


• Aceita cartões de crédito, débito e voucher.

• Modelos de máquina adaptáveis ao seu negócio.

• Plataforma de gerenciamento exclusiva.

• Facilita a antecipação de recebíveis.

Peça em sua agência ou saiba mais
em sicredi.com.br/maquinadecartoes

A máquina de 
cartões do Sicredi 
que traz mais 
facilidade aos
seus negócios.





Manter todas as engrenagens que fazem 
um município permanecer próspero e em 
constante crescimento é um grande desa-
fio que passa pelas mãos de todas as pes-

soas. Se engana quem superficialmente possa pensar que 
a responsabilidade é apenas de quem 
está nos poderes Executivo e Legislati-
vo, já que desde quem está à frente da 
administração municipal, líderes, em-
presários de todos os ramos, trabalha-
dores e, assim, toda uma população é 
que pode, unida, melhorar as condições 
do local onde vive.

Neste cenário em que todos são pro-
tagonistas de um ambiente atrativo 
e saudável para novos investimentos 
e geração de emprego e renda está a 
consciência da importância de fortale-
cer o comércio local.

Atualmente, as micro e pequenas 
empresas geram 52% dos empregos 
com carteira assinada no país, o que 
resulta em mais de 17 milhões de vagas 
de trabalho.

Em Marechal Cândido Rondon não é diferente. Dados 
da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Paraná (Fecomércio) mostram que entre julho de 2017 e 
deste ano, Marechal Rondon teve um crescimento no co-

mércio de 6,32% e que, ao lado de alguns municípios do 
Oeste paranaense e da Região Metropolitana de Londrina, 
foi o único que apresentou crescimento no setor.

Para que os números continuem subindo, o trabalho de 
incentivo para que as compras sejam feitas no comércio 

local deve ser constante. Isso porque 
além de atender à comunidade ron-
donense, o município já se fortaleceu 
comercialmente ao ponto de se tornar 
uma referência microrregional, sen-
do que moradores de cidades vizinhas 
também passaram a prestigiar o co-
mércio de Marechal Rondon.

Tudo isso significa mais geração de 
emprego e renda, além de mais in-
vestimentos que podem ser feitos pela 
administração municipal, com o retor-
no dos impostos. Assim, todos ajudam, 
como numa corrente do bem, a me-
lhorar as condições em diversas áreas, 
como educação, saúde, saneamento, 
estradas, entre outros.

As festividades de fim de ano são, in-
clusive, ótimas oportunidades de valorização do comércio. 
Vamos juntos aproveitar essa chance de presentear pessoas 
queridas, ao mesmo tempo em que ajudamos nosso mu-
nicípio. Afinal, essa é uma das época com mais espírito de 
solidariedade e trabalho em prol de todos. Boas compras!

Unidos em prol do 
fortalecimento 

Neste cenário em que 
todos são protagonistas 
de um ambiente atrativo 

e saudável para novos 
investimentos e geração 

de emprego e renda
está a consciência 

da importância  
de fortalecer o  
comércio local
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Empresas participantes da Campanha de Natal da Acimacar 
estão identifi cadas com o banner da promoção e estrelas, que 

também remetem aos 50 anos da entidade

Programação de Natal da Acimacar
é ampliada nos 50 anos da entidade
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Neste ano, a Associação Comercial e Empresarial 
de Marechal Cândido Rondon (Acimacar) cele-
bra 50 anos. Diversas foram as ações realizadas 

pela entidade a fi m de marcar o cinquentenário e agora, 
com a tradicional Campanha de Natal, não será diferente. 

Segundo a vice-presidente do Comércio, Geovana da 
Silva Krause, é uma grande campanha para o comércio 

rondonense. “Neste ano serão R$ 100 mil em prêmios, 
dentre eles uma Yamaha Neo e uma Honda Biz, além 

de 148 vales-compras de até R$ 1,5 mil”, comenta.
Para Geovana, o comércio está devolvendo 

aos rondonenses em forma de premiações o que 
a Associação Comercial está investindo, junto 
aos parceiros Sicoob e Sempre Vida. “Grande 
parte das empresas associadas estão parti-
cipando da campanha. Elas estão identifi -
cadas com banners e estrelas, lembrando 
os 50 anos da associação”, diz. 

Ao todo, são 174 empresas do comér-
cio rondonense participando da campa-
nha, por meio da qual o consumidor pode 
adquirir produtos e preencher os cupons 
para concorrer aos prêmios. “Não é pre-

ciso deixar as compras de Natal para o 
fi m de dezembro, pois já no início 

do mês, no dia 04, será realizado o primeiro sorteio da 
promoção, que contemplará 50 pessoas, assim como nos 
outros dois sorteios”, ressalta Geovana. 

Mais pessoas contempladas
A defi nição em premiar por meio de vales-compras ao 

invés de um grande sorteio com um montante em dinhei-
ro, imóveis ou veículos, deu-se, de acordo com ela, por 
conta de pesquisas realizadas após as edições anteriores 
das campanhas. “Tanto empresários quanto com os pró-
prios consumidores apontaram ser melhor a premiação 
por vales-compras, que oportuniza mais premiados e não 
uma única pessoa. Vemos que isso estimula ainda mais o 
comércio local, já que quem ganha o vale-compra pode 
escolher entre todas as empresas participantes para ad-
quirir os produtos conforme sua necessidade”, menciona. 

Em 2018, no entanto, por ser uma data comemora-
tiva aos 50 anos da entidade, a vice-presidente do Co-
mércio comenta que os consumidores participantes da 
Campanha de Natal terão a oportunidade de concorrer, 
além dos vales-compras, a duas motocicletas. “É uma 
forma de presentear os nossos clientes, tanto de Mare-
chal Rondon como da microrregião, para que eles come-
morem junto conosco o cinquentenário da entidade”, 
enaltece Geovana.  

Sorteios
A Campanha de Natal da Acimacar premiará 50 ganhadores em 

cada um dos três sorteios, que serão realizados nos dias 04, 18 e 27 
de dezembro. Os prêmios são: uma Yamaha Neo, uma Honda Biz, 12 
vales-compras de R$ 1,5 mil, 16 vales-compras de R$ 1 mil, 28 va-
les-compras de R$ 500 e 80 vales-compras de R$ 300.

Sorteios foram pensados para presentear os consumidores, resultando em uma campanha 
comemorativa ao cinquentenário da Associação Comercial, celebrado neste ano

Nde Marechal Cândido Rondon (Acimacar) cele-
bra 50 anos. Diversas foram as ações realizadas 

pela entidade a fi m de marcar o cinquentenário e agora, 
com a tradicional Campanha de Natal, não será diferente. 

Segundo a vice-presidente do Comércio, Geovana da 
Silva Krause, é uma grande campanha para o comércio 

rondonense. “Neste ano serão R$ 100 mil em prêmios, 
dentre eles uma Yamaha Neo e uma Honda Biz, além 

de 148 vales-compras de até R$ 1,5 mil”, comenta.
Para Geovana, o comércio está devolvendo 

aos rondonenses em forma de premiações o que 
a Associação Comercial está investindo, junto 
aos parceiros Sicoob e Sempre Vida. “Grande 
parte das empresas associadas estão parti-
cipando da campanha. Elas estão identifi -
cadas com banners e estrelas, lembrando 
os 50 anos da associação”, diz. 

Ao todo, são 174 empresas do comér-
cio rondonense participando da campa-
nha, por meio da qual o consumidor pode 
adquirir produtos e preencher os cupons 
para concorrer aos prêmios. “Não é pre-

ciso deixar as compras de Natal para o 
fi m de dezembro, pois já no início 
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do Comércio 
da Acimacar, 

Geovana da Silva 
Krause: “Não é 
preciso deixar 
as compras de 

Natal para o fi m 
de dezembro, 

pois já no início 
do mês, no 

dia 04, será 
realizado o 

primeiro sorteio 
da promoção, 

que contemplará 
50 pessoas”









Quanto vale a sua cidade?10

Comprar no comércio 
local é o que mantém as 
engrenagens econômicas 
funcionando, com geração 
de emprego e renda, além 
da valorização do próprio 
município através da 
manutenção dos negócios 
que encontram na própria 
população o incentivo para 
permanecerem no mercado

osé Aluísio Gotz, gerente da Loja Cercar, 
que fica a duas quadras da Kanny’s Mul-
timarcas, que tem à frente o casal Ailson 
e Claudiane Packer. Em comum, além da 

proximidade dos negócios em que atuam, têm a 
consciência da importância das compras reali-
zadas no próprio município. Ao encontro des-
sa essência está a proprietária da FarmaÚtil e 
2ª vice-presidente da Associação Comercial e 
Empresarial de Marechal Rondon (Acimacar), 
Carla Rieger Bregoli. Eles são peças de uma roda 
que só funciona quando todos se movimentam 
para o mesmo sentido: o investimento do di-
nheiro no comércio local. “Quando investimos 
nosso dinheiro no comércio local, nós presti-
giamos as empresas de Marechal Rondon e, as-
sim, todos crescemos. Afinal, é um ciclo. Você 
compra de mim e eu de você. O dinheiro fica em 
Marechal Rondon, os impostos ficam aqui e a 
prefeitura consegue fazer os investimentos que 
a população precisa, então acredito que seja 
uma questão de consciência”, destaca Carla.

Ao optar por comprar roupas em uma 
loja local, no supermercado da própria 
cidade, ir ao salão de beleza do bairro 

e sair para jantar em um dos restau-

rantes que o município tem, o consumidor está 
contribuindo com as micro e pequenas empresas 
que fortalecem a economia local e que gera 52% 
dos empregos com carteira assinada no país, o 
que resulta em mais de 17 milhões de postos de 
trabalho.

Juntando as micro, pequenas e médias em-
presas, o poder desse conjunto efi ciente fi ca cla-
ro na participação que possui no Produto Interno 
Bruto (PIB), que é de 30%, ou R$ 4,4 trilhões no 
Brasil.

Valorizando o município
“Primeiro porque a pessoa mora aqui e seu 

sustento é daqui. Então, a partir do momento 
que você trabalha aqui e sobrevive de uma cida-
de você tem que prestigiá-la”, destaca o casal de 
empresários Ailson e Claudiane Packer.

Para eles, comprar no comércio local opor-
tuniza emprego e gera renda. “Outra situação 
é quem ganha o salário em Marechal Rondon e 
gasta em outro lugar. O que pode acontecer? Em-
presas podem fechar, vagas de trabalho podem 
acabar. Porque querendo ou não, o que faz com 
que alguém queira investir aqui? É ter retorno”, 
pontua Claudiane.

J

Ao optar por comprar roupas em uma 
loja local, no supermercado da própria 
cidade, ir ao salão de beleza do bairro 

e sair para jantar em um dos restau-

presas podem fechar, vagas de trabalho podem 
acabar. Porque querendo ou não, o que faz com 
que alguém queira investir aqui? É ter retorno”, 
acabar. Porque querendo ou não, o que faz com 
que alguém queira investir aqui? É ter retorno”, 
acabar. Porque querendo ou não, o que faz com 

pontua Claudiane.

Proprietários da 
Kanny’s Multimarcas, 

Ailson e Claudiane 
Packer: “Primeiro 

porque a pessoa mora 
aqui e seu sustento é 
daqui. Então, a partir 

do momento que 
você trabalha aqui 
e sobrevive de uma 

cidade você tem que 
prestigiá-la”

É difícil um 
empresário ir hoje 

além de uma margem 
mínima de lucro, 

porque o mercado é 
muito acirrado. Se 
você tem um preço 
determinado para 
trabalhar é porque 
esse preço é o que 
você precisa para 

sobreviver
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Comprando na 
sua cidade você 
consegue ir na 

própria loja, 
resolver qualquer 

problema, algo 
que quando as 

compras são 
feitas em outra 

cidade ou na 
internet pode 

fi car mais difícil

Proprietária da Far-
maútil e 2ª vice-pre-
sidente da Acimacar, 
Carla Rieger Bregoli: 
“Quando investimos 

nosso dinheiro no 
comércio local, nós 

prestigiamos as 
empresas de Mare-

chal Rondon e, assim, 
todos crescemos. 
Afi nal, é um ciclo”

Gerente da Loja Cer-
car, José Gotz: “Tem 

pessoas que pensam 
em economizar indo 
comprar em outras 

cidades. No entanto, 
precisam levar em 

conta o desgaste do 
carro, combustível, 
o tempo, o risco de 

estar na estrada e, no 
fi m, nem sempre essa 
se torna uma alterna-

tiva viável”

Afi nal, é um ciclo”

sua cidade você 

resolver qualquer 

fi car mais difícil

em economizar indo 
comprar em outras 

cidades. No entanto, 
precisam levar em 

conta o desgaste do 
carro, combustível, 
o tempo, o risco de 

estar na estrada e, no 
fi m, nem sempre essa 
se torna uma alterna-

tiva viável”

Via de mão dupla
Claudiane exemplifi ca algumas situações 

que podem ser determinantes para que os em-
presários permaneçam em Marechal Rondon e 
que novos queiram investir no município. “Se 
eu tenho um comércio aqui, independente do 
tipo, e não estou tendo público eu vou para ou-
tro local. E aí se eu estiver em outro município 
eu vou fazer um preço diferente? Não. Eu tenho 
todos os custos. É difícil um empresário ir hoje 
além de uma margem mínima de lucro, porque o 
mercado é muito acirrado. Se você tem um preço 
determinado para trabalhar é porque esse preço 
é o que você precisa para sobreviver”, salienta. 

A empresária também menciona outro ramo, 
o de alimentação. “Olha quantos comércios no 
ramo de alimentação que já abriram e fecharam. 
Parece que quando a opção é sair para jantar, 
por exemplo, com muita frequência, existe a 
necessidade de ir para fora, para outros muni-
cípios vizinhos. É claro que às vezes, em deter-
minadas situações, isso vai ocorrer, mas por que 
não prestigiar os restaurantes daqui? Isso acaba 
desestimulando o empresário rondonense. As-

sim como quando a pessoa não quer comprar ou 
consumir aqui, o empresário também pensa em 
ir embora”, alerta.

Já Gotz lembra da importância de se atentar 
para as supostas economias. “Tem pessoas que 
pensam em economizar indo comprar em outras 
cidades. No entanto, precisam levar em conta o 
desgaste do carro, combustível, o tempo, o risco 
de estar na estrada e, no fi m, nem sempre essa 
se torna uma alternativa viável”, refl ete.

Além da geração de empregos, de impostos e 
da oportunidade que o município tem aplicando 
bem o dinheiro em setores como educação, saú-
de, transporte, pavimentação, entre outros, o 
gerente da Loja Cercar compartilha outro deta-
lhe importante e que, na maioria das vezes, não 
é pensado quando surge a vontade ou a necessi-
dade de comprar algo que se trata do pós-venda. 
“Comprando na sua cidade você consegue ir na 
própria loja, resolver qualquer problema, algo 
que quando as compras são feitas em outra ci-
dade ou na internet pode fi car mais difícil”, en-
fatiza.







Comércio de vestuário e acessórios é o que 
mais emprega por número de estabelecimentos

Nota fi scal é responsabilidade 
de fornecedor e consumidor
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Secretário de Indústria, Comércio e Turismo aponta importância vital do 
comércio varejista para a economia local na geração de empregos e arrecadação de tributos

Ainda que o contexto da região 
Oeste do Paraná aponte para a 
 agricultura, pecuária e servi-

ços relacionados como o setor que gera a 
maior fatia de riquezas para a economia 
dos municípios, o comércio varejista tem 
papel fundamental para a sustentabilidade 
econômica do mercado, tendo em vista que 
este é o setor que vende diretamente para os 
consumidores fi nais, adicionando valor aos 
produtos comercializados. “O comércio de 
Marechal Cândido Rondon é bastante mis-
to, tendo no setor de confecções e calçados o 
maior número de empresas, porém, o nos-
so comércio varejista é muito diversifi cado 
especialmente por sermos uma referência 
de atendimento a toda a microrregião”, co-
menta o secretário de Indústria, Comércio e 
Turismo do município, Sércio Marcucci. 

De acordo com o dado mais recente dis-
ponibilizado pelo Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social (Ipar-
des), o comércio varejista e a prestação de 
serviço são os setores com a maior parcela 
no Valor Adicionado Bruto (VAB) de Mare-
chal Rondon, representando 51% do total. 
Este índice mostra quando se tem de valor 
adicionado na economia total do município. 
“Temos um contingente signifi cativo de 
empregos gerados na indústria de transfor-
mação, ligada diretamente à produção agrí-
cola no município, bem como o setor de me-

talomecânica. 
Contudo, o 

comércio 
r e p r e -
senta a 
coloca-
ção de 
muitas 

pessoas no mercado rondonense, sendo o 
comércio de vestuário e acessórios a ativi-
dade que mais emprega por número de es-
tabelecimentos existentes no município, de 
acordo com dados do Ipardes”, menciona 
Marcucci. 

Mais números
Dentre os setores do comércio que mais 

empregam, o destaque está para os em-
preendimentos da área de supermercado, 
que aparecem em 4º lugar no levantamento 
do Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), do Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE), na lista de quanto 
cada uma das atividades listadas represen-
tam na geração de empregos do município. 
“As atividades do comércio varejista são de 
vital importância para a economia, pois ge-
ram uma grande quantidade de empregos e 
uma alta arrecadação tributária, a qual vol-
ta para o cidadão por meio de obras e servi-
ços públicos”, sinaliza Marcucci. 

Calculado anualmente pelo Governo do 
Estado, o Valor Adicionado Fiscal (VAF) do 
comércio rondonense, conforme o último 
dado disponível, está em 9,37% do total, o 
que representa R$ 155.032.704. Este índi-
ce é formado pelas informações dos con-
tribuintes relativo aos seus movimentos 
econômicos, que servirão de base para os 
repasses constitucionais sobre os valores 
das receitas de impostos recolhidos pelos 
Estados e pela União. “Além disso, Mare-
chal Rondon tem muitos microempreen-
dedores individuais. Hoje são mais de 2,5 
mil MEIs que também estão neste contex-
to, gerando emprego, renda e riquezas ao 
comércio varejista rondonense”, salienta o 
gestor da pasta. 

Mesmo sendo um dos documentos mais conhecidos tanto por 
empresários quanto pelos consumidores, nem todos conhecem a 
importância da nota fi scal nas transações comerciais. 

A nota fi scal é um documento que deve ser emitido quando existe 
uma compra, seja de bens ou na prestação de serviços, independen-
te do valor da transação comercial. “A emissão deste documento é 
importante para manter a empresa na regularidade, sendo obriga-
tória para a maioria dos negócios”, explica o secretário de Fazenda 
de Marechal Cândido Rondon, Carmelo Daronch. 

Já para o consumidor, diz ele, a nota fi scal é um direito, que por 
constar informações como tipo do produto, modelo, marca e série, é 
a garantia da compra e assegura o direito na hora de registrar algu-
ma reclamação nos Órgãos de Defesa do Consumidor. “O consumi-
dor exigindo a nota fi scal está assegurando a arrecadação de impos-
tos para o município, que auxiliam no investimento em educação, 
saúde, infraestrutura, entre outros setores. É um recurso que voltará 
para o benefício do cidadão”, menciona, ressaltando que a não utili-
zação da nota pelas empresas é considerada sonegação fi scal. 

CPF na nota não é controle
Daronch salienta que informar o CPF na nota fi scal não é uma 

forma de controle da Receita Federal sobre as compras realizadas 
pelas pessoas. “Quando a pessoa tem o imposto declarado, a Receita 
já tem o controle, por exemplo, do que ela deposita em conta, das 
suas transações comerciais, das compras feitas em cartão de crédi-
to, por isso informar o CPF na nota fi scal é uma mera informação”, 
diz.

No Paraná, por exemplo, informar o documento nas notas fi scais 
pode premiar os consumidores, por meio do programa Nota Paraná, 
que também já existe em alguns municípios. “Nossa expectativa é 
de, no ano que vem, instituir o Nota Marechal, pois é mais uma fer-
ramenta para incentivar a emissão da nota fi scal, que é responsabi-
lidade das duas partes, fornecedor e consumidor, que deve sempre 

exigir o documento, por menor que seja o valor 
da compra”, fi naliza o secretário. 

des), o comércio varejista e a prestação de 
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empregos gerados na indústria de transfor-
mação, ligada diretamente à produção agrí-
cola no município, bem como o setor de me-
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Estado, o Valor Adicionado Fiscal (VAF) do 
comércio rondonense, conforme o último 
dado disponível, está em 9,37% do total, o 
que representa R$ 155.032.704. Este índi-
ce é formado pelas informações dos con-
tribuintes relativo aos seus movimentos 
econômicos, que servirão de base para os 
repasses constitucionais sobre os valores 
das receitas de impostos recolhidos pelos 
Estados e pela União. “Além disso, Mare-
chal Rondon tem muitos microempreen-
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mil MEIs que também estão neste contex-
to, gerando emprego, renda e riquezas ao 
comércio varejista rondonense”, salienta o 
gestor da pasta. 

Secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
Sérgio Marcucci: “As 

atividades do comércio 
varejista são de vital 

importância para a 
economia, pois geram 

uma grande quantidade 
de empregos e uma alta 

arrecadação tributária, a 
qual volta para o cidadão 

por meio de obras e 
serviços públicos”

Secretário de Fazenda, 
Carmelo Daronch: “O 

consumidor exigindo a nota 
fi scal está assegurando a 
arrecadação de impostos 

para o município, que 
auxiliam no investimento 

em educação, saúde, 
infraestrutura, entre outros 

setores. É um recurso que 
voltará para o benefício do 

cidadão”

lidade das duas partes, fornecedor e consumidor, que deve sempre 
exigir o documento, por menor que seja o valor 

da compra”, fi naliza o secretário. 
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União da classe empresarial 
resulta em benefícios para todo o município 
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Com 1,7 mil empresas associadas, 
a Associação Comercial e Empre-
sarial de Marechal Cândido Ron-

don (Acimacar) é destaque não apenas na 
região Oeste do Paraná, mas também no 

Estado, pelo trabalho em que realiza en-
quanto entidade de classe que atua em 
prol do comércio local.

Para o presidente da Acimacar, Gerson 
Jair Froehner, o comércio rondonense 
tem papel fundamental na geração de ri-
quezas do município. Entretanto, há ne-
cessidade de cada vez mais ser realizado 
um trabalho de fortalecimento das em-
presas do comércio e de fi delização do 
consumidor rondonense para com as em-
presas locais. “É comum, principalmen-
te quando o assunto é preço, ver pessoas 
indo para outros municípios fazer com-
pras. No entanto, deve existir uma refl e-
xão que envolve desde o tempo gasto e as 
despesas com esse deslocamento, além da 
valorização do comerciante local, que tem 

desafi os para chegar em uma margem 
mínima de lucro”, pontua.

Comprando no comércio rondo-
nense, a circulação do dinheiro 

permanece no município, fa-
zendo com que o ciclo benéfi -

co para todos seja alimenta-
do. “Através do retorno do 

imposto, dos investimen-
tos feitos a partir disso, 
da geração de empre-

go e renda”, enaltece 
Froehner.

É por isso que, se-
gundo ele, é essencial 

dar apoio e incentivo para a vinda de novas 
indústrias e universidades para Marechal 
Rondon. “Às vezes alguém pode pensar: 
a vinda de uma universidade não muda-
rá em nada para mim. Não é verdade. Esse 
novo local de estudo trará alunos e pro-
fessores que também precisarão usufruir 
do comércio, do ramo alimentício, entre 
outros setores. Já quando a questão for 
uma indústria, sempre existirá a possibi-
lidade de entrada de dinheiro de fora, vis-
to que normalmente os produtos vão para 
outros locais e assim a roda vai girando”, 
salienta.

O incentivo a compras no comércio lo-
cal por parte da Acimacar, no entanto, não 
é apenas para os consumidores, mas tam-
bém aos órgãos públicos. Recentemente, 
a Associação Comercial lançou um portal 
de compras por meio do qual as empresas 
podem se cadastrar e inserir os produtos 
com os quais trabalham. O objetivo é que 
quando um órgão público lançar um edi-
tal para licitação os dados sejam cruzados 
e os empresários avisados de que seu pro-
duto é de interesse do processo de deter-
minado órgão. “Assim, podemos melho-
rar o acesso das empresas rondonenses 
aos processos licitatórios para que cada 
vez menos haja necessidade de compras 
de empresas de fora. Tudo o que fi car aqui 
é melhor para toda a população”, enfatiza 
o presidente da Acimacar.

Acimacar congrega empresários em ações de fortalecimento dos setores que promovem 
a geração de riquezas de Marechal Rondon e buscam soluções para fortalecer o comércio, 
valorizar empreendedores e fi delizar consumidores
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Presidente da Acimacar, Gerson Froehner: “Um dos papéis da Acimacar é vencer o 
desafi o de capacitar empresários e encontrar uma maneira adequada para que as 
informações cheguem até eles”

Para quem eu vendo? O que ele 
busca? As empresas precisam 
estar em constante evolução e 
acompanhamento da demanda 
de mercado
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Gerente da Acimacar, 
Marcelo Ewerling: “Nosso 
objetivo de fomentar o 
comércio local caminha 
lado a lado com a atração 
de clientes de outras 
localidades, afi nal, 
tudo é em benefício de 
Marechal Rondon” Fotos: Leme Comunicação

Especialização do empresário
Pensando nos diferenciais que fi delizam o cliente e na sustentabilidade 

do negócio, Froehner destaca que uma das principais frentes de trabalho 
da Acimacar é a disponibilidade de especialização das empresas rondo-
nenses. “Às vezes um ótimo vendedor decide deixar seu trabalho para abrir 
o próprio negócio e, de fato, ele vende bem. Porém, ele não aprendeu a par-
te de compras, de cálculo de custos de gestão da equipe e é aí que surgem os 
problemas. Diante disso, um dos papéis da Acimacar é vencer o desafi o de 
capacitar esses empresários e encontrar uma maneira adequada para que 
as informações cheguem até eles”, menciona.

Atualmente, a Acimacar traz ao município diversas palestras e even-
tos de capacitação e treinamentos, muitos de acesso gratuito ao associado. 
“Outro ponto que precisa ser sempre trabalhado com os empresários é a 
detecção de público. Para quem eu vendo? O que ele busca? As empresas 
precisam estar em constante evolução e acompanhamento da demanda de 
mercado. Estamos agora com uma campanha para colocar as empresas no 
mundo virtual. Não como um e-commerce, mas, sim, começando do mais 
básico, que é facilitar o acesso das pessoas no encontro dessas empresas no 
Google, visto que em Marechal Rondon muitas empresas não são encon-
tradas nessa plataforma”, comenta.

Referência regional
Além das palestras e cur-

sos, o gerente geral da Acimacar, 
Marcelo Ewerling, aponta outras 
ações que são realizadas pela asso-
ciação rondonense. “Promovemos 
inúmeros eventos que também 
atraem clientes de municípios vizi-
nhos. Nosso objetivo de fomentar o 
comércio local caminha lado a lado 
com a atração de clientes de outras 
localidades, afi nal, tudo é em be-
nefício de Marechal Rondon. Dois 
exemplos são o Feirão de Veículos 
e a Feira Ponta de Estoque”, expõe.

Já na festa de aniversário de 
Marechal Rondon a Acimacar é 
responsável pela Expomar, evento 
tradicional no município. “Tam-
bém é um meio de fomentar o co-
mércio local porque o associado 
que participa da Expomar paga 
um valor muito mais baixo do 
que a empresa que vem de fora. É 
mais uma maneira de incentivar 
as empresas locais”, complementa 
Ewerling.

Em paralelo a essas atividades, 
os diversos núcleos setoriais da 
Acimacar se reúnem mensalmen-
te para tratar de assuntos relativos 
ao seu setor. “Eles estão sempre 
pensando em ações que benefi ciem 
todas as empresas e o consumidor 
fi nal, de forma conjunta, para for-
talecer seus setores e o mercado 
como um todo”, destaca.

Campanhas
As campanhas promocionais ofe-

recidas para as empresas associadas 
fazem sucesso há anos em Mare-
chal Rondon. Hoje, o formato das 
campanhas consiste em diversos 
sorteios de vales-compras. Ewer-
ling explica que para chegar neste 
formato foram realizadas diversas 
pesquisas junto aos empresários, 
a fi m de que o resultado fosse sa-
tisfatório tanto para quem vende 
quanto para quem compra. “Fo-
ram muitas campanhas em que 
sorteamos casas, carros, tratores, 
entre outros bens, todavia, com os 
vales-compras é que encontramos 
uma maneira mais assertiva. Isso 
porque quem é sorteado pode usar 
o valor em várias lojas, de acordo 
com a sua necessidade. É neces-
sário apenas que o estabelecimen-
to seja participante da campa-
nha”, menciona.

Novidades
Com foco em inovação e em busca de atender as neces-

sidades das empresas associadas, o gerente destaca uma das 
novidades que a Acimacar tem ofertado aos seus associados: 
os benefícios obtidos por meio da parceria com a Coopercard. 
“Ofertamos um programa de benefícios para o associado que 
não incide tributo nos valores pagos aos colaboradores. Assim 
eles podem pagar mais aos funcionários”, fi naliza.

Às vezes um ótimo vendedor decide deixar 
seu trabalho para abrir o próprio negócio 
e, de fato, ele vende bem. Porém, ele não 
aprendeu a parte de compras, de cálculo de 
custos de gestão da equipe e é aí que surgem 
os problemas



Gerente do Sebrae 
no Oeste do Paraná, 
Augusto Stein: “As 

empresas estão 
concorrendo com o 

comércio on-line, que 
tem uma faixa de 

preço menor, e essa 
é uma concorrência 
que se o empresário 

apostar só no 
preço ele tende a 

perder. Então, nesta 
situação, a qualidade 
do atendimento é um 
diferencial que pesa 

ainda mais”

Empresas familiares
são maior número no Oeste
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Atendimento de qualidade e aperfeiçoamento constante são fundamentais para 
manutenção dentro de uma linha sucessória de negócios

Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatísticas (IBGE) e do Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae), mais de 90% das empresas 
constituídas no país são familiares. Esse é um dos 
perfi s mais encontrados no comércio da região 
Oeste do Paraná e, igualmente, em Marechal Cân-
dido Rondon.

O gerente regional do Sebrae no Oeste do Pa-
raná, Augusto Stein, diz que, por vezes, dá-se 
uma conotação negativa ao fato de uma empresa 
ser familiar, no entanto, economicamente falan-
do, esse ramo empresarial é muito positivo por-
que mantém o lucro do negócio na localidade. “E 
essa é uma das situações que temos incentivado, 
para que cada vez mais sejam feitas compras lo-
cais para que as riquezas geradas permaneçam na 
comunidade, gerem emprego, renda e novos in-
vestimentos”, relata.

Todavia, Stein pontua que há necessidade do 
aperfeiçoamento dos processos de gestão para 
empresas formadas entre familiares, já que é mui-
to comum que a gestão seja menos profi ssional. 

“Não apenas em Marechal Rondon, mas em qual-
quer lugar do Brasil a maioria das empresas fami-
liares têm processos de gestão menos evoluídos. 
Se confunde, por exemplo, o dinheiro da empre-
sa com o dinheiro da família e isso não é saudável 
para o negócio”, enfatiza.

Questão de equilíbrio
As redes de fora que chegam ao município, por 

vezes criticadas por não deixarem riquezas na ci-
dade, na visão de Stein, também são positivas para 
o comércio, pois aumentam o nível de competiti-
vidade do mercado, trazem processos mais pro-
fi ssionais e propiciam a geração de vários postos 
de trabalho. “O lucro dessas empresas acaba sain-
do do município, entretanto, há todos esses outros 
pontos positivos para o mercado local”, reforça.

Mão dupla
Muitos empresários, de acordo com Stein, re-

latam a difi culdade em conseguir mão de obra 
qualifi cada, fato que ocorre atualmente em diver-
sos municípios. “Temos muitos relatos de empre-

sários de que apesar de a empresa buscar a quali-
fi cação e oportunizar que o colaborador tenha esse 
aperfeiçoamento, é do outro lado que falta o inte-
resse. Falta partir do colaborador o querer, o estar 
disponível para se aperfeiçoar”, evidencia.

Para Stein, a qualidade do atendimento hoje 
é o principal diferencial em uma empresa, tendo 
em vista que a maioria dos negócios do comércio 
vendem os mesmos produtos com faixas de preços 
muito similares. “Além disso, as empresas estão 
concorrendo com o comércio on-line, que tem 
uma faixa de preço menor e essa é uma concor-
rência que se o empresário apostar só no preço ele 
tende a perder. Então, nesta situação, a qualidade 
do atendimento é um diferencial que pesa ainda 
mais”, destaca.

Ele comenta que o comércio on-line não privi-
legia o atendimento, ao contrário do varejo tradi-
cional, que tem no contato entre empresa e cliente 
a conquista e fi delização do consumidor. “A expe-
riência do atendimento presencial e mais qualifi -
cado é o grande ponto positivo para o comercian-
te”, ressalta Stein.

Divulgação









Fidelização de clientes: 
a arte que faz o consumidor propagar a sua marca
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Cliente fi el compra frequentemente, indicações ocor-
rem de modo espontâneo e é possível prever uma 
margem mais certeira de receitas. Esses são apenas 

alguns dos benefícios que a fi delização de clientes pode pro-
porcionar, situação que é fundamental para qualquer empre-
sa que deseja se tornar referência no seu ramo e se manter no 
mercado.

Os empresários rondonenses estão antenados a esta ne-
cessidade e compartilham algumas ideias usadas em seus 
próprios negócios para fazer com que, quando da necessida-
de, o cliente pense primeiro em sua marca. 

Fidelizar clientes é tão importante quanto conquistar novos. Em Marechal Rondon, empresários se 
preocupam com o fato e compartilham estratégias usadas para atingir este objetivo

“Quando você vai em qualquer empresa e é bem recebido, 
a pessoa consegue tirar as suas dúvidas, tem conhecimen-
to sobre o produto que está vendendo ou o serviço que está 
oferecendo. Ao meu ver, isso tem um peso muito grande. O 
preço tem um impacto muito signifi cativo, é claro, isso faz 
parte da concorrência do mercado, mas o atendimento para 
algumas pessoas tem um valor maior ainda na hora do con-
sumidor decidir em qual empresa vai comprar. Gerir uma 
empresa com essa visão de valorização do cliente, de tratá-lo 

como você quer ser tratado, 
de ter conhecimento sobre 

o que você está vendendo, 
apresentar novidades e a 
solução de problemas aos 
seus clientes e, principal-

mente, passar essa vi-
são a toda sua equipe, 

é primordial para 
fi delizar os seus 

clientes e fazer 
com que eles 
sempre vol-
tem”.

Elizeu Marcio dos Reis (Tadeu), 
proprietário da Tadeu Materiais de 
Construção
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solução de problemas aos 
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mente, passar essa vi-
são a toda sua equipe, 
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fi delizar os seus 
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Diego Rodio, sócio-proprietário 
da Opção da Moda

“Nós entramos no mercado rondonense e nos 
consolidamos por sermos uma empresa que ofe-

rece produtos que atendem a todos os públi-
cos, desde as peças mais básicas, até as rou-
pas mais elaboradas, tendo um grande leque 
de opções. O mercado de Marechal Rondon 
é muito atrativo para os investidores, tanto 
que nós, em um ano de empresa, dobramos 
o tamanho da loja e logo em seguida abrimos 
outra loja especializada em roupas infantis, 
com este mesmo perfi l, por sentirmos essa 
necessidade no mercado local. Ter um pro-
duto de qualidade e uma loja bonita e orga-

nizada é obrigação, mas buscar esses produ-
tos de qualidade com preços competitivos e 

treinar a sua equipe para atender o cliente da 
melhor forma possível é onde conquistamos 

o consumidor”.
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Diego Rodio, sócio-proprietário 
da Opção da Moda

“Nós entramos no mercado rondonense e nos 
consolidamos por sermos uma empresa que ofe-

rece produtos que atendem a todos os públi-
cos, desde as peças mais básicas, até as rou-
pas mais elaboradas, tendo um grande leque 
de opções. O mercado de Marechal Rondon 
é muito atrativo para os investidores, tanto 
que nós, em um ano de empresa, dobramos 
o tamanho da loja e logo em seguida abrimos 
outra loja especializada em roupas infantis, 
com este mesmo perfi l, por sentirmos essa 
necessidade no mercado local. Ter um pro-
duto de qualidade e uma loja bonita e orga-

nizada é obrigação, mas buscar esses produ-
tos de qualidade com preços competitivos e 

treinar a sua equipe para atender o cliente da 
melhor forma possível é onde conquistamos 

Legário Gilberto von 
Mühlen (Beto), proprietário 
da Beto Marcas
“Procuramos sempre nos espelhar nas princi-

pais empresas da região e até mesmo de outros 
Estados brasileiros, fazendo visitas técnicas para 
compreender o que essas empresas estão fa-
zendo para se tornar referência em suas cida-
des e, com isso, aperfeiçoarmos ainda mais o 
nosso trabalho. Investimos principalmente 
na qualidade dos nossos produtos, tendo 
isso como padrão na empresa, prepa-
rando os veículos desde a higienização, 
revisão, mecânica, preparação visual de 
lataria, tudo para que o carro fi que perfeito 
para que o cliente tenha tranquilidade e a 
certeza de que, no momento da compra, 
ele terá a garantia do produto que está comprando, tendo em vista a procedência dos 
nossos veículos e a tradição que a nossa empresa tem no município. Além disso, foca-
mos muito em atendimento, buscando atender as reais necessidades dos nossos clien-
tes e sempre lembrando-os que trabalhamos com uma tabela de preço de nível nacio-
nal, ou seja, o consumidor não vai pagar mais caro por comprar aqui em nossa cidade”.
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Mühlen (Beto), proprietário 
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27Cleci Teixeira, sócia-
proprietária da Ortocolchões 
Móveis e Estofados

Viviane Genz, proprietária da 
Maria Antonieta

Josué Maioli, proprietário da Tropical Yamaha

Sidnei Donel (Sidão), 
proprietário da Sidão 
Multimarcas

“Realizar promoções, oferecer descontos e 
diferentes opções de pagamento é uma das 

formas de chamar a atenção do consumi-
dor para a sua empresa, mas não podemos 
pensar somente no preço, quando é a qua-
lidade do produto o principal fator que faz 
o cliente lembrar da sua marca. Hoje a in-
ternet é um grande desafi o para nós, pois 
oferece um produto que também atende a 
necessidade do cliente, mas sem o custo 
de ter uma loja física e um showroom, o 
que impacta no valor dos produtos. Por 
outro lado, é justamente a apresentação 
dos nossos móveis o nosso diferencial: o 
cliente pode tocar nos móveis, sentar no 

sofá, ver como o quarto fi cará montado, a cozinha, ter a nossa assistência para saber 
o que vai fi car melhor em que local e isso tudo conta muito porque as pessoas querem 
um atendimento mais exclusivo e mais humano, que olhe para as suas necessidades. 
Todo sábado promovemos na loja um café da manhã com objetivo de criar um laço 
mais estreito com nossos consumidores, a fi m de que quando eles pensem em comprar 
algo deste segmento, eles pensem na nossa empresa”.

“Sempre buscamos a inovação porque 
o mercado muda muito rápido, especial-
mente o da moda. Marechal Rondon hoje 
não é mais uma cidade pequena; temos a 
possibilidade de trazer as tendências dos 
grandes centros para os nossos consumi-
dores que pedem por isso, porque vemos 
uma boa aceitação dos produtos. Para 
fi delizar os nossos clientes, buscamos 
variedade, novidades e preços competi-
tivos”.

“Uma das principais características da nossa em-
presa é sempre atuar de forma inovadora, com base 
no encantamento aos clientes. Nos últimos seis anos, 
desde que o Grupo Tropical assumiu 100% das ações 
da Tropical Yamaha Motos e Náutica, nós buscamos 
conquistar um mercado que até então estava distante 
e a base desta conquista foi feita em cima de relaciona-
mento. Nosso objetivo sempre foi estreitar o nosso re-
lacionamento, especialmente na comunicação, com o 
nosso público. Temos como valores da empresa a am-
pla valorização das pessoas, dos nossos colaboradores 
em primeiro lugar e depois, naturalmente, dos nossos 
clientes. Nós entendemos que o lucro é a consequência 
da valorização dos clientes, por isso nos inspiramos em 
inovar e uma das principais ações que implementamos 

ao longo desses seis anos e que tornou-se tradição é o 
Yamaha Café, que acontece todos os sábados. As pes-
soas vêm para confraternizar, encontrar os amigos e 
tornou-se um ponto de encontro dos motociclistas e 
pescadores, onde as pessoas se encontram para cele-
brar a amizade. Dentre as últimas ações inovadoras que 
iniciamos, em busca de um mercado que não está nas 
nossas mãos, foi o Yamaha Stand Bus, que nos permite 
levar a concessionária para a nossa região de opera-
ção, que compreende 17 cidades do Oeste do Paraná. É 
um ônibus que nos permite levar quase toda a linha de 
motocicletas e alguns motores de popa para apresentar 
aos clientes dos municípios que não contam com uma 
concessionária Yamaha. Estamos fazendo a lição de 
casa fora de casa”.

“Levamos muito a sério a qua-
lidade e procedência dos nossos 
produtos. Por trabalharmos 
com veículos, o que apresenta-
mos ao cliente se confi rma du-
rante o uso e isso faz com que 
ele tenha nossa empresa como 
referência. Todos os nossos veí-
culos são revisados e com proce-
dência, sem registro de sinistro, leilão ou perda total, porque a qualidade 
é a principal exigência da nossa empresa. Além disso, sempre buscamos 
proporcionar comodidade ao cliente, por isso participamos do Feirão de 
Veículos e do Dia de Campo da Copagril com nossos produtos, permitin-
do que os clientes de Marechal Cândido Rondon e da região tenham uma 
empresa de referência à disposição”.
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Sidnei Donel (Sidão), 
proprietário da Sidão 

Viviane Genz, proprietária da 
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Cleci Teixeira, sócia-
proprietária da Ortocolchões 
Móveis e Estofados

“Realizar promoções, oferecer descontos e 
diferentes opções de pagamento é uma das 

formas de chamar a atenção do consumi-

Ar
qu

iv
o/

O
P 

Silvio Cesar Bauermann, 
proprietário da Demapal

“É necessário oferecer aos clien-
tes produtos compatíveis com 
aqueles que estão disponíveis nos 
grandes centros. Hoje não pode-
mos mais aceitar que por viver-
mos em uma cidade de menor 
porte não vamos oferecer aos 
nossos clientes os produtos que 
são novidades e tendências do 
mercado, e para isso cons-
tantemente participamos de 
eventos e feiras. Outro ponto 
de extrema importância para a 
fi delização de clientes está no 

atendimento. O fato de morarmos aqui e termos a empresa há bas-
tante tempo nos permite ter um laço estreito com os clientes, suas 
famílias, atendendo-os de forma a apresentar soluções para suas 
necessidades e compatíveis com o estilo de vida destes clientes”.

Silvio Cesar Bauermann, 
proprietário da Demapal

tes produtos compatíveis com 
aqueles que estão disponíveis nos 







Marechal Cândido Rondon, com mais al-
guns municípios do Oeste paranaense e 
a Região Metropolitana de Londrina, fo-

ram as únicas regiões do Estado que apresentaram 
crescimento comercial, segundo a Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fe-
comércio). Somando 6,32% a mais do que em 2017 
(a comparação é relativa aos meses de julho do ano 
passado e de 2018), este é o dado que o prefeito do 
município, Marcio Rauber, exalta ao ressaltar a for-
ça do comércio rondonense na geração de riquezas. 
“Isso mostra que diferente de outros lugares do Es-
tado, em que a economia oriunda do comércio caiu, 
a nossa cresceu, resultado da força do nosso comér-
cio”, menciona Rauber.

Todavia, o prefeito diz que o comércio não pode 
ser tratado de forma isolada. Ele avalia que o resul-
tado positivo do crescimento comercial municipal é 
uma consequência do setor primário local, que for-
talece os demais setores e permite bons resultados. 
“Não podemos falar do comércio isoladamente, te-
mos que falar do todo, porém, de fato, o comércio 
rondonense tem muita força para a nossa econo-
mia”, enaltece.

Refl exos
Rauber afi rma que tudo aquilo que ocorre na área 

comercial refl ete na administração pública, tendo em 
vista que o recurso que a municipalidade detém para 
a realização de serviços e obras públicas é oriundo da 
arrecadação dos governos federal, estadual e também 
municipal. “A diferença entre comprar no município 
em que você vive e comprar em outra cidade é que 
você está ajudando a desenvolver aquela localida-
de e não a que você mora. As compras no nosso 
comércio ajudam a solidifi car as empresas que 
aqui estão instaladas e, por consequência, a 
recolha de tributos que fi cam no municí-
pio”, menciona. “Tributo recolhido fora 
de Marechal Rondon não volta para 
Marechal Rondon”, enfatiza.

O prefeito exalta que é o comércio 
local que proporciona o retorno de 
benefícios para todos os cida-
dãos, sendo que por meio dos 
impostos arrecadados o Poder 
Público investe no asfalto dos 
bairros, nos uniformes aos es-
tudantes, na manutenção dos 
partos no Hospital Municipal, 
entre muitos outros investi-
mentos.

De acordo com dados da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos 
(Seju), o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Marechal Cândido Rondon au-
mentou em quase 30% a efetividade da colocação de profi ssionais no mercado de 
trabalho rondonense. “Em 2015, a efetividade do Sine era de apenas 5% e neste ano 
chegamos a 32%. Isso é refl exo do trabalho que temos feito em favor das empre-
sas rondonenses, principalmente na qualifi cação de pessoal e na colocação dessas 
pessoas no mercado de trabalho”, salienta Rauber.

Ele destaca também a atuação da Sala do Empreendedor, localizada no paço 
municipal, que tem como objetivo incentivar a legalização de negócios informais e 
apenas neste ano já realizou 16 mil atendimentos, com expectativa de chegar pró-
ximo aos 17,5 mil até o fi m de 2018. “Em 2015, este número estava em seis mil”, 
contrapõe.

O prefeito menciona que a municipalidade proporcionará, até o fi m de 2018, 
a qualifi cação de mais de 900 pessoas por meio das carretas móveis do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que oferta cursos gratuitos para 
soldador, manutenção industrial, elétrica industrial, azulejista, mecânica e refri-

geração. “Além disso, já temos abertas as inscrições do 
Instituto Federal do Paraná (IFPR) para os cursos de Téc-
nico em Meio Ambiente, em Vendas, em Administração e 
em Gestão Pública, com previsão de abertura do Curso de 
Programação CNC, NR 10 e NR 35”, ressalta.

Por uma demanda do Núcleo Setorial de Informá-
tica Rondon - IT, em parceria ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac), também será ofer-
tado, no próximo ano, o curso gratuito de Programa-
dor Web. “Estamos avançando muito não só na gera-

ção de emprego, mas também na qualifi cação, na 
oportunidade e na colocação das pessoas no 

mercado de trabalho. Crescemos muito, 
continuamos em crescimento, mas 

ainda temos muito o que fazer e 
não apenas pelo comércio, mas 

também pela agricultura, in-
dústria e profi ssionais liberais 
de Marechal Rondon”, enfatiza 

Rauber.

30 “O comércio tem muita força 
Com refl exo direto na arrecadação de tributos para realização de serviços e obras públicas, 
comércio rondonense deve ser fomentado para que os benefícios retornem aos cidadãos 

para a nossa economia”, diz Marcio Rauber
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Com inúmeras possibilidades no comércio, 
Marechal Cândido Rondon se tornou um 
micropolo regional quando o assunto é 

“ir às compras”. Além da população local, vários 
consumidores de municípios vizinhos buscam 
Marechal Rondon para fazer compras. “Diver-
sas empresas presentes no nosso município não 
existem em cidades menores e nos distritos. Além 
disso, as campanhas que movimentam o comér-
cio em datas comemorativas, promoções que pre-
miam os clientes, descontos, entre outras oportu-
nidades, chamam muito a atenção da população 
microrregional”, opina Jaqueline Krampe, gerente 
da Lojas Colombo.

Esforço dos empresários
Pensando nos clientes de toda a região, os em-

presários rondonenses buscam sempre por estra-
tégias que atraiam os clientes. Para Jaqueline, as 
redes sociais são hoje essenciais para se chegar ao 
público regional, que destaca também a divulgação 
tradicional das promoções e das empresas e enti-
dades de classe. “Tanto Marechal Rondon como os 
municípios vizinhos têm uma renda per capita alta 
devido à agricultura, que nos últimos anos tem ido 
muito bem. Como consequência, temos mais pes-
soas comprando, o que é um resultado que gera 
benefícios a todos”, expõe Jaqueline. “Quanto 
mais pessoas prestigiarem o nosso comércio, mais 
empregos serão gerados, mais renda, os impostos 
serão revertidos em investimentos no município e 
essa roda vai continuar girando”, enfatiza. 

Para quem atua no setor gastronômi-
co, o fi m de ano também é sinônimo de 
bonança. 

De acordo com o coordenador do Nú-
cleo de Gastronomia da Associação Co-
mercial e Empresarial de Marechal Cân-
dido Rondon (Acimacar), Rui Patrício, a 
época de fi m de ano, bem como o mês de 
janeiro, costumeiramente proporciona 
um fl uxo signifi cativo para as empresas 
gastronômicas. “As confraternizações de 
fi m de ano geralmente abrem a tempo-
rada, pois aumentam signifi cativamente 
a demanda do nosso setor. Recebemos 
grupos grandes de empresas ou mes-
mo grupo de amigos que realizam estes 
eventos e outras empresas que atuam 
com encomenda de jantares também têm 
uma demanda signifi cativa nesta época”, 
comenta.

Para o período, Patrício menciona que 
a programação dos locais que oferecem 
gastronomia aos rondonenses e visitantes 
normalmente contempla música ao vivo e 
na semana que antecede o Natal o quadro 
de funcionários é otimizado, já prevendo 
uma maior demanda e fl uxo de pessoas, 
inclusive no comércio, que acabam apro-
veitando para fazer as refeições entre um 
momento e outro das compras. “A safra 
de todo o comércio da gastronomia ocorre 
entre dezembro e janeiro”, pontua.

Referência microrregional
Aprimorar as competências empresa-

riais, aumentar o fl uxo de clientes, gerar 
ocupação e renda de maneira sustentável 
e a melhoria contínua da gestão das em-
presas envolvidas são algumas das ca-
racterísticas que fazem a diferença para 
o comércio de quem serve um belo prato. 

Para isso, expõe Patrício, constan-
temente os empresários devem buscar 
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31Marechal Rondon: 
Município é referência para cidades vizinhas quando o assunto é “ir às compras”

“Safra” das empresas que atuam com gastronomia acontece entre 
dezembro e janeiro, fomentadas pelas compras no comércio, 
festividades de fi m de ano e períodos de férias 

um polo microrregional de vendas

Gerente da Lojas Colombo, 
Jaqueline Krampe: “Tanto 
Marechal Rondon como os 

municípios vizinhos têm 
uma renda per capita alta 

devido à agricultura, 
que nos últimos anos 

tem ido muito bem. 
Como consequência, 
temos mais pessoas 

comprando, o que 
é um resultado que 

gera benefícios a 
todos”

Coordenador do Núcleo 
de Gastronomia da Aci-
macar, Rui Patrício: 
“As confraterni-
zações de fi m de 
ano geralmente 
abrem a tem-
porada, pois 
aumentam 
signifi cati-
vamente a 
demanda do 
nosso setor”

Comércio impulsiona setor gastronômico

Fotos: Lem
e C

om
unicação

Fotos: Lem
e C

om
unicação

Coordenador do Núcleo 
de Gastronomia da Aci-
macar, Rui Patrício: 
“As confraterni-
zações de fi m de 
ano geralmente 

essa roda vai continuar girando”, enfatiza. 

Gerente da Lojas Colombo, 
Jaqueline Krampe: “Tanto 
Marechal Rondon como os 

municípios vizinhos têm 
uma renda per capita alta 

novidades, se reinventar na forma de 
atender, nas opções que oferecem aos 
clientes e, principalmente, melhorando o 
gerenciamento de suas equipes e o trei-
namento dos colaboradores. “Isso resulta 
em cada vez mais clientes prestigiando as 
empresas do setor no nosso município e 
isso é muito positivo. Os empresários não 
devem se fartar do público local e, sim, 
sempre buscar novidades para atrair e 
fi delizar cada vez mais clientes em suas 
empresas”, ressalta. 

Apesar de comentar que há a busca 
por outras opções no ramo gastronômi-
co em outras cidades, ele menciona que o 
município rondonense também tornou-
se referência no setor para a micror-
região. “Muitas pessoas de outros mu-
nicípios que vêm para cá tanto por conta 
do comércio, que também impulsiona a 
gastronomia, quanto pelos próprios res-
taurantes, estão nos prestigiando e essa 
busca por novidades na gastronomia é 
normal. Quem vai conquistar e fi delizar 
o cliente é aquele que sabe buscar o dife-
rencial”, conclui.







Vice-presidente 
de Informações 

Cadastrais e Proteção 
ao Crédito da 

Acimacar, Eduardo 
Berndt: “Muitas 
vezes, quando a 
pessoa resolve a 

inadimplência na 
emergência, ela 

acaba pagando muito 
mais caro”

Inadimplência é prejuízo
para consumidor e empresário
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Com 5,8 mil pessoas cadastradas no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), 
índice de inadimplentes de Marechal Rondon é considerado baixo quando 
comparado a outras regiões e Estados brasileiros

Das 46.819 pessoas registra-
das pelo último censo do 
Instituto Brasileiro de Geo-

grafi a e Estatística (IBGE) como 
residentes em Marechal 

Cândido Rondon, cerca de 
28 mil compõem o grupo 
da população economi-
camente ativa, que é, de 
fato, aquela que acessa o 
crédito no comércio.

De acordo com um le-
vantamento da Associação 
Comercial e Empresarial 

rondonense (Acima-
car), deste total, em 

torno de 20,76% 
estão ina-

dimplentes, 
pouco mais 

de 5,8 mil 
pessoas. 
“O nú-

m e r o 
é alto 
por-
que 
o 

que nós buscamos é diminuir este ín-
dice ao máximo. No entanto, quando 
comparamos com outros Estados bra-
sileiros, vemos que temos uma média 
muito boa em Marechal Rondon”, co-
menta o vice-presidente de Informa-
ções Cadastrais e Proteção ao Crédito, 
Eduardo Berndt.

No Paraná, conforme a Confede-
ração Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 89% da po-
pulação paranaense tem algum tipo de 
dívida. Todavia, Berndt explica que ter 
uma dívida não signifi ca estar inadim-
plente. “Ter um carro fi nanciado ou 
pagar aluguel, por exemplo, caracte-
riza a pessoa como parte da população 
endividada e esse número é importan-
te porque mostra os potenciais toma-
dores de crédito do futuro”, menciona.

Acesso ao crédito
Com o índice relativamente baixo 

do número de inadimplentes no mu-
nicípio, o acesso ao crédito para com-
pras no comércio varejista parece, à 
primeira vista, algo simples e possível 
para a maioria da população.

Contudo, Berndt diz que a história 
do crédito no país ainda é algo consi-
derado recente, que chegou ao merca-
do junto ao Plano Real, instituído em 
1994. “Antes disso, o acesso ao crédito 
era bastante limitado, então temos 24 
anos de novos crediaristas, de pessoas 
que estão aprendendo a lidar com o 
crédito”, refl ete.

Na visão do vice-presidente de In-
formações Cadastrais e Proteção ao 
Crédito da Acimacar, esta situação 
pode ser considerada relativamen-
te ruim, tendo em vista que frente ao 
histórico recente da concessão de cré-
dito no Brasil há necessidade de uma 
educação fi nanceira mais “forçada”, 
como por meio da inclusão de pessoas 
que não pagam suas contas em dia no 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), 
por exemplo, além de mais incentivos 

à educação fi nanceira para que as pes-
soas aprendam a lidar com o crédito. 
“Por outro lado, a estabilidade econô-
mica trouxe proximidades de consumo 
que antes não existiam, como o fato de 
as pessoas poderem programar suas 
compras, independentemente do va-
lor do bem, seja de varejo ou um bem 
de consumo. E isso acontece graças ao 
acesso ao crédito e à estabilidade eco-
nômica, que dá condições de o consu-
midor planejar as suas compras e as 
formas de pagamento”, enfatiza.

Ano novo, 
planejamento novo
Com a entrada de recursos extras 

no fi m de ano, como o 13º salário, por 
exemplo, esta época é composta por 
uma somatória de fatores favoráveis 
para que as pessoas saiam da inadim-
plência. “Muitos consumidores que-
rem presentear, participar de eventos, 
realizar confraternizações e principal-
mente planejar o próximo ano, mes-
mo que de maneira informal, fazendo 
uma refl exão para começar o ano novo 
respirando bem no que diz respeito às 
suas questões fi nanceiras”, enfatiza.

A inadimplência, assinala Berndt, 
é um problema não apenas para o em-
presário, que vendeu o produto, não 
recebeu e sente o impacto por não ter o 
recurso esperado no caixa de sua em-
presa. Para o consumidor também há 
prejuízo, tendo em vista que ele deixa 
de ter acesso ao crédito ou tem aces-
so limitado. “Além dessa signifi cativa 
limitação, pode ser que ele tenha uma 
necessidade futura urgente ou tenha 
uma oportunidade única em sua fren-
te, porém, pela limitação do crédito, 
ele não consegue aproveitar oportuni-
dades”, ressalta. “Muitas vezes, quan-
do a pessoa resolve essa inadimplên-
cia na emergência, ela acaba pagando 
muito mais caro”, evidencia Berndt.
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Gerente do Senac, Marcos Vinícius Homem da Cruz: “Em 
Marechal Rondon, no Senac, cursos de técnicas de venda, 

qualidade de atendimento ao cliente e liderança são as áreas de 
maior procura, voltadas diretamente para o comércio” 

Qualifi cação aumenta chances de vagas
no mercado de trabalho

35

Rondonenses têm investido mais em educação e capacitação, ao passo em que os 
empresários também estão investindo mais na preparação de seus colaboradores

Leme Comunicação

Leme Comunicação

O aumento da competitividade quando o as-
sunto é a busca por um lugar no mercado 
de trabalho não é mais novidade há algum 

tempo. Para ter mais chances e conseguir a vaga de-
sejada, atualmente é imprescindível dispor de edu-
cação e qualifi cação. Nos últimos anos, em Marechal 
Cândido Rondon, por exemplo, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (Senac) constatou uma 
mudança no comportamento das pessoas que estão 
buscando colocação no mercado de trabalho.

Segundo o gerente do Senac, Marcos Vinícius 
Homem da Cruz, há uma procura muito maior pela 
qualifi cação do que há dois ou três anos. “Essa busca 
acontece tanto por quem almeja uma recolocação no 
mercado, quanto por quem quer entrar no mercado 
de trabalho com o primeiro emprego e também por 
aqueles que querem mudar de profi ssão”, expõe.

Para Cruz, a razão dessa mudança no perfi l ana-
lisado teve estímulo principalmente por parte das 
empresas que contratam, as quais começaram a 
valorizar mais quem tem qualifi cação profi ssional. 
“Houve uma mudança signifi cativa na cultura das 
pessoas do município, porém há muito a ser fei-
to junto ao comércio, com aqueles que contratam, 
mesmo que melhoras tenham sido constatadas”, 
opina.

Os dados apontam que as empresas têm busca-
do treinamento e qualifi cações para suas equipes, 
especialmente para a área de vendas e atendimento 
ao cliente que, com mais qualidade e técnica, podem 
conseguir aumentar as vendas e satisfazer a neces-
sidade do cliente.

“Isso é essencial, porque o consumidor está cada 
vez mais exigente e os empresários têm percebido 
isso. Em paralelo, o nosso mercado tem muitas em-
presas do mesmo segmento, então os diferenciais 
de atendimento são parte importante da conquista 
do consumidor, além de que a principal solução para 
vencer a concorrência e se manter no mercado está 
na boa qualifi cação do quadro de colaboradores”, 
ressalta.

Indicação apenas não basta
Quem nunca ouviu que para conseguir uma boa 

vaga de emprego era necessário ter “quem indica”? 

Conforme Cruz, com a atual crise econômica que o 
Brasil está passando, a disputa pelas oportunidades 
de emprego está cada vez mais acirrada e a visão do 
empresário e dos trabalhadores de Marechal Ron-
don mudou. “Digo isso no sentido de que hoje não 
basta mais apenas uma indicação para você ser co-
locado em uma empresa, mas, sim, estar preparado 
e treinado para uma função”, enaltece.

 
Oportunidades
Atualmente o Senac oferece a possibilidade de 

cursos sob medida de acordo com a realidade da 
empresa e a opção de fazer um diagnóstico, de qual 
aspecto ela precisa desenvolver para atingir o ob-
jetivo desejado. “Fazemos o mapeamento estra-
tégico junto ao comércio para identifi car quais as 
áreas com maior demanda de qualifi cação e que 
mais vão ajudar as empresas a ter essa mudança de 
cenário”, compartilha o gerente.

Maior procura
Em Marechal Rondon, no Senac, cursos de téc-

nicas de venda, qualidade de atendimento ao cliente 
e liderança são as áreas de maior procura, voltadas 
diretamente para o comércio.

“Além disso, as qualifi cações que possibili-
tam autonomia, quando as pessoas fazem 
o curso e conseguem trabalhar por 
conta própria, também têm pro-
cura muito signifi cativa, como 
cursos na área da beleza, cabe-
leireiro, barbeiro, depilação, 
manicure e pedicure. A área 
de gastronomia também é 
bastante procurada, por 
uma tendência de merca-
do, tanto por apreciado-
res quanto por aqueles 
que veem o setor como 
um potencial para 
atuar em restauran-
tes, bufês, promo-
vendo eventos, entre 
outras possibilida-
des”, salienta.

Acompanhando o mercado
Pensando em atender as demandas que o mer-

cado de trabalho pede, o Senac ofertou durante este 
ano curso de costura. Já para 2019, duas demandas 
que serão atendidas são as de técnico em estética e 
em radiologia, cujas vagas já estão esgotadas.




