 
as contratações de estagiários para o setor 
industrial ainda são tímidas. “A contratação 
de estagiários é segura, rápida e uma ótima 
oportunidade para quem contrata e para 
quem é contratado”, afi rma Gonsalves. “Para 
quem contrata, ao obedecer a lei do estágio, 

não gera vínculo empregatício e com isso 
há a isenção de encargos trabalhistas. Além 
de constituir um ato de responsabilidade 
social, a empresa tem a chance de selecionar 
melhor os futuros profi ssionais. Para quem 
é contratado, abre-se uma oportunidade 
única de inserção no mercado de traba-
lho”, complementa. 

Gonsalves diz que para o se-
gundo semestre deste ano já estão 
programadas dezenas de con-
tratações de estagiários na área 
agroindustrial para a realização 
de atividades de estágio-obriga-
tório. “São vagas temporárias 
em que o estudante confronta 
a teoria com a prática e a 
indústria pode selecionar os 
melhores talentos para futu-
ras contratações”, salienta. 

Segundo o coordenador, 
o índice de efetivação esta-
dual é de 70%, enquanto 
que em Marechal Rondon e 
região é ainda mais elevado, 
passando de 80%. “O está-
gio serve justamente para a 
empresa ver se o estudante 
tem perfi l para a vaga e na 
grande maioria das vezes 
o estagiário é contratado”, 
enaltece. 

Coordenador do Escritório Regional do CIEE, Jailson 
Marques Gonsalves: “As vagas para estágio na área 

da indústria são abertas com perfi s específi cos e 
rapidamente são preenchidas. O que se preza muito 

hoje é pela qualifi cação do estagiário”

não gera vínculo empregatício e com isso 
há a isenção de encargos trabalhistas. Além 
de constituir um ato de responsabilidade 
social, a empresa tem a chance de selecionar 
melhor os futuros profi ssionais. Para quem 
é contratado, abre-se uma oportunidade 
única de inserção no mercado de traba-

Gonsalves diz que para o se-
gundo semestre deste ano já estão 
programadas dezenas de con-
tratações de estagiários na área 
agroindustrial para a realização 
de atividades de estágio-obriga-

Aprender na prática







Unidades fabris
estão cada 
vez mais 
sustentáveis
MODERNIZAÇÃO TORNOU 
PROCESSOS MAIS 
DINÂMICOS, DESDE OS 
PASSOS INICIAIS ATÉ A 
ENTRADA EM OPERAÇÃO

Arquiteto Vilson 
Rheinheimer: “O 
primeiro passo 
é a defi nição do 
local com toda 
infraestrutura 
a ser 
disponibilizada”

Inúmeros passos devem ser levados em consideração 
até uma indústria ser colocada em operação, indepen-
dente da área de atuação. E o começo de tudo, aponta 

o arquiteto Vilson Rheinheimer, passa pela defi nição do local 
com toda infraestrutura a ser disponibilizada, envolvendo 
acessibilidade por rodovias ou estradas, energia, água, to-
pografi a e a questão envolvendo o tratamento de efl uentes.

“Na sequência se trabalha na defi nição da capacidade da 
fábrica, o que se quer produzir, disponibilidade de matéria-
prima, para só então dimensionar a fábrica, os equipamentos 
e, principalmente, a ampliação da capacidade”, expõe.

Rheinheimer comenta que após o planejamento estra-
tégico é necessário avaliar o que a fábrica precisa, desde 
produção de vapor, refrigeração, defi nição de estocagem 
de matéria-prima e embalagens, recursos humanos (RH), 
vestiários, entre outros. “Mais tarde se defi ne qual será o 
mercado almejado, sendo municipal, estadual, nacional ou 
internacional, obedecendo legislação específi ca para cada 
um deles, até solicitar a aprovação das plantas”, explica.
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Conforme o arquiteto e urbanista Ri-
cardo Leites de Oliveira, desde a revolução 
industrial ocorrem mudanças constantes 
nas unidades fabris. “Inicialmente as in-
dústrias eram sujas devido à queima de 
carvão. Com a modernidade, a energia 
elétrica chegou para ajudar as indústrias 
e a queima de gás também fez com que 
se tornassem mais limpas”, diz.

Leites salienta que os equipamentos 
são de ponta, sendo que muitas plantas 
trabalham com automação. “Onde há 
dez anos uma indústria precisava de 100 
funcionários, hoje ela necessita de 20 tra-
balhadores. Além disso, muitas indústrias 
reduziram os seus tamanhos a partir da 
automação e as que não reduziram o espa-
ço físico conseguiram ampliar a produção 
sem precisar aumentar a área”, ressalta.

Outro ponto, enaltece o profi ssional, 
é que hoje as plantas industriais pos-
suem edifi cações sustentáveis, sem 
necessitar do consumo de energia 

elétrica em tempo integral e sem manter 
o ar ligado o tempo todo. “Também é 
fundamental haver fl uxograma por onde 
entra matéria-prima, como será feito o 
processamento e depois a expedição, 
trabalhando melhor em pouco espaço 
de tempo. Hoje as edifi cações são em 
pré-moldado ou metal, exigindo menor 
prazo de execução e gerando economia”, 
menciona.

O engenheiro civil Elói José Eckstein cita que depois do 
projeto elaborado, se trabalha na qualifi cação e especifi cação 
da forma mais objetiva para executar a obra da planta indus-
trial. “As construtoras estão otimizadas com equipamentos 
modernos, o que reduz a mão de obra e torna o serviço mais 
aprimorado”, destaca.

Para executar alguns serviços, Eckstein relata que os 
profi ssionais da empresa construtora necessitam participar 
de um procedimento denominado de integração, com a 
fi nalidade de conhecer as regras internas da indústria, além 
de respeitar normas quanto à segurança do trabalho. “A 
evolução é constante nas indústrias para que se mantenham 
competitivas e conquistem outros mercados, por isso é preciso 
investir em modernização e ampliação”, enfatiza Eckstein.

Mudança

Execução

são de ponta, sendo que muitas plantas 
trabalham com automação. “Onde há 
dez anos uma indústria precisava de 100 
funcionários, hoje ela necessita de 20 tra-
balhadores. Além disso, muitas indústrias 
reduziram os seus tamanhos a partir da 
automação e as que não reduziram o espa-
ço físico conseguiram ampliar a produção 
sem precisar aumentar a área”, ressalta.

Outro ponto, enaltece o profi ssional, 
é que hoje as plantas industriais pos-
suem edifi cações sustentáveis, sem 
necessitar do consumo de energia 

Arquiteto e urbanista 
Ricardo Leites de 
Oliveira: “Muitas 
indústrias reduziram 
os seus tamanhos com 
a automação, quando 
outras ampliaram a 
produção na 
mesma área”

Engenheiro civil Elói José Eckstein: “As construtoras estão 
otimizadas com equipamentos modernos, o que reduz a 
mão de obra e torna o serviço mais aprimorado”

Fotos: Joni Lang/OP
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A importância
de um bom ambiente de negócios
APESAR DA FALTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS ÀS 
INDÚSTRIAS, REGIÃO OESTE PARANAENSE POSSUI FATORES QUE A 
CONDICIONAM TER SUCESSO EM TRANSAÇÕES COMERCIAIS

Ter segurança no seu negócio. Esta é 
a chave para que a indústria tenha 
um bom ambiente de negócios - 

fator que é parte importante do sucesso de 
uma empresa. 

O ambiente de negócios nada mais é do 
que um conjunto de fatores externos que 
infl uencia nas decisões dos empresários, 
como clientes, governo, competitividade e 
condições sociais, políticas e tecnológicas. 
“Em nossa região, temos alguns fatores que 
são positivos e propiciam esse ambiente 
de negócios”, pontua o sócio da Alibra 
Ingredientes, João Bosco Dias Pinheiro. 

Ele cita, por exemplo, a cultura euro-
peia, especialmente dos descendentes de 
alemães, que detêm de um alto nível sócio 
cultural e que buscam o profi ssionalismo. 
“Todas as pessoas, nos vários níveis sociais, 
buscam se profi ssionalizar. Isso resulta em 
empenho e comprometimento das empre-
sas com o negócio”, avalia.  

Pinheiro também menciona que as auto-
ridades municipais e estaduais têm apoiado 

a iniciativa privada na região e, além disso, 
o Oeste paranaense possui alta produtivida-
de de matérias-primas básicas. “Depois de 
transformadas em matérias-primas elabo-
radas, são extremamente importantes para 
o nosso processo produtivo”, evidencia. 

 
Direcionamento
Um ambiente de negócios favorá-

vel possui extrema importância para 
as grandes empresas e indústrias, pois 
permite analisar de maneira mais clara 
oportunidades e ameaças. Desta forma, 
os empreendimentos também conseguem 
ter melhor direcionamento do seu desen-
volvimento, permitindo a identifi cação 
de áreas de crescimento e expansão para 
suas atividades. “Para a agroindústria, o 
ambiente favorável é onde há produção 
primária agrícola e pecuária, como existe 
na nossa região. O ideal, entretanto, seria 
se tivéssemos uma infraestrutura melhor. 
Hoje ela está muito defi citária e difi culta 
alguns processos e aumenta o custo de 

trabalho”, comenta o diretor-presidente 
da Cooperativa Agroindustrial Copagril, 
Ricardo Chapla. 

Ele diz que assim como outras indús-
trias e cooperativas do setor, a empresa tra-
balha no sentido de propiciar ao associado 
a oportunidade de produzir e viabilizar sua 
atividade rural para que ele tenha renda e, 
consequentemente, segurança para manter 
o trabalho da agroindústria. “Esse trabalho 
viemos fazendo ao longo dos anos e como 
consequência temos o impacto positivo na 
sociedade microrregional. Por outro lado, 
o nosso país não tem um direcionamento 
como as empresas privadas têm”, salienta. 
“Nós, como empresa, temos uma estratégia, 
uma direção, sabemos onde queremos che-
gar. Já nosso país está sem direcionamento, 
uma cultura que se criou nos últimos anos 
por parte daqueles que dirigem o Brasil e 
que talvez não pensam no bem comum. 
Acredito que todos nós temos que fazer essa 
transformação e pensar no que criamos e 
no que queremos daqui para frente”, opina.  

Região Oeste conta com 
características que permitem o 

estabelecimento de  um ambiente 
de negócios favorável, mas ainda 

há um gargalo a ser sanado: a 
questão logística, um problema 

de ordem federal e estadual
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Sócio da Alibra Ingredientes, João Bosco Dias Pinheiro: 
“Na região, todas as pessoas, nos vários níveis sociais, 
buscam se profi ssionalizar. Isso resulta em empenho e 

comprometimento das empresas com o negócio”

Gargalo
Os dois empresários afi rmam que, 

apesar de a região contar com caracte-
rísticas que permitem o estabelecimento 
de um ambiente de negócios favorável, 
ainda há um gargalo a ser sanado: a 
questão logística: “É um problema de 
ordem federal e estadual: a qualidade 
das nossas rodovias e o acesso aéreo, que 
na região é lamentável. A região Oeste 
tem um atraso enorme na questão de 
acessos aéreos”, aponta Pinheiro. 

Chapla acrescenta que desde a 
questão do aeroporto regional, passando 
pelas estradas e ferrovias, é necessário 
uma mudança radical de olhar para o 
Oeste. “Todos esses assuntos são muito 
debatidos e nada é colocado em prática. 
Assim como no Brasil, aqui temos muita 
conversa para pouco serviço. Precisamos 
ser mais práticos”, avalia.

Diretor-presidente da Cooperativa 
Agroindustrial Copagril, Ricardo 

Chapla: “Para a agroindústria, 
o ambiente favorável é onde há 

produção primária agrícola e 
pecuária, como existe na nossa 

região. O ideal, entretanto, seria 
uma infraestrutura melhor. Hoje ela 

está muito defi citária e difi culta 
alguns processos”

Incentivo e investimentos 
Ter um ambiente de negócios é um pré-requisito para que uma empre-

sa seja bem-sucedida, já que é o ambiente que fornece variáveis constantes 
que permitem com que o negócio mantenha sua estabilidade durante 
situações adversas - como a situação delicada da política e da economia 
brasileira nos últimos anos - possibilitando um melhor planejamento.  

Pinheiro comenta que, do ponto de vista de políticas públicas, hoje 
o Brasil passa por uma situação dramática, portanto, a iniciativa privada 
não pode confi ar ou esperar nada do Poder Público. “Ela precisa fun-
cionar independentemente disso. O Poder Público não apoia ou auxilia 
de forma geral, não tem incentivos, não só no Paraná, mas em todo o 
Brasil”, critica. “A iniciativa privada vive pelo seu próprio esforço e 
aqueles que se envolveram com o Poder Público têm destinos negativos 
por uma série de razões que estamos diariamente vendo nos meios de 
comunicação nos vários níveis de governo. A empresa privada precisa 
se desenvolver com recursos próprios”, reafi rma.

O sócio da Alibra Ingredientes entende que há necessidade de 
criação de programas de apoio às empresas e indústrias para inovação 
tecnológica, desenvolvimento de novos produtos e ideias. “Já existem 
alguns programas, mas não são funcionais. Eles são, de certa forma, de 
acesso limitado a pouquíssimas empresas”, enaltece. 

Ele declara que no caso específi co de sua indústria, ela obteve 
crescimento contínuo e expressivo até julho de 2017, quando ocorreu a 
delação da JBS. “A partir daí o mercado consumidor básico recuou de 
maneira drástica e até hoje, apesar de o governo publicar que a econo-
mia está crescendo, isso não se aplica à economia básica. No dia a dia o 
consumidor continua retraído e cauteloso”, frisa.

Na visão do empresário, não existe crescimento no consumo básico. 
Além disso, emenda, o desemprego está crescendo, de forma que as 
pessoas estão cada dia mais receosas e consequentemente cautelosas 
em termos de consumo. 

Chapla complementa que no cenário vivido no Brasil atualmente, 
difi cilmente algum empresário planeja grandes investimentos. “Estamos 
com incertezas muito grandes no país, não há planejamento e tudo isso 
não serve para o país crescer. Se não mudarmos muitas coisas no Brasil, 
nosso país não irá prosperar”, lamenta. 

Nos últimos anos, pontua Chapla, criou-se criou uma máquina 
inchada de forma que não está chegando dinheiro para investimentos. 
Ele relata que dobrou-se a quantia de 
impostos e não se fez quase nada 
de investimentos em infraestru-
tura. “Mesmo com um cenário 
desfavorável, conseguimos 
evoluir como empresa, mas o 
ambiente como um todo não 
é favorável. Apesar disso, não 
vamos deixar de trabalhar e 
buscar alternativas”, garante. 

Arquivo pessoal

Mirely Weirich/OP



Atendimento personalizado,
fl exibilidade e qualidade: 
a indústria do futuro
MESMO COM O CONCEITO DE INDÚSTRIA 4.0 RONDANDO OS PROCESSOS 
INDUSTRIAIS, FÁBRICAS INTELIGENTES NÃO DEVEM ESTAR TÃO 
PRÓXIMAS DA REGIÃO OESTE DO PARANÁ E NEM DO BRASIL

Você já ouviu falar em indústria 4.0? 
O conceito, que surgiu há alguns 
anos na Alemanha, não é estranho 

para quem pensa na indústria do futuro, des-
de inovações tecnológicas na automação, na 
tecnologia da informação, até a forma de lidar 
com as pessoas. Isso signifi ca um novo período 
no contexto das grandes revoluções industriais. 
Com as fábricas inteligentes, diversas mudanças 
ocorrerão na forma em que os produtos serão 
fabricados.

Muitas pessoas imaginam, também, que a 
revolução tecnológica na indústria é ver a ele-
trônica embarcada em seus produtos. Na visão 
do sócio da Indústria Schumacher, Gilberto 
Schumacher, a indústria do futuro para a região 
não é uma coisa, nem outra. “A inovação, o futuro 
da indústria para a nossa região, não serão nem 
a indústria 4.0 e nem tão somente eletrônicos 
embarcados em produtos”, opina. “Muitas coi-

sas na parte de metalmecânica há como inovar 
desde o atendimento ao cliente, e isso é preciso 
estar presente no dia a dia das indústrias. Na 
forma de fazer, atender, na visão de mercado, 
na visão administrativa e a tecnologia precisa 
estar presente sempre. Sem isso a indústria vai 
fi cando cada vez mais para trás”, expõe.

Olhando para a indústria do futuro na região 
de Marechal Cândido Rondon, um conceito total-
mente robotizado e automatizado, Schumacher 
conceitua que nem a nossa região e nem o Brasil 
estão preparados para adotar este conceito em 
muitos segmentos. “O futuro que eu acredito 
para a indústria são produtos com mais qualida-
de e customizados à necessidade de cada cliente. 
Já é assim em muitos segmentos, mas isso tende 
a se intensifi car. Muitos segmentos produzem 
em alta escala, mas aos poucos cada necessidade 
vai mudando e se moldando, então as indústrias 
terão que ser mais fl exíveis, com atendimento 

personalizado e de qualidade”, ressalta.

Confi ança no mercado
Schumacher observa que alguns setores da 

indústria local já estão retomando investimentos, 
contudo, há outros que ainda estão bastante 
tímidos. “Quando a empresa vem numa tocada 
de crescimento e investimento e leva um baque, 
ela espera para ver como o mercado e a economia 
vão reagir para começar a fazer novos investi-
mentos”, explica.

Por considerar que o empresário tem o desejo 
de que sua empresa esteja sempre na ponta e 
bem equipada, Schumacher menciona que os 
investimentos nas indústrias atualmente estão 
acontecendo aos poucos. “Na medida em que um 
investimento dá resultado, o empresário investe 
novamente. O que ele não faz é parar de investir. 
Sempre que existir confi ança no mercado, ele vai 
investir”, pontua.
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Sócio da Indústria Schumacher, 
Gilberto Schumacher: “Muitas 

coisas na parte de metal-
mecânica há como inovar, desde 
o atendimento ao cliente, e isso 

é preciso. Na forma de fazer, 
atender, na visão de mercado, na 

visão administrativa a tecnologia 
precisa estar presente sempre. 
Sem isso a indústria vai fi cando 

cada vez mais para trás”



Espaço para 
investimentos
O rondonense diz que tanto em Marechal 

Rondon quanto na região ainda existe muito 
espaço para investimento e inovação em 
equipamentos e máquinas. “Ainda há muitos 
nichos a serem explorados e o Poder Público, 
entidades de classe, bem como os próprios 
industriais estão interessados em começar a 
sanar os problemas que precisam melhorar 
para a indústria regional se potencializar e 
isso é muito importante” comenta.

Schumacher acredita que a união dessas 
entidades para solucionar os gargalos do se-
tor industrial é um dos primeiros passos para 
criar uma cultura de visão e oportunidade. “A 
sociedade na microrregião e na nossa cidade 
está preocupada em planejar e colocar em 
prática as ideias para melhorar as demandas 
que existem. E sempre sobrarão demandas 

para a indústria concretizar”, enfatiza.
Ele cita, por exemplo, equipamentos de 

agroindústrias que são exportados de outros 
países que com o passar do tempo, por meio 
de estratégias criadas localmente, poderão 
ser fabricados na região. “Observamos que 
a piscicultura está em grande expansão 
e já começa a surgir a necessidade de in-
dústrias voltadas a este setor, tanto para a 
indústria da pesca quanto para frigorífi cos”, 
exemplifi ca.

 
Cultura da indústria
Pelas características industriais e agríco-

las da região, Schumacher entende que os 
setores precisam andar juntos, como sempre 
andaram. “Nossa região tem características 
industriais voltadas especialmente ao polo 
metalmecânica e as agroindústrias instala-
das na região dependem das pequenas in-

dústrias para fazer manutenção industrial, 
que também industrializam peças e pro-
dutos para essas agroindústrias”, explica.

Por outro lado, uma das inspirações que 
a indústria está buscando na agricultura é a 
cultura de manter gerações em um mesmo 
setor. “Estamos começando a criar uma 
cultura no sentido de alguém se aposentar 
trabalhando na indústria. Difi cilmente en-
contramos alguém que tenha um pai ou avô 
que sempre trabalhou na indústria”, frisa.

Essa cultura da indústria, salienta o 
empresário, é muito positiva, pois quem 
“nasce” dentro de uma indústria vê dife-
rentes oportunidades e processos. “Agora 
estamos começando a trazer gerações para 
dentro das indústrias, onde há fi lhos, pais 
e avôs trabalhando no setor. Assim como 
há a sucessão familiar no campo, estamos 
criando a cultura industrial”, completa.




