




“Quem não cresce, desaparece”. O dita-
do pode até ser antigo e soar clichê, mas não 
deixa de ser verdade. 

Levando esta frase para o campo do em-
preendedorismo, ela ganha ainda mais força. 
Empresas que não inovam, 
não crescem, não desenvol-
vem novos processos, for-
mas de fazer e de atender 
o cliente estão fadadas ao 
fracasso. A sumir do mapa. 

Em meados de 2014, o 
Brasil começou a viver sob 
o fantasma da crise. A pri-
meira a bater na porta foi 
a recessão econômica. De-
pois o desemprego. Seguido 
pela inflação. Tudo isso foi 
intensificado por uma crise 
política, que abalou ainda 
mais empresários e traba-
lhadores. 

Neste cenário em que vivemos por tan-
tos anos é que muitas empresas sumiram do 
mapa. Algumas não conseguiram manter 
suas equipes, outras até mantiveram, mas 

não as saídas tornaram-se maior do que as 
entradas no caixa. Outras, ainda, apostaram 
no mercado e abriram as portas, mas, por fal-
ta de planejamento ou despreparo, logo fe-
charam. 

Porém, mesmo em um 
momento tão negativo, 
houve quem superou as ex-
pectativas da crise.

Abriu sua empresa e se 
consolidou no mercado. 
Expandiu, investiu em no-
vos equipamentos, inaugu-
rou uma nova unidade, deu 
uma cara nova para o negó-
cio com uma reforma, trei-
nou mais sua equipe, bus-
cou novas formas de fazer o 
que já fazia. 

É para mostrar que, na 
prática, “quem não cresce, 

desaparece”, que reunimos nesta revista es-
pecial empresários que conseguiram superar 
a crise inovando. Pensaram no longo prazo e 
acreditaram no seu potencial e de sua equipe. 

Boa leitura!

Além das  
expectativas da crise

É para mostrar que, 
na prática, “quem não 

cresce, desaparece”, que 
reunimos nesta revista 

especial empresários 
que conseguiram 

superar a crise inovando. 
Pensaram no longo prazo 

e acreditaram no seu 
potencial e de sua equipe



Avance Esportes:
o melhor em uniformes
QUALIDADE NOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS TORNARAM A AVANCE 
ESPORTES REFERÊNCIA NO SETOR

Com objetivo de consolidar-se como re-
ferência nacional na confecção e venda 
de uniformes esportivos e empresariais, 

a Avance Esportes está em constante inovação. 
As novidades não param em nenhum setor: 

investimentos em equipamentos, tecidos, novos 
designs e capacitação da equipe.

Atendendo uma grande cartela de clientes 
em vários Estados brasileiros, a Avance Esportes 
é reconhecida pela sua excelência na produção de 
artigos esportivos e personalizados, atendendo o 
mais alto padrão internacional. 

Entre os produtos oferecidos estão kits esporti-
vos (camiseta, shots e meia), camisetas, bermudas, 
mochilas personalizadas, agasalhos, entre outros. 

Por contar com uma fábrica própria, a empresa 
garante a qualidade nos produtos oferecidos, em 
uma atividade sustentável e de respeito ao meio 
ambiente.

A Avance Esportes também realiza o processo 
de digitalização total, brasão ofi cial em 3D para 
aplicação nas peças, apliques de logo em alto relevo 
e oferece tecidos com textura exclusiva. 

Tecnologia em tecidos
Na Avance Esportes, a tecnologia não está 

presente somente nos equipamentos utilizados no 
processo de fabricação dos uniformes. 

As malhas com tecnologia UV50+ oferecem 
proteção solar para a pele, bloqueando o contato 

dos raios UVA e UVB diretamente com a pele. Esta 
tecnologia moderna e inovadora é aplicada direta-
mente no processo de tingimento da malha a fi m 
de ter maior efi cácia no bloqueio dos raios solares. 

Já as malhas com tecnologia Dry facilitam a eva-
poração do suor, afastando-o da pele e auxiliando 
o corpo a se manter mais seco e com temperatura 
regulada, mesmo em climas quentes. Por ser um 
tecido de toque suave, proporciona melhor desem-
penho e conforto na prática esportiva. 

Nova loja
Os clientes da Avance Esportes contarão com 

mais uma grande novidade. Em breve, a empresa 
estará em novo endereço e ampliará o leque de 
produtos oferecidos para Marechal Cândido Ron-
don e região. 
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Avance Esportes:
o melhor em uniformes
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Uma empresa que 
veste campeões
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Tecnologia e inovação 
aliadas ao ensino da língua inglesa
BEETOOLS É A PRIMEIRA ESCOLA DE INGLÊS NA REGIÃO QUE UTILIZA TECNOLOGIAS 
COMO REALIDADE VIRTUAL (VR), GAMIFICAÇÃO, BIG DATA E INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL (AI) ASSOCIADAS AO ENSINO ADAPTATIVO E SALA DE AULA INVERTIDA 
SEM ABRIR MÃO DO ACOMPANHAMENTO DE UM PROFESSOR PRESENCIAL

A escola de inglês mais inovadora do mundo: é 
assim que a Beetools se coloca no mercado. 
Esta Edtech (startup com foco em educação) 

nasceu com o propósito de revolucionar o ensino de 
inglês através do uso de tecnologias. 

A metodologia utiliza tecnologias de ponta que 
foram aceleradas no Vale do Silício, utilizando excelentes 
ferramentas como a gamificação, inteligência artificial, 
big data e realidade virtual, para proporcionar aos alunos 
um aprendizado de acordo com suas particularidades, 
valendo-se de metodologias ativas, mas sem abrir mão 
do contato entre professor presencial e aluno.

Administrada em Marechal Cândido Rondon pelas 
empresárias Fabiane Sturm e Suely Takashima Tierling, a 
Beetools foi inaugurada em setembro de 2019 no municí-
pio. “Devido às necessidades dos alunos terem mudado 
consideravelmente com o passar do tempo, podemos 
dizer que não estávamos mais tão satisfeitas com os 
resultados deles em sala de aula, e isso aconteceu porque 
as próprias demandas e exigências dos alunos mudaram. 
O método que a nossa escola aplicava anteriormente foi 
eficiente e muito bom para períodos anteriores, porém 
precisávamos de algo inovador”, considera Fabiane. 

Na visão da empresária, a Beetools apresenta uma 
metodologia que atende uma das principais necessida-
des das novas gerações: ser desafiado. Fabiane explica 
que as aulas apresentam uma “metodologia invertida”, 
ativa e extremamente eficaz, totalmente distinta das 
tradicionalmente aplicadas. 

Nesta metodologia, o material didático é totalmente 
interativo e, ao final de cada aula, o aluno, quando apto 
para tal, é apresentado a um novo conteúdo. “Com esse 
novo conteúdo aprendido em sala, já em casa, pelo 
app da Beetools, os alunos têm acesso a esse material 
didático, com a possibilidade de revisar o conteúdo e 
fazer as tarefas quando e onde for melhor para ele. 
As atividades envolvem exercícios em que o aluno irá 
praticar as quatro habilidades da língua: ouvir, falar, ler 
e escrever, porém, sempre com grande ênfase na fala, 
que é a principal habilidade comunicativa”, pontua a 
empresária. 

Por meio da gamificação, os exercícios são transfor-
mados em atividades mais atrativas e eficazes, 

o que torna o ato de aprender 
ainda mais divertido ao 

mesmo tempo em que o aluno realmente 
pratica a língua inglesa. 

Quando retorna para a próxima aula, 
o estudante passa por um momento de 
“desafio”, em que precisará mostrar aquilo 
que estudou e conseguiu aprender, ou seja, 
ele está constantemente sendo avaliado, 
mas sem se sentir pressionado. 

Realidade virtual e 
inteligência artifi cial

Com o conteúdo aprendido, a tarefa e o desafio con-
cluídos, o estudante faz uma imersão com os óculos de 
realidade virtual, estando agora preparado amplamente 
para o “mini intercâmbio” que acontece aula a aula, na 
forma de um seriado e em que o aluno passa a ser um 
dos personagens ativos. 

Nas metodologias mais convencionais, quando se há 
necessidade de imaginar uma situação, os alunos utilizam 
mais de 50% de sua capacidade cerebral. 

Já na Beetools, quando ele fica exposto a esse 
mesmo conteúdo por meio da realidade virtual, essa 
capacidade que era usada para o imaginar pode ser 
transferida para o aprender. “Ao aliar tecnologia e rea-
lidade virtual, diminuímos a carga cognitiva do cérebro 
que se concentra em absorver a linguagem de forma 
prática e natural. Esse é o motivo que faz com que esse 
método exclusivo Beetools torne-se muito mais rápido 
e agradável”, destaca Fabiane. 

Após concluir essas etapas, o estudante participa 
de um momento exclusivo com o professor presente 
em sala, quando o profissional já terá em mãos em seu 
equipamento de apoio um relatório completo das ativida-
des concluídas pelo aluno em casa e em sala, bem como 
todos os seus desempenhos nos conteúdos explorados 
naquela lição. “É neste momento que o professor pode 
questionar e pedir exemplos dos conteúdos estudados, 
fazendo um atendimento bastante específico e exclusivo 
às necessidades daquele aluno, indo assim direto ao pon-
to de sua maior necessidade”, expõe. “A metodologia 
da Beetools garante que quando o aluno chegue ao final 
do curso, estará apto para atingir no mínimo o nível C1, 
que, de acordo com o Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR), é um nível altamente 
proficiente”, enalece Fabiane.

As sócias Fabiane e Suely se mostraram muito ani-
madas para 2020, pois, segundo informações recentes, 
grandes novidades serão apresentadas para a instituição 
no que tange a exames de proficiência.  Essas novidades 
estão relacionadas a uma parceria direta que a franquea-
dora da Beetools está fazendo com o Educational Testing 
Service (ETS), a maior organização privada de testes e 
avaliação educacional, detentora dos renomados testes 
TOEIC e TOEFL.

Suely reforça que a metodologia coloca a tecnolo-
gia a favor do aluno e do professor, otimizando o proces-
so de aprendizado. “Não existe nenhuma escola como a 

Beetools, que alia 
a realidade virtual 
e a inteligência 
artificial em bus-
ca da otimização 
do ensino de lín-
gua inglesa e que 
apresente tão ex-
celentes resulta-
dos como os que 
estamos tendo”, 
evidencia.

Tecnologia e inovação Tecnologia e inovação 
aliadas ao ensino da língua inglesa

Beetools tem como propósito 
revolucionar o ensino de idiomas 

por meio do uso da tecnologia

Sócias proprietárias da Beetools e Unip, Suely e 
Thiemy Tierling e Fabiane Sturm

Além dos investimentos feitos na Beetools, as em-
presárias também inovaram ao revitalizar a estrutura 
física do polo rondonense da Universidade Paulista 
(Unip), que já é referência em Educação a Distância 
(EaD) na região e no país, tendo o reconhecimento 
do Ministério de Educação e Cultura (MEC) como uma 
das mais conceituadas instituições de Ensino Superior 
em nível nacional. 

Suely diz que o polo foi inaugurado em 2012, 
época em que muitas pessoas tinham um conceito 
equivocado do ensino a distância. “Com o passar dos 
anos, ganhamos mercado, conquistamos credibilidade 
e proporcionamos mais possibilidades para as pessoas 
acessarem um Ensino Superior de qualidade”, frisa. 

Tal fato é comprovado com base nos números 
da instituição: em 2020 o polo de Marechal Cândido 
Rondon já conta com mais de 600 acadêmicos frequen-
tando os mais de 50 cursos que abrangem as áreas de 
licenciatura, bacharelado e superior de tecnologia. 

Conforme Suely, centenas de alunos já se for-
maram no polo de Marechal Rondon, o que a deixa 
extremamente satisfeita. “Como sempre buscamos 
inovar e acompanhar as tendências do mercado e neste 
ano começamos a ofertar cursos semipresenciais na 
área de saúde e engenharias”, informa. 

As empresárias acreditam que no mundo exigen-
te em que vivemos, a Educação faz parte obrigatoria-
mente de uma profi ssão, de uma carreira consolidada, 
sendo assim, é necessário que todos estejam sempre 
atualizando conhecimento através do estudo. O Unip 
pode proporcionar isso para você. Estudar onde 
estiver, na hora que puder com a fl exibilidade que o 
EaD pode oferecer.

As empresárias destacam que o objetivo das 
mudanças e melhorias feitas no polo é oferecer cada 
vez mais um trabalho de excelência para a população, 
bem como possibilitar o acesso de mais pessoas ao 
Ensino Superior. “Mudar sua história só depende de 
você!”, enfatiza Suely

Ensino Superior

Mirely Lins Weirich

Polo da Universidade Paulista (Unip), que está 
junto à Beetools, foi totalmente remodelado 

para proporcionar ainda mais qualidade e 
conforto aos seus mais de 600 acadêmicos 
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ensino a distância

Garantia de qualidade e 
credibilidade do 

Pela experiência e garantia de 
qualidade do ensino EAD da Uningá, 
bem como pelo crescimento do 
mercado de educação a distância 
no Brasil, Retamiro compartilha 
que o conceito da população em 
relação aos cursos a distância 
mudou muito. “Quando as 

primeiras universidades EAD 
começaram a atuar no mercado, havia 

muito preconceito e dúvidas relacionadas 
à garantia do ensino e ao reconhecimento 
das graduações”, diz.

Com o passar dos anos, porém, muitos 
estudantes da Uningá passaram a con-
quistar ótimas colocações em concursos 

públicos e no mercado de trabalho, o que 
apenas reafi rmou a qualidade do ensino 
a distância oferecido. “O diploma EAD 
da Uningá é exatamente o mesmo dos 
cursos presenciais. A mesma carga 
horária prática e teórica. A diferença 
é que no curso presencial o professor 
está em frente ao aluno e no EAD a aula 
acontece por meio do portal, com as 
vídeo aulas”, conclui Retamiro.

UNINGÁ TEM 20 ANOS DE ATUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR, OFERECENDO 
CURSOS SEMIPRESENCIAIS E TOTALMENTE A DISTÂNCIA EM MAIS DE 40 
CURSOS EM ÁREAS COMO ADMINISTRAÇÃO, PEDAGOGIA, LETRAS, CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS, FARMÁCIA, BIOMEDICINA, ENGENHARIA CIVIL E AGRONOMIA

qualidade do ensino EAD da Uningá, 
bem como pelo crescimento do 
mercado de educação a distância 

começaram a atuar no mercado, havia 
muito preconceito e dúvidas relacionadas 
à garantia do ensino e ao reconhecimento 
das graduações”, diz.

Com o passar dos anos, porém, muitos 
estudantes da Uningá passaram a con-
quistar ótimas colocações em concursos 

públicos e no mercado de trabalho, o que 
apenas reafi rmou a qualidade do ensino 
a distância oferecido. “O diploma EAD 
da Uningá é exatamente o mesmo dos 
cursos presenciais. A mesma carga 
horária prática e teórica. A diferença 
é que no curso presencial o professor 
está em frente ao aluno e no EAD a aula 
acontece por meio do portal, com as 
vídeo aulas”, conclui Retamiro.

ensino a distância

Ter a oportunidade de estuar quando 
e onde puder, com a garantia de 
qualidade pelo reconhecimento do 

Ministério da Educação (MEC) nos cursos de 
graduação e pós-graduação. É isso que o Cen-
tro Universitário Ingá (Uningá), com 20 anos de 
atuação no Ensino Superior, oferece por meio 
dos cursos a distância (EAD) e semipresenciais.

Em outubro de 2019, a instituição de 
ensino passou a atuar em Marechal Cândido 
Rondon, ofertando à comunidade local mais 
de 40 cursos em diversas áreas. 

O responsável pelo polo rondonense, 
Eduardo Retamiro, explica que assim como ou-
tros grandes centros universitários brasileiros, 
a Uningá começou a atuar com a educação a 
distância para proporcionar que mais pessoas 
tenham acesso ao Ensino Superior. “Os pri-
meiros polos foram iniciados aqui no Paraná 
e hoje a Uningá já está presente em diversos 

Estados brasileiros”, assinala.
Retamiro detalha que sua família, que 

atua com a educação a distância há 14 anos, já 
administra um polo da Uningá em Campina da 
Lagoa. Pela experiência conquistada, vislum-
braram em Marechal Cândido Rondon grande 
potencial para investir. “Nosso diferencial são 
os cursos ofertados e os preços extremamente 
competitivos. Hoje, além das graduações mais 
conhecidas, como Administração, Pedagogia e 
Ciências Contábeis, também ofertamos cursos 
na área da saúde e engenharias”, pontua.

Os cursos como Engenharia Civil, Agrono-
mia, Farmácia e Biomedicina estão na grade 
de cursos semipresenciais, nos quais os alunos 
realizam a carga horária prática na sede do Cen-
tro Universitário Ingá, em Maringá. “De três 
a quatro vezes ao ano, sempre aos sábados, 
levamos os alunos até Maringá e eles realizam 
as aulas práticas em campo ou laboratórios. 

As demais disciplinas eles acompanham pelas 
vídeo aulas e apenas a prova é feita no polo 
da Uningá”, explica.

A Uningá conta com um campus com ins-
talações amplas e modernas que contemplam 
Núcleo de Convenções, três fazendas-escola, 
Núcleo Experimental Agronômico integrado 
ao campus, diversos laboratórios de estudos 
e desenvolvimento científi co, clínicas nas 
diferentes áreas da saúde com atendimento 
ao público, além do Hospital Memorial e a 
Clínica Veterinária.

Credibilidade

Uningá oferece mais de 40 cursos 
a distância e semipresenciais, com destaque 

para a graduação nas áreas de engenharia e saúde
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Eduardo Retamiro, responsável pelo polo da 
Uningá em Marechal Cândido Rondon: 

“O diploma EAD da Uningá é exatamente o 
mesmo dos cursos presenciais. A mesma carga 
horária prática e teórica. A diferença é que no 
curso presencial o professor está em frente ao 

aluno e no EAD a aula acontece por meio do 
portal, com as vídeo aulas”
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inovação
Crise é sinônimo de 

A Cerâmica Stein, única no Brasil a adotar o 
uso do biogás na produção de tijolos, tornou-se um 
case de sucesso. Constantemente, a empresa recebe 
visitas nacionais e internacionais de especialistas na 
área ambiental e ceramista para conhecer o projeto. 

A indústria tem seus produtos certifi cados pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecno-
logia (Inmetro) e certifi cada no Programa Setorial de 
Qualidade (PSQ).

Seguindo os padrões exigidos pelo mercado, 
todos os lotes saem da fábrica com a identifi cação 
dos colaboradores envolvidos na produção, data, 
quantidade de peças e identifi cação da empresa, 
que oferece garantia de 40 anos em seus produtos. 
“Nossa história mostra que, em momentos de crise, 
você cria novas formas de fazer para achar uma saída. 
Quando está tudo bem, você acaba se acomodando 
e não é isso que nós queremos. A cada difi culdade, 
inovamos para poder superar os obstáculos e melho-
rar nossos produtos, que podem ser encontrados nas 
melhores lojas de materiais para construção na região 
Oeste do Paraná”, conclui o empresário. 

FUNDADA EM 1980 EM ENTRE RIOS DO OESTE, CERÂMICA STEIN TORNOU-SE 
CASE DE SUCESSO AO UTILIZAR A PRODUÇÃO DE SUÍNOS E GERAÇÃO DO BIOGÁS 
NO PROCESSO PRODUTIVO DE TIJOLOS

Garantia de qualidade

Empresário Romário Schaefer, proprietário da Cerâmica 
Stein: “Hoje 50% da energia que utilizamos na indústria 
é paga pela produção de biogás, mas nosso objetivo é 
aumentar essa porcentagem. Vamos expandir a produção 
de suínos para sete mil animais para chegar a 70%”

2013, a crise de energia brasileira ganhou força e, novamente, 
a empresa sentiu grande impacto nos custos de produção. 

Com o uso do forno contínuo, o horário de ponta - perí-
odo em que o consumo de energia elétrica tende a ser maior 
- tornou-se um desafio. Foi aí que o empresário retomou 
o projeto do biogás a fim de economizar na conta de luz. 

Com o surgimento de empresas que se especializaram 
na área de energias renováveis, trazendo tecnologias de 
países europeus, Schaefer construiu um novo biodiges-
tor, mais moderno, e adequou a estrutura e processo de 
produção de biogás. “Hoje 50% da energia que utilizamos 
na indústria é paga pela produção de biogás, mas nosso 
objetivo é aumentar essa porcentagem. Vamos expandir 
a produção de suínos para sete mil animais para chegar a 
70% da energia oriunda do biogás”, enaltece.

Automatização
Ao mesmo tempo em que a inovação apareceu para 

auxiliar a empresa em um momento de crise, as mudanças 
na indústria e a necessidade de atender as exigências para 
garantir a qualidade dos produtos levaram a significativos 
investimentos em maquinários. 

No ano passado a indústria começou a ser automatizada 
e, neste ano, a expectativa é que 100% do processo produtivo 
siga este modelo. “Quando a indústria começou empregá-
vamos 90 pessoas. Com a automatização, precisaremos só 
de nove para a produção, que hoje já é quatro vezes maior 
comparada à de 1980”, destaca. 

A redução no número de colaboradores deu-se tanto 
pela automatização dos processos quanto pela dificuldade 
em conseguir mão de obra. No entanto, mesmo com a neces-
sidade de somente nove funcionários dentro da indústria, o 
empresário relocou os colaboradores em atividades externas 
e também na produção de suínos. 

Foi no ano de 1980 que os entrerrienses João 
Natálio Stein (in memorian) e Romário Schaefer 
começaram a escrever uma história de sucesso 

na indústria ceramista paranaense. 
Especializada na produção e comercialização de reves-

timentos cerâmicos, a Cerâmica Stein atua para atender 
as necessidades dos consumidores, seguindo os padrões 
exigidos pelos órgãos regulamentadores, por meio do de-
senvolvimento contínuo de seus processos e produtos e da 
constante qualificação de seus colaboradores, respeitando 
e preservando o meio ambiente.

Atualmente, a empresa é referência não apenas pela 
qualidade de seus produtos, mas especialmente pela forma 
como eles são produzidos. 

Ao lado da indústria concentra-se a produção de 3,5 
mil suínos que produzem dejetos para a geração de biogás, 
responsável pela redução do custo de energia da indústria. 

Um desafio a cada década
Inovar para enfrentar momentos de crise não é novi-

dade na vida de Schaefer. Desde a abertura da empresa, a 
cada dez anos, o empresário e sua equipe se veem desa-
fiados a superar obstáculos para que a indústria continue 
funcionando. “O primeiro foi logo que abrimos, em 1980. 
Toda a estrutura estava pronta para começar, mas antes 
de inaugurar um temporal derrubou quase a metade da 
estrutura da indústria”, relembra. 

Na década de 1990, o problema foi a falta de mão de 
obra. “Começamos com pouco mais de 90 funcionários, mas 
com o Plano Collor, que congelou os preços 

e salários, perdemos 
30% dos funcioná-

rios”, conta o entrerriense. 
Foi aí que os administradores da empresa criaram 

um sistema de ganhos por produtividade, fazendo com 
que a equipe desse conta da demanda de trabalho com 
68 funcionários. 

Nos anos 2000, a falta de matéria-prima para queimar 
no forno foi outro desafio, superado com inovação e cria-
tividade. “Começamos a trabalhar com a suinocultura e 
implantamos o sistema de geração de biogás para equilibrar 
nossos custos com energia elétrica, mas na época, com a 
falta de conhecimento técnico, acabou funcionando apenas 
por três anos”, menciona o empresário.

Foi nessa época que os fornos começaram a utilizar a 
serragem no processo produtivo de tijolos, técnica esta que 
foi adotada por Schaefer. “Acabei deixando o biogás de lado, 
mas continuei produzindo suínos, apesar da minha atividade 
principal sempre ter sido a indústria ceramista”, enfatiza. 

Uma década depois, outro obstáculo: a forte crise na 
construção civil motivada pela bolha americana, que levou 
à quebra e à falência de inúmeras empresas. “Para reduzir o 
custo de produção frente à crise, em 2012 investimos em um 
forno contínuo, que trabalha 24 horas por dia, sete dias por 
semana. Isso fez nossa mão de obra reduzir drasticamente, 
de 68 para 48 funcionários. Alguns anos mais tarde, com 
a aquisição de maquinário, o número diminuiu para 28, 
enquanto a produção de tijolos dobrou”, ressalta Schaefer.

Biogás como solução
No ano seguinte ao investimento no novo forno, em 
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Empresário Romário Schaefer, proprietário da Cerâmica 
Stein: “Hoje 50% da energia que utilizamos na indústria 
é paga pela produção de biogás, mas nosso objetivo é 
aumentar essa porcentagem. Vamos expandir a produção 
de suínos para sete mil animais para chegar a 70%”

obra. “Começamos com pouco mais de 90 funcionários, mas 
com o Plano Collor, que congelou os preços 

e salários, perdemos 
30% dos funcioná-

No ano seguinte ao investimento no novo forno, em 
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Cuidado, carinho, atenção e conforto. 
É seguindo essas premissas que a 
Clínica Veterinária do Ari tornou-se 

referência na atenção veterinária em Marechal 
Cândido Rondon.

Fundada em 2005 no município, as inovações 
e mudanças são constantes desde que a empresa 
passou a atender os clientes no atual endereço, 
há cerca de dez anos. 

Em 2019, no entanto, uma das mudanças mais 
perceptíveis aos olhos dos clientes aconteceu com 
investimentos em uma nova fachada, na área de 

atendimento aos clientes e também nos consul-
tórios e internamento. “Na área de atendimento, 
nos horários de pico, há uma grande circulação 
de clientes, tanto para buscar o pet quando para 
a compra de produtos. Com o passar dos anos, 
nosso espaço ficou pequeno, por isso ampliamos 
a parte da frente da veterinária, bem como do 
caixa, o que permitiu acomodar melhor nossos 
clientes e otimizou a exposição dos produtos”, 
comenta o médico veterinário responsável pela 
Clínica Veterinária do Ari, Paulo Henrique Giesel. 

Além da ampliação na área de atendimento 

DESTAQUE EMPRESARIAL

é prioridadeé prioridade
COM 15 ANOS DE TRADIÇÃO, CLÍNICA VETERINÁRIA DO ARI INOVA POR MEIO DE MUDANÇAS NA ESTRUTURA FÍSICA INTERNA, 
EXTERNA E NA FACHADA, REAFIRMANDO O OBJETIVO DE OFERECER MAIS CONFORTO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS ANIMAIS

Quando o bem-estar dos animais 

e na fachada, a empresa conta agora com um novo espaço de 
recepção, com cadeiras e uma televisão para melhor acomodar 
os clientes durante a espera pelo atendimento do seu pet. 
“Também tivemos uma mudança significativa nos consultórios 
e na área do internamento, pensando sempre no bem-estar 
dos animais, que são os nossos pacientes, bem como dos 
proprietários, os nossos clientes”, enaltece Giesel. 

A Clínica Veterinária conta, agora, com dois consultórios, 
um exclusivo para cães e outro para gatos, além de uma sala 
de vacinas e outra de exames.

Na área de internamento, as gaiolas para acomodação dos 
cães foram remodeladas e uma nova sala para a internação 
dos felinos foi construída. “Voltamos nossos olhos para o 
atendimento dos felinos de uma forma mais personalizada e 
exclusiva, assim como já acontecia com os cães. Com o passar 
dos anos os gatos também ganharam mais espaço no coração 
das pessoas e, consequentemente, a demanda de atendimento 
para os felinos aumentou”, enfatiza o médico veterinário. 

Ele lembra que além de garantir mais qualidade e confor-
to no atendimento aos pets, a nova estrutura permite que o 
atendimento e diagnóstico sejam mais rápidos, diminuindo o 
tempo de espera dos clientes.
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Fundada pelo médico veterinário Ari Geisel, que possui 
35 anos de experiência na área, a Clínica Veterinária do 
Ari atua há 15 anos no município rondonense prestando 
atendimento veterinário a grandes e pequenos animais. 

A empresa conta com três médicos veterinários, 
laboratório clínico para precisão dos diagnósticos, raio-X 
digital, realiza procedimentos cirúrgicos, internamentos, 
hospedagem, bem como a comercialização de rações e 
acessórios para pets.

Tradição e credibilidade



“O principal objetivo da 
educação é criar pessoas 
capazes de fazer coisas 

novas e não simplesmente repetir o que 
outras gerações fizeram”. 

A frase de Jean Piaget, um dos mais 
importantes pensadores do século XX, 
não é apenas uma inspiração para o tra-
balho desenvolvido no Colégio Evangélico 
Martin Luther. 

Por meio das inovações na forma de 
ensinar, a equipe da instituição de ensino 
coloca em prática ações que tornem seus 
alunos protagonistas de suas histórias. “Ao 
longo dos últimos anos, três eixos foram de-
finidos como principais para continuarmos 
sendo uma escola de excelência: as mudan-
ças na estrutura física, na metodologia de 
ensino e nos projetos extracurriculares”, 
destaca o diretor do colégio, Ildemar Kanitz. 

Desde 2013, mudanças constantes têm 
sido realizadas na estrutura física da escola, 
entre reformas, mudança de fachada e 
construção de um novo prédio. “Seguimos 
com essas inovações com uma nova sala que 
está sendo construída na Educação Infantil: 
a sala de psicomotricidade. Com base em 
pesquisas cientificas, foi comprovado que 
as crianças que têm uma mobilidade esti-
mulada com movimentos bem coordenados 
e dirigidos, especialmente até os seis anos, 

tornam-se jovens que 
c o m p r e e n d e m 

novos conhe-
cimentos de 

forma mais 
e f e t i v a ” , 

expõe Kanitz. “Todos os dias, durante 45 
minutos, as turmas da Educação Infantil 
realização neste espaço circuitos que vão 
ter como foco o trabalho dos movimentos 
corporais”, detalha. 

No aspecto da metodologia de ensino, 
que atinge todas as turmas da instituição, 
as mudanças abrangem a forma de avaliar 
os alunos, os instrumentos didáticos e a 
inclusão de novas ferramentas de ensino. 
“E, junto a isso, desenvolvemos os projetos 
curriculares, como o sistema de avaliação 
semanal, que cria um ritmo de estudos para 
os alunos e culmina em melhores resultados 
ao fim do período escolar, projetos que abor-
dam questões socioemocionais, raciocínio 
lógico, pensamento estratégico, tornam o 
aluno mais empreendedor, mais criativo, 
participativo e proativo”, descreve o diretor. 

Para 2020
Além das mudanças físicas e que encan-

tam aos olhos de alunos, pais e visitantes, 
para este ano, o Colégio Evangélico Martin 
Luther também apresentou uma nova 
identidade visual.

A nova logo, lançada em novembro 
do ano passado, apresenta um desenho 
moderno e com novas cores, que traduzem 
os princípios da instituição. A de estar em sin-
tonia com os novos tempos colaborativos, 
a tríade aluno-escola-família, as três formas 
de Deus se manifestar na vida (Pai, Filho e 
Espírito Santo), bem como a diversidade de 
habilidades, inteligências e raças presentes 
na comunidade. “Por meio dessas inovações 

queremos transformar nossos alunos em 
pessoas protagosnistas, responsáveis 
por construir suas histórias, tendo mais 
autonomia em suas atitudes. Conquistar 
conhecimento por meio do conteúdo 
escolar é muito importante, mas saber 
lidar com suas emoções, conviver em 
sociedade, conhecer a si mesmo e ao 

próximo também são aprendizados muito 
importantes para a vida”, destaca Kanitz. 

- Grade nacional comum curricular 
- Projeto Mente Inovadora
- Viagens de estudos
- Produção textual (5º ano) duas horas voltadas à produção textual 
- Projetos e concursos externos (Agrinho, JCI)
- Coral
- Futsal
- Balé
- Aulas de instrumento musical - NOVO
- Cooperativa Mirim - NOVO
- União Faz a Vida - NOVO
- Clube da Leitura - NOVO
- Animadores de torcida (4º e 5º ano) - NOVO
- Clube de Ciências (4º e 5º ano) - NOVO
- Eventos (Festival de Balé, Noite de Luzes, Mostra Literária)
- Somar (Super Olimpíada de Matemática)
- Mindfulness - NOVO
- Robótica e programação - NOVO

- Grade nacional comum curricular
- Empreendedorismo 
- Lógica e linguagem de programação
- Teatro curricular
- Mente Inovadora (6º e 7º ano)
- Sistema de Avaliação Semanal (SAS) a partir do 8º ano
- Metodologia Científi ca (9º ano)
- Projetos e concursos externos (JCI, Cojem, OPRM, Obmep)
- Atividades esportivas, musicais e de integração (futsal, badminton, vôlei, 

balé, coral, música, xadrez, Grêmio Estudantil, Cooperativa Mirim, teatro, 
sustentabilidade, robótica)

- Eventos (Festival de Dança, Noite de Luzes, Mostra Literária, Feira de 
Ciências, Olimartin, Somar)

- Psicologia do desenvolvimento humano - NOVO
- Movimento corporal (6º e 7º ano) - NOVO
- Tecnologias educacionais (6º e 7º ano - Robótica, YouTube, Oratória) - NOVO
- Mindfulness - NOVO 
- Matemática por nível (8º e 9º ano) - NOVO

- Enem e vestibulares
- Cursinho na grade curricular
- Três provas fi xas semanais 
- Sistema de Avaliação Semanal (SAS)
- Simulado do Positivo
- Redação individual (3ão) - NOVO
- Redação nota 1000 - NOVO
- Monitorias
- Preparação para a universidade
- Mindfulness - NOVO
- Plataforma de redação - NOVO
- Matemática por nível - NOVO
- Orientação profi ssional - NOVO
- Projetos e concursos externos (JCI, Cojem, OBA, MobFog, OPRM, Obe-

mep, OBQ, DNA, Esportes)
- Atividades esportivas, musicais e de integração (futsal, badminton, vôlei, 

balé, coral, música, xadrez, Grêmio Estudantil, Cooperativa Mirim, teatro, 
sustentabilidade)

- Eventos (Festival de Dança, Noite de Luzes, Mostra Literária, Feira de 
Ciências, Olimartin, Somar)

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)

Ensino Médio (1º ao 3º ano)

c o m p r e e n d e m 

DESTAQUE EMPRESARIAL

para serem protagonistas
COM INOVAÇÕES CONSTANTES NA METODOLOGIA DE ENSINO, 
PROJETOS EXTRACURRICULARES E ESTRUTURA FÍSICA, COLÉGIO 
EVANGÉLICO MARTIN LUTHER PREPARA ALUNOS PARA SEREM 
PROTAGONISTAS DE SUAS HISTÓRIAS DE VIDA

Diretor do Colégio 
Evangélico Martin 

Luther, Ildemar 
Kanitz

Fotos: Divulgação

Sala de psicomotricidade permitirá que os estudantes 
da Educação Infantil participem de circuitos que vão ter 

como foco o trabalho dos movimentos corporais

DESTAQUE EMPRESARIAL

Novo prédio do Colégio 
Evanngélico Martin Luther

Preparando as 
novas gerações 
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Empresária Cristiane Vanzella Padalino, da Cristur 
Viagens e Turismo: “Não estamos preocupados apenas 
em vender viagens, mas que a experiência das pessoas 
seja excelente e que elas voltem para os destinos que 

mais gostarem com a nossa assessoria”

Conhecer verdadeiros paraísos 
nos quatro cantos do Brasil e 
do mundo é um dos primeiros 

itens da lista de desejos daqueles que 
amam viajar. 

Entretanto, nem sempre as fotos e víde-
os de praias paradisíacas e hotéis all inclusive 
representam aquilo que o cliente procura. 

É justamente para evitar frustrações 
durante as férias e atender de forma plena 
todas as expectativas dos clientes que 
a Cristur Viagens e Turismo trabalha de 
forma personalizada para decidir a melhor 
viagem de acordo com o perfil do cliente. 
“Muitas vezes as pessoas me procuram 
com o destino que querem definido, mas 
durante a conversa do primeiro atendi-
mento percebo que naquele local ele não 
encontrará o que procura”, comenta a 
empresária Cristiane Vanzella Padalino. 

Destinos como Maragogi, em Alago-
as, Jericoacoara, no Ceará, e Porto de 
Galinhas, em Pernambuco, por exemplo, 
famosos pelas belas paisagens e águas 
cristalinas, oferecem passeios em conta-
to com a natureza para momentos de paz 
e tranquilidade. Por isso, nem sempre são 
os destinos recomendados para quem 
quer uma viagem agitada, com baladas 
e curtição. “Busco conversar bastante 
com o cliente para entender o que ele 
está procurando com essa viagem: mais 
tranquilidade ou mais agitação, mais 
contato com a natureza ou não. Com 
base nisso, recomendamos os melhores 
destinos e explicamos o que a pessoa 
vai encontrar por lá antes dela tomar a 
decisão. Todas essas orientações têm o 
objetivo de a pessoa ficar satisfeita com 
a viagem”, expõe. 

É pelo atendimento personalizado que Cristia-
ne oferece desde a abertura da empresa, em 2011, 
que o número de clientes satisfeitos e fi delizados 
só cresce. “Atender as expectativas de quem viaja 
conosco de forma plena é muito importante para 
mantermos a confi ança dos nossos clientes. Não 
estamos preocupados apenas em vender viagens, 
mas que a experiência das pessoas seja excelente e 
que elas voltem para os destinos que mais gostarem 
com a nossa assessoria”, enfatiza. 

Há mais de 20 anos no mercado, Cristiane lembra 
que, mais do que o atendimento personalizado du-
rante o planejamento da viagem, a Cristur Viagens e 
Turismo também preocupa-se em evitar que o cliente 
tenha “dor de cabeça” durante suas férias. “Nossa 
equipe está 24 horas à disposição do cliente em to-
dos os dias da semana, inclusive feriados”, pontua. 

Além do atendimento para viagens nacionais, 
a empresa também é especializada em assessoria 
para viagens internacionais com orientações para 
emissão de passaporte, visto para diversos países, 
vacinas, seguro viagem, aluguel de carros, reserva 
de hotéis, passagens aéreas, entre outros serviços.

Mais de 24 horas à disposição
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encontrará o que procura”, comenta a 
empresária Cristiane Vanzella Padalino. 

objetivo de a pessoa ficar satisfeita com 
a viagem”, expõe. 

DESTAQUE EMPRESARIAL
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Qual o destino 
ideal para você?
ATENDIMENTO PERSONALIZADO DA CRISTUR VIAGENS E TURISMO 
GARANTE QUE CLIENTES TENHAM A MELHOR EXPERIÊNCIA DURANTE 
A VIAGEM E SEM “DORES DE CABEÇA”

Equipe Cristur Viagens 
e Turismo presta 

atendimento para 
viagens nacionais e 
internacionais com 

pacotes exclusivos e 
personalizados, bem 

como orientações para 
emissão de passaporte, 

visto, vacinas, seguro 
viagem, aluguel de 

carros, reserva de 
hotéis e passagens 

aéreas
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beleza, conforto e exclusividade
Decora Casa e Jardim: 

Apesar de trabalharem com a produção 
de móveis sob medida, o casal enfatiza que 
todas as peças do showroom da Decora Casa 
e Jardim são vendidas a pronta entrega. 

A cada 40 dias, novas mercadorias são 
apresentadas aos clientes. “A qualidade da 
fi bra e das almofadas nos dá a segurança de 
garantir para o cliente que ele está fazendo 
um investimento certo, proporcionando a ele 
e sua família um móvel bonito, funcional e, 
principalmente, confortável”, ressalta o casal. 

A empresa localizada em Marechal Ron-
don também atende aos municípios da micror-
região Oeste sem custo adicional de entrega. 

MÓVEIS ARTESANAIS DE FIBRA 100% SINTÉTICA CONFEREM AR RÚSTICO E 
ARROJADO A ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM QUALIDADE E DURABILIDADE

Sentar em uma cadeira confortável para 
receber os amigos, tomar sol em uma bela 
espreguiçadeira e servir um delicioso café 

da tarde em uma mesa exclusiva. 
Essas são apenas algumas ações do cotidiano que 

ganham mais charme com os móveis da Decora Casa 
e Jardim, empresa especializada na venda de móveis 
produzidos em fi bra sintética e almofadas sob medida. 

Fundada pelo casal Danielle e Elvis Casagrande, 
a empresa começou suas atividades em 2019 em 
Marechal Cândido Rondon, oferecendo produtos 
fabricados de forma totalmente artesanal. “A nossa 
fábrica está localizada em Campo Magro, na Região 
Metropolitana de Curitiba, e quando visitamos a em-
presa, nos apaixonamos pelos móveis e almofadas”, 
conta a empresária.

As estruturas dos móveis são fabricadas em metal 
galvanizado e testadas antes de a fi bra ser tecida, o 
que garante ainda mais a qualidade e durabilidade 
dos produtos. “Normalmente, as outras empresas 
e vendedores itinerantes que comercializam essas 
peças apresentam móveis feitos a partir de fi bras 
recicladas, que são de menor qualidade do que a 
nossa fi bra, que é 100% sintética”, enaltece. 

Todas as cadeiras, mesas, orbitais, ninhos, es-
preguiçadeiras, bistrôs e sofás são produzidos de 
forma artesanal, com fi bra 100% sintética tecida à mão 
por artesãos, que realizam o trabalho com carinho 
e dedicação. “Por isso que as peças são exclusivas. 
Pela fi bra ser tecida manualmente, sem o uso de 
máquinas, nenhuma peça é igual a outra”, salienta. 

Durabilidade e conforto
Além da exclusividade dos móveis, as almofa-

das utilizadas nas cadeiras, sofás, orbitais e ninhos 
também são feitas sob medida, de acordo com o 
desejo do cliente. “O tecido utilizado para a parte dos 
estofados é o Acquablock, um material impermeável 
que não deixa a água penetrar na espuma. E mais 
do que essa funcionalidade, temos um catálogo de 
diversas estampas que é renovado anualmente”, 
diz o empresário. 

Pela qualidade da fi bra e do tecido utilizado nas 
almofadas, os móveis da Decora Casa e Jardim podem 
ser utilizados tanto na área interna de residências 
quanto na parte externa, em jardins e piscinas, tor-
nando-se um elemento de decoração. 

Showroom

Empresários Danielle e Elvis Casagrande, da Decora Casa e Jardim

Fotos: Mirely Lins Weirich
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Um novo conceito
em embalagens e alimentação
FUNDADA HÁ DEZ ANOS, DEROMA EMBALAGENS E ALIMENTAÇÃO INOVOU EM SEU 
SEGMENTO NO MERCADO RONDONENSE E HOJE JÁ CONTA COM QUATRO LOJAS E 
ATENDIMENTO A 11 MUNICÍPIOS COM VENDEDOR EXTERNO

Apresentar um novo conceito para um nicho 
de mercado pouco explorado. Foi assim que 
  a Deroma Embalagens e Alimentação po-

sicionou-se no mercado de Marechal Cândido Rondon 
quando os sócios atuais assumiram a administração da 
empresa, em 2014.

Leandro Hoffmeister, sócio-proprietário da empresa, 
conta que foi em 2012 que começou a atuar na Deroma, 
quando os fundadores ainda administravam o negócio. 
“Recebi uma proposta para atuar na parte financeira e 
fazer algumas mudanças no sistema, já que a empresa não 
estava em um bom momento. Acabei caindo no setor de 
compras, o qual nunca havia trabalhado, mas que estou 
até hoje”, comenta. 

Fundada em 2010, a empresa foi vendida dois anos 
depois para três funcionários, sendo Hoffmeister um 
deles, que em 2014 acabou assumindo majoritariamente a 
administração da empresa junto com sua família. “Desde 
então, vi que precisávamos nos posicionar de uma forma 
agressiva no mercado, para não perdermos espaço, já 
que tínhamos concorrentes no mesmo segmento em 
Marechal Rondon. Nosso objetivo foi aumentar o mix 
de produtos que já tínhamos, com uma ótima qualidade, 
preços mais competitivos, um atendimento diferenciado 
e, principalmente, inovação”, revela. 

Além das mudanças em processos internos, a 

Deroma também mudou de endereço, passando para 
um espaço maior, na esquina das ruas Minas Gerais e 
Sete de Setembro, onde também passou a contar com 
um Depósito de Mercadorias em anexo. “Na época em 
que assumi a empresa estávamos bem posicionados no 
mercado, mas estagnados. Percebi que precisávamos 
evoluir no crescimento da loja sempre buscando ser o 
melhor, não deixando que a concorrência ganhe o espaço 
que havíamos conquistado”, pontua Hoffmeister. 

Foi então que, novamente, a empresa mudou de 
endereço, passando a atender no local em que perma-
nece até hoje. 

O espaço é três vezes maior do que a loja anterior e 
conta com inovações que, até então, não eram vistas no 
setor de embalagens em Marechal Rondon e região. “Em 
2016 abrimos nossa primeira loja fora do município, em 
Palotina, e no ano seguinte mudamos a loja de Marechal 
Rondon para a Rua Dom João VI, local que estamos até 
hoje”, menciona. “Seguindo a tendência das grandes 
cidades, apresentamos um novo layout interno para o 
consumidor, com gôndolas pretas, principalmente para 
diferenciar a nossa empresa dos supermercados, já que 
são segmentos diferentes. Também mudamos o nome 
da empresa para Deroma Embalagens e Alimentos, que 
se tornou uma marca registrada. Mudamos a fachada e 
passamos de 15 para 32 funcionários”, detalha.

DEROMA 
PALOTINA

DEROMA 
SANTA HELENA

DEROMA
MARECHAL 
CÂNDIDO 
RONDON

Fotos Divulgação 

Com a crescente da empresa no 
município rondonense e consolidada em 
Palotina, a expansão continuou, chegan-
do à cidade de Santa Helena. 

Nos dois municípios, as lojas contam 
com o mesmo mix de produtos da sede, 
porém o Centro de Distribuição e o Depó-
sito de Mercadorias estão localizado em 
Marechal Rondon, bem como os setores 
administrativo e fi nanceiro, compras e 
faturamento. “Conforme a necessidade 
das lojas, fazemos a distribuição das 
mercadorias em dois dias da semana. 
Além disso, contamos com um vendedor 
externo, que atende 11 municípios e dis-
tritos da região Oeste”, expõe. 

Hoff meister conta que, para 2020, as 
novidades não param: a empresa abrirá 
uma nova loja em Marechal Rondon, 
localizada na Avenida Maripá. 

Além disso, na sede da empresa, 
uma nova cozinha será montada a fi m de 
otimizar a realização de cursos da área 
culinária que já são oferecidos, como para 
a produção de chocolates, sorvetes, ovos 
de páscoa, entre outros. “Como havia 
apenas uma empresa do ramo quando 
nós entramos no mercado, queríamos 
apresentar um conceito diferente para 
a região. Tanto nos produtos quanto 
no atendimento e nos preços. Para isso, 
participamos constantemente de feiras 
em São Paulo em busca das principais ten-
dências do setor, além de oportunizamos 
a nossos colaboradores a participação 
de treinamentos e capacitações, com 
foco em oferecer um atendimento de 
qualidade”, enfatiza o empresário.

Novas Unidades

DEROMA 
PALOTINA



Mais sustentabilidade
e menos gasto
USO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA A GERAÇÃO 
DE ENERGIA É ASCENDENTE NO MERCADO 
NACIONAL, GARANTINDO A REDUÇÃO DE CUSTOS 
E AUMENTANDO A VIABILIDADE DE ATIVIDADES 
COMERCIAIS E AGROPECUÁRIAS 

13DESTAQUE EMPRESARIAL

Gerar energia limpa em busca da sustentabilidade e re-
duzir os custos com o uso de energia elétrica. Foi com 
esse objetivo que os empresários Henrique Schmidt e 

Valdir Helte fundaram no município de Nova Santa Rosa a E-Gera 
Soluções em Energia.

Criada em 2018, a empresa atua em diversos Estados brasileiros 
e realiza análises de viabilidade, elaboração e execução de projetos 
com o uso de placas fotovoltaicas, que captam a luz solar e con-
vertem em eletricidade. 

“Este é um mercado ascendente que está começando a crescer 
agora. A tendência é que ele alcance o seu auge em cerca de dois 
anos, por isso acredito que ainda podemos alcançar bons números 
no segmento de energia limpa, tanto com o uso das placas fotovoltai-
cas quanto com outras formas de geração de energia sustentável”, 
considera o sócio proprietário da E-Gera, Henrique Schmidt. 

O sistema fotovoltaico inclui módulos solares, inversores e 

outros componentes que produzem a energia com a luz do sol, não emitindo gases 
que colaboram com o efeito estufa ou outros poluentes. Por isso, ao mesmo tempo 
em que atendem os princípios da sustentabilidade, também garantem economia ao 
consumidor com menor custo na conta de energia. “Isso garante maior viabilidade 
das atividades comerciais e na agricultura”, salienta o empresário Valdir Helte.

A tendência de comportamento dos consumidores, de acordo com Schmidt, é de 
que a utilização de energia elétrica continue aumentando, já que nenhuma residência 
ou empresa funciona sem a energia elétrica - considerada um dos maiores custos de 
produção no setor empresarial e industrial. “Nós vimos um potencial na região Oeste 
do Paraná por ser um dos principais polos produtores do agronegócio. Apesar de ter-
mos inúmeros projetos residenciais e empresariais, nosso maior foco de atuação é o 
segmento rural, que pode alcançar até 98% de redução nos custos com energia”, expõe. 

Ele comenta que com o uso de energia solar em atividades como suinocultura, 
bovinocultura, avicultura e piscicultura uma conta de energia de R$ 5 mil pode passar 
para R$ 40. A diferença na área urbana também é significativa, de 90% a 95%, já que 
há necessidade do pagamento da taxa de iluminação pública e uma tarifa paga pelo 
uso do sistema de distribuição para a concessionária. “Ainda assim, é uma redução 
muito expressiva”, destaca.

Assessoria da análise à execução do projeto
Helte salienta que um dos principais diferenciais da E-Gera é a utilização de estru-

turas próprias para os projetos desenvolvidos, sem a terceirização de mão de obra.
Ele pontua que, diferente da maioria das empresas do segmento, as estruturas 

montadas para sustentação das placas fotovoltaicas são feitas em concreto, garantin-
do vida útil de várias décadas. “Normalmente as estruturas encontradas são em aço 
galvanizado, que pode enferrujar onde perfurado, já que a galvanização é apenas um 
revestimento no metal, e comprometer o suporte das placas”, pontua. 

Ele acrescenta que, pela parceria a fornecedores de referência no mercado de 
energia solar, os componentes empregados no sistema de geração de energia são de 
alta tecnologia. “Também prestamos consultoria para acesso a linhas de financiamento 
em instituições financeiras”, expõe. 

Não importa o lugar
Com projetos executados em cidades do Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio Grande 

do Sul, entre outros, os empresários garantem que a localização da empresa em uma 
cidade de pequeno porte não é sinônimo de que a E-gera seja uma empresa de pequeno 
porte. “Somos de Nova Santa Rosa e acreditamos muito no potencial da nossa região, 
porém, a exemplo de outras empresas que nasceram aqui, sabemos que o número 
de habitantes de um município não influencia em uma empresa ter sucesso. Basta ter 
foco e oferecer produtos e serviços de qualidade”, conclui Schmidt.

Fotos: E-Gera
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O conhecimento de um segundo idio-
ma já deixou de ser um diferencial 
para tornar-se essencial àqueles 

que buscam o sucesso. Aprender a falar e com-
preender outro idioma, no entanto, não é uma 
tarefa tão fácil. 

Foi observando essas necessidades do mer-
cado e motivado pela paixão pela língua inglesa 
que o empresário Jean Michell Lange fundou, 
em 2013, a escola de idiomas Get Wise, com 
uma metodologia completamente diferente da 
praticada pelas escolas tradicionais. “Sempre 
busquei fazer diferente das demais pessoas. Eu 
tinha uma visão de como uma escola de idiomas 
deveria ser e acreditava que dessa forma as 
pessoas poderiam aprender assim como eu 
aprendi. Sete anos depois de colocar essa visão 
em prática, já colhemos muitos frutos”, pontua.

A primeira unidade da instituição de ensi-
no nasceu em Nova Santa Rosa, uma das oito 
cidades que contam com a escola atualmente. 
A sede, no entanto, passou para Marechal Cân-
dido Rondon e o nome Get Wise ultrapassou a 
fronteira paranaense e também brasileira, com 

escolas em Guaíba, no Rio Grande do Sul, e em 
Curuguaty, no Paraguai. 

Escola de imersão
Desde o ano passado, a Get Wise passou 

a ser referência no ensino imersivo do inglês 
para crianças com a abertura da Get Wise Kids, 
uma escola projetada exclusivamente para os 
pequenos mergulharem no inglês. 

O empresário explica que o projeto da es-
cola de imersão, única no município e na região 
Oeste do Paraná, veio para atender a novas 
demandas que surgiram no mercado. “Víamos 
cada vez mais os pais investindo no inglês como 
segundo idioma, tanto que passamos a formar 
turmas com crianças a partir dos três anos, que 
tinham o contato com a língua inglesa por meio 
de uma metodologia desenvolvida pela nossa 
equipe pedagógica”, salienta. 

Além de atender a esta demanda, Lange 
expõe que a proposta da escola oportuniza as 
crianças a aprenderem o inglês de forma imer-
siva, tendo todas as experiências que tiveram 

Mais inovação
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pensar no futuro
Investir em uma segunda língua é 

COM ENSINO INOVADOR E HUMANIZADO, GET WISE 
EXPANDE ATUAÇÃO COM METODOLOGIA PRÓPRIA E ESCOLA 
DE IMERSÃO NA LÍNGUA INGLESA EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS 

Escola Get Wise Kids foi projetada 
exclusivamente para crianças terem 
experiência imersiva no ensino da 
língua inglesa

ao aprender português. “Oferecemos 
diferentes modalidades de curso. No 
smart, o aluno participa de duas aulas 
semanais de uma hora, no immersion 
ele passa duas tardes ou manhãs de-
senvolvendo atividades na escola e no 
full immersion em três manhãs ou três 
tardes”, apresenta. “As modalidades de 
imersão também oferecem aos pais uma 
alternativa de atividade no contraturno 
escolar”, complementa o empresário.  

Para pequenos, o aprendizado é fa-
vorecido pelas associações feitas pelo cé-
rebro com as palavras do idioma materno, 
permitindo que os alunos desenvolvam 
novas conexões, especialmente quando o 
aprendizado é aliado aos estímulos físicos. 
“Por isso trabalhamos com cinco frentes: 
as aulas tradicionais, desenvolvendo a 
oralidade e leitura, iniciação esportiva, 
aulas de cultura, a partir das quais eles 
conhecem mais sobre outros países, o spe-
ak up, quando apresentamos o conteúdo 
básico de outros idiomas, e os projetos, 
que envolvem aulas de culinária, música, 
jogos, entretenimento e muito mais”, 
detalha Lange. 

Mais do que a metodologia, a es-
trutura da Get Wise Kids é pensada nas 
crianças, com ambientes tematizados, 

cozinha apropriada para aulas, câmeras 
de segurança, ar-condicionado e apare-
lho multimídia em todas as salas, além 
do portão eletrônico monitorado com 
interfone. “Por volta dos dez anos, depois 
de passarem pelas metodologias Wise 
and Fun e Always Wise, os estudantes 
são apresentados ao Callan Method, 
metodologia britânica de ensino que nós 
utilizamos”, diz.

Para todos
Assim como as crianças, os estudan-

tes de outras idades também contam com 
um espaço que estimula e favorece o 
aprendizado da língua inglesa na unidade 
da Get Wise da Rua Independência. 

Jovens e adultos participam das aulas 
com a aplicação do Callan Method, criado 
para aprimorar o inglês em um ambiente 
intensivo.

Por isso, o professor está sempre 
fazendo perguntas, de forma que o aluno 
ouça e use a língua o máximo possível. 
“Além do inglês, trabalhamos com o Callan 
Method nos cursos de espanhol e alemão 
nas modalidades vip, semi-vip, em grupo, 
aulas intensivas, in company e via Skype”, 
menciona Lange. 

Em 2020, a Get Wise apresenta seu aplicativo, desenvolvido de 
forma a proporcionar aos alunos um contato ainda mais próximo com 
professores, equipe de coordenação e direção. 

No app, o estudante terá acesso à agenda de aulas e eventos, video-
aulas, poderá fazer solicitações à secretaria, tirar dúvidas com professores 
e contatar a coordenação e direção da escola para sugestões e críticas. 
“Novamente estamos inovando para que crianças, jovens e adultos 
tenham um atendimento exclusivo, que atenda suas particularidades e 
permita que eles aproveitem ao máximo o serviço que oferecemos e seja 
fl uente na língua inglesa, espanhola ou alemã”, conclui o empresário. 

Mais inovação
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Equipe Get 
Wise e Get Wise 

Kids de 2019



Tradição,
tecnologia e conforto

Além das mudanças físicas para 
acompanhar as novas demandas do 
mercado, a Estofaria Zastrow inova 
ao oferecer para o mercado regional 
a aplicação de tecnologias de última 
geração na fabricação de estofados.

Sofás retráteis elétricos, com 
massagem, touchscreen, carrega-
dores para celular e speakers em-
butidos nos estofados são algumas 
das novidades vindas diretamente 
dos grandes centros. “Desde a fun-
dação da empresa nosso objetivo 
foi sempre atender as necessida-
des do clientes com produtos de 
qualidade e com a tecnologia cada 
vez mais presente no dia a dia das 
pessoas, não poderíamos fi car de 
fora. Hoje é possível controlar os 
comandos dos sofás e poltronas 
pelo celular, carregar o telefone por 
USB ou indução e até mesmo man-
ter a bebida gelada com a instalação 
de um cooler no estofado”, expõe. 

Apresentar essas novidades 
para o mercado local mostra, na vi-
são do empresário, que o município 
tem grande potencial, especialmen-
te em uma empresa como a Estofaria 
Zastrow, que une a experiência às 
novas tendências do mercado. “O 
cliente busca conforto e comodida-
de em todos os processos do seu dia 
a dia e nós trabalhamos para atender 
este desejo. A demanda crescente 
pelos nossos produtos e serviços 
inclusive já exige um novo espaço, 
por isso nosso planejamento para 
o curto e médio prazo é construir 
uma nova loja e fábrica unifi cadas, 
que ofereçam tudo o que o cliente 
procura”, conclui Sandro.

EMPRESA PIONEIRA NO RAMO DE ESTOFADOS EM MARECHAL RONDON, ESTOFARIA 
ZASTROW UNE EXPERIÊNCIA ÀS NOVIDADES DO SETOR PARA GARANTIR 
COMODIDADE E CONFORTO AOS SEUS CLIENTES

Tecnologia

Showroom está 
localizado na 

Avenida Rio Grande 
do Sul 
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Em 1968, o casal de rondonenses 
Werno e Ruth Zastrow (in memorian) 
começou, de forma simples, a escrever 

a história de uma das empresas de maior sucesso 
no ramo de estofados de Marechal Cândido 
Rondon.

A Estofaria Zastrow, administrada hoje pelo 
fi lho do casal, Sandro Zastrow e sua esposa 
Carmen, é uma das mais antigas empresas do 
município. Em 2020, o empreendimento completa 
52 anos acompanhando as últimas novidades do 
segmento, sem deixar de lado a qualidade garantida 
pela experiência na fabricação de estofados. 

Por volta dos 12 anos, Sandro conta que 
começou a acompanhar os pais no trabalho 
diário da estofaria e anos mais tarde assumiu 
a administração da empresa junto aos pais, 
oportunidade em que começaram a realizar 
mudanças e ampliações. “A empresa começou 
em um prédio na Rua Goiás, endereço em que 
permaneceu por vários anos, passando por 
algumas mudanças. Até 2006, ano em que 
mudamos de endereço, nosso maior foco de 
atuação era a fabricação de estofados como sofás 
e poltronas, mas vimos que o mercado estava 
demandando outros serviços que nós poderíamos 
oferecer”, explica o empresário. 

Empresa foi fundada em 1968 pelo casal Werno e Ruth 
Zastrow (in memorian)

Fábrica da 
Estofaria Zastrow 

está localizada 
na Rua Cabral
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Mais do que estofados
Em 2013, os empresários viram a necessidade de ampliar o negócio, 

por isso, foi inaugurado o showroom da Estofaria Zastrow, na Avenida 
Rio Grande do Sul. 

Na loja, além da venda de todos os produtos fabricados pela empresa, 
compõem o showroom colchões, mesas e cadeiras para sala de jantar, 
móveis para ambientes externos, banquetas, cadeiras para escritório, 
tapetes, persianas e peças para decoração. . 



Excelência
em assistência jurídica
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ALCEMIR MORAES CONTA COM DOIS MÉDICOS PARA ANÁLISE DE CAUSAS 
ESPECÍFICAS, BEM COMO PARCERIA COM FISIOTERAPEUTAS E ENGENHEIROS

A constante transformação do 
mundo, com a mudança nas for-
mas de comunicação e acesso à 

informação, fez com que os consumidores 
se tornassem cada vez mais exigentes em 
relação à contratação de serviços. 

É para acompanhar as novas demandas 
do mercado que o Escritório de Advocacia 
Alcemir Moraes tem realizado constantes 
inovações tanto na estrutura física quanto 
no processo de atendimento ao cliente. 

Desde o ano passado, o escritório conta 
com dois médicos que prestam assessoria 
em causas como erro médico, doenças do 
trabalho e aposentadorias por invalidez. “O 
mercado tem exigido profissionais multidisci-
plinares e que saibam profundamente sobre 
determinado assunto. E no campo da advo-
cacia não é diferente”, retrata o advogado. 

Questões médicas
Em procedimentos administrativos mé-

dicos em que uma ação foi movida por conta 
de um erro, por exemplo, Moraes explica 
que para analisar um prontuário médico, o 
advogado não entende tecnicamente todos 
os pormenores para fazer o juízo de valor se 
houve ou não um erro. 

Outro exemplo são as ações envolven-
do doenças decorrentes do trabalho, que 
podem ser propostas em face ao Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) ou em 
face do empregador. Na prática, há muitos 
trabalhadores que desempenham funções 
geralmente repetitivas, as quais com o 
passar dos anos podem acarretar problema 
de saúde com nexo de causalidade com o 
trabalho desenvolvido, que pode levar a 

problemas jurídicos. 
Nessas situações, o trabalhador tem o 

direito de se afastar das atividades para tra-
tamento até recuperar sua saúde e o INSS faz 
o pagamento. Contudo, o advogado alerta 
para o fato de poucas pessoas saberem que 
se a doença ocorrer por conta do trabalho 
desempenhado e o empregador tiver culpa 
por não ter fornecido os Equipamentos de 
Proteção Individuais (EPI’s), por exemplo, ele 
também precisa continuar pagando o salário 
do funcionário, mesmo com o profissional 
afastado e recebendo do INSS. 

“O advogado, em sua formação, aprende 
a interpretar a lei e aplicá-la, mas não aprende 
a respeito da Medicina. Por isso precisamos 
ter paralelamente a nosso trabalho um 
profissional gabaritado para nos auxiliar 
nestas questões”, considera Moraes. “Mui-
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plinares e que saibam profundamente sobre 
determinado assunto. E no campo da advo-
cacia não é diferente”, retrata o advogado. 

passar dos anos podem acarretar problema 
de saúde com nexo de causalidade com o 
trabalho desenvolvido, que pode levar a 

ter paralelamente a nosso trabalho um 
profissional gabaritado para nos auxiliar 
nestas questões”, considera Moraes. “Mui-



Em busca de atender de forma plena as necessidades dos clientes 
tanto na área técnica quanto no atendimento, no ano passado também 
foram realizadas reformas na estrutura física do Escritório de Advocacia 
Alcemir Moraes. 

Além da nova fachada, a recepção ganhou mais espaço, permitindo 
acomodar aos clientes com mais conforto e tranquilidade. 

Todas as salas de atendimento também foram remodeladas e o 
escritório passou a contar com uma sala de reuniões. “Nossa equipe é 
composta por três advogados, uma secretária e dois médicos contra-
tados, além de profi ssionais de outras áreas que são nossos parceiros 
para a análise de ações especifi cas”, ressalta Moraes. 

Novo espaço

Equipe do Escritório de Advocacia Alcemir Moraes

No ano passado, uma reforma no escritório deu vida a uma nova fachada, recepção ampla e mais confortável, 
remodelação nas salas de atendimento e construção de uma sala de reuniões

tas pessoas ingressam com ações trabalhistas sem saber 
desses detalhes e não logram êxito na ação, o que culmina 
no empregado, ao invés de receber algo, precisar pagar na 
Justiça do Trabalho pelo laudo e também os honorários do 
advogado do empregador”, complementa. 

Erro em obras 
É por estarem pautados na excelência do serviço presta-

do, tanto técnico quanto no atendimento, que Moraes e sua 
equipe contam com a assessoria de médicos, fisioterapeutas 
e engenheiros. Estes últimos voltados para causas envolven-
do questões de construção civil, quando há assessoria de 
profissionais de engenharia para a análise das ações.

“Uma construção com problemas nem sempre significa 
que houve erro por parte da construtora ou no projeto. Às 
vezes uma rachadura no imóvel pode aparecer em decor-
rência de abalos sísmicos ou também pelo proprietário do 
imóvel ter realizado alguma mudança no projeto com uma 
reforma”, expõe o advogado. “Todavia, o profissional do 
Direito não saberá se a construção está incorreta por um 
ou outro motivo. E aqui surge a demanda do profissional 
da área de engenharia”, pontua. 

Moraes destaca que contar com apoio de profissionais 
de outras áreas é tanto uma inovação na área jurídica quanto 
uma necessidade para oferecer aos clientes um trabalho de 
extrema qualidade.

O advogado, em sua formação, 
aprende a interpretar a lei e 

aplicá-la, mas não aprende a 
respeito da Medicina. Por isso 
precisamos ter paralelamente 

a nosso trabalho um 
profi ssional gabaritado para 
nos auxiliar nestas questões

Fotos: Mirely Lins Weirich
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e o sabor
Encanto com a apresentação 

IMPÉRIO DAS MASSAS GANHOU O MERCADO REGIONAL PELA BELEZA 
E SABOR DAS PIZZAS CONGELADAS, CARRO-CHEFE DA EMPRESA

Sócio proprietário 
da Império das 
Massas, Ivan 
Iastrombeck: “Hoje 
atendemos a todos 
os municípios do 
Oeste paranaense, 
inclusive cidades 
maiores como 
Foz do Iguaçu e 
Umuarama”

M
irely Lins W

eirich

uem não gosta de apreciar uma 
deliciosa pizza? Este é um prato 
simples, prático e um dos mais 
amados pela população por conta 

da variedade de sabores doces e salgados. 
Foi justamente pela paixão mundial pela 

pizza e pela vontade de empreender que, em 
2015, o empresário Ivan Iastrombeck aceitou 

o convite do amigo Cleiton Feuser - hoje 
sócio - para assumir a administração 

da Império das Massas, empresa re-
ferência na região Oeste do Paraná 
para o mercado de pizzas e massas 
congeladas. 

Na época em que assumiram 
a administração, Iastrombeck 

conta que o foco de atua-
ção da Império das 

Massas era os 

salgados congelados, algo que, na visão dele, 
impossibilitava o crescimento regional da marca. 
“Definimos que nosso objetivo seria expandir a 
empresa regionalmente e, para isso, elencamos 
a pizza como nosso carro-chefe, além de termos 
mudado alguns processos internos, adquirido no-
vos equipamentos e aumentado a equipe”, conta. 

O grande diferencial das pizzas da Império 
das Massas é a apresentação. Com designs que 
agradam aos olhos de todos, a experiência 
de consumir o produto é completa quando 
os consumidores se deliciam pelo sabor das 
massas. “Fazer o cliente se encantar ao ver o 
produto e, depois, se deliciar com o sabor é 
preciso, já nós comemos primeiro com os olhos 
e depois com a boca. Até mesmo a embalagem 
das nossas pizzas são pensadas para agradar a 
quem compra antes de experimentar”, destaca 
Iastrombeck. 

Q
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Fotos: Divulgação

Com o novo carro-chefe, o aumento de colaboradores e da estrutura física da 
empresa, a expansão para a região foi praticamente imediata. “Hoje atendemos a 
todos os municípios do Oeste paranaense, inclusive cidades maiores como Foz do 
Iguaçu e Umuarama”, enaltece o empresário. 

Além das pizzas prontas para serem assadas, a Império das Massas conta com 
uma cartela de quase 30 produtos entre massas para pastel, lasanha, pizza e mini-
pizza, produtos prontos como macarrão e lasanhas, além dos salgados congelados. 
“Nossos produtos podem ser encontrados em supermercados, mercearias, conveni-
ências e lanchonetes”, comenta Iastrombeck. “Além disso, temos o Festival da Pizza, 
desenvolvido em todas as cidades que atuamos. Oportunizamos a escolas, igrejas, 
organizações e grupos de amigos a venderem nossas pizzas a fi m de angariar recursos 
para algum projeto em específi co”, ressalta o empresário.

Mix de produtos
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O novo sistema 
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, CAPACITAÇÃO DA ESQUIPE E APLICAÇÃO DE NOVAS 
TÉCNICAS PERMITEM QUE A IMPÉRIO PINTURAS UTILIZE O SISTEMA DE PINTURA 
MECANIZADA EXECUTANDO SERVIÇOS COM MAIS AGILIDADE, ECONOMIA E LIMPEZA

Você já ouviu falar em pintura mecanizada? 
Esta é uma técnica de pintura imobiliária que 
une tecnologia e equipamentos de ponta em 

busca de um resultado superior à pintura convencional 
com rolo e pincel. 

Em Marechal Cândido Rondon, a equipe da Império 
Pinturas, comandada pelo empresário Karlton Alves, é 
referência na aplicação da técnica. “Desde que iniciamos 
a trajetória, buscamos aliar o acabamento com a rapidez 
para trazer para a pintura imobiliária um conceito dife-
rente de execução. Já no início do nosso trabalho, em 
2013, o sistema de pintura mecanizada era idealizado, 
por isso buscamos soluções para serviços internos como 
pernas mecânicas, filmes de isolamento, pintura airless e 
outras técnicas e processos pensando na melhor forma 
de atender os clientes enquanto pintores profissionais”, 
detalha Alves. 

Em 2019, a empresa teve um grande avanço, es-
pecialmente ao atender obras comerciais no município 
rondonense. Pela demanda do mercado, o empresário 
explica que a equipe da Império Pinturas partiu em busca 
de mais conhecimento e aperfeiçoamento de técnicas de 
pintura para otimizar o tempo de trabalho, atendendo de 
forma mais ágil seus clientes. “Como destaque temos o 
trabalho realizado na Escola de Idiomas KNN, onde exe-
cutamos o serviço de 1.214  metros quadrados em cerca 
de 23 dias, com a aplicação de massa, lixamento e pintura, 
pintura das portas, externo e piso. Em outras épocas, 
este trabalho levaria cerca de três meses”, exemplifica.

Os novos equipamentos utilizados nesta obra, cita 
Alves, foram uma desempenadeira alemã de 60 centíme-
tros, possibilitando o dobro de rendimento na aplicação 
de massa. O lixamento foi executado com máquinas 

capazes de lixar de 500 a 800 metros quadrados por dia.
Já na pintura foi utilizado o sistema airless, com 

conclusão da pintura dos 1,214 metros quadrados em 
apenas três dias. “Como a pintura é dividida em  demãos 
para cada produto, nesta obra foram cerca de 12 vezes 
passando em cada metro quadrado. É nítido o quão 
rápido se tornou o processo de pintura com utilização 
dessas técnicas”, enaltece. 

Capacitação da equipe
Além dos investimentos em novos equipamentos, 

que chegam a R$ 20 mil, este resultado também é pos-
sível pela formação dos profissionais no programa Pintor 
Profissional da Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Tintas (Abrafati). “Quando  todas as fases contribuem 
para o sistema mecanizado de pintura aplicamos esse 
sistema na obra e temos um trabalho muito mais rápido, 
limpo e com economia de materiais. Só em matéria-prima 
conseguimos economizar até 20% e no tempo de obra 
reduzimos de 30% a 50%”, enfatiza o empresário. 

Alves alerta, no entanto, que a utilização destas 
técnicas para obter tais resultados só é possível quando a 
obra não está restrita apenas à pintura, pois depende do 
encaixe de todas as etapas para ser possível. “Na Chiqui-
nho Sorvetes de Toledo desenvolvemos um processo de 
reforma com mudanças no forro de  gesso, iluminação e 
repintura para o novo layout da loja. Fizemos isso com a 
empresa funcionando e concluímos o serviço em quatro 
dias ”, expõe o profissional. 

Na visão do rondonense, a maior dificuldade de uma 
empresa de qualquer segmento é dominar as técnicas 
e equipamentos, instruir seus colaboradores e colocar 

tudo em prática. Por isso, ele considera que ainda está apenas no 
início do que a empresa sonha oferecer para a região. “Enquanto 
empresa de pinturas, desde o início mudamos a forma de como a 
profissão era vista, montando nossa página comercial nas redes 
sociais, a equipe uniformizada e aquisição de equipamentos de 
ponta”, pontua. 

de pintura imobiliária

ANTES

DEPOIS

Nos últimos três anos, a Império Pinturas fi rmou 
parcerias com pintores de todo o Brasil, ação que iniciou 
com o Movimento Brasil Por um Pintor Melhor, dando 
voz à classe e benefi ciando profi ssionais em todo o país. 
“Somos administradores do maior grupo de pintura 
mecanizada que existe no mundo, o Airless Brasil, sendo 
representantes da região no lançamento de novas marcas 
das Tintas Suvinil em São Paulo”, referencia. 

Este destaque trouxe em 2019 os técnicos da Graco 
para Marechal Cândido Rondon, uma empresa multina-
cional que atua com sistema de transferência de fl uidos, 
responsável por apresentar ao mercado o sistema airless 
“Os representantes demonstraram e tiraram dúvidas de 
vários pintores do município. Isso, além de benefi ciar 
outros profi ssionais, também benefi cia a comunidade 
local e regional. Nosso objetivo é trazer além da pintura, 
informação e conhecimento para atender as necessida-
des dos clientes”, destaca Alves.

Benefício coletivo

Fotos: Divulgação



momento de crescer
Crise também é

12

Fazer grandes investimentos quando 
o assunto do momento é a crise não 
é algo comum para a maioria dos em-

presários. Especialmente para aqueles que não 
conseguem manter a empresa saudável finan-
ceiramente e, a qualquer balanço na economia, 
precisam fazer cortes ao invés de investir. 

Em um cenário negativo como este, ampliar 
a empresa, adquirir novos equipamentos ou 
contratar mais colaboradores parece, em um 
primeiro momento, uma “loucura”. Mas essas 
ações são, na verdade, a visão empreendedora 
colocada em prática. “Ano passado, foi em 
meio à crise que fizemos o maior investimento 
da nossa história: R$ 3,5 milhões. E isso só é 
possível porque ao longo dos últimos anos 
comemoramos uma liquidez que beira os 100%. 
Nos tornamos mais rigorosos na venda, mas, 
ainda assim, garantimos a satisfação do cliente 
pelo atendimento exclusivo, a qualidade e 
cumprimento do prazo de entrega”, ressalta 
o sócio proprietário da Independência Ferro e 
Aço, Eliseu Rheinheimer. 

Fundada em 1994, a Independência Ferro 

e Aço é uma das empresas de referência na 
região Oeste do Paraná como distribuidora 
de aços longos e planos, realizando serviços 
de customização de corte e dobra, oxicorte e 
plasma de chapas metálicas e corte de barras 
trefiladas. “Trabalhamos sempre olhando para 
nossos clientes, em busca de atender suas ex-
pectativas com o menor prazo de entrega do 
mercado, menor custo produtivo, mas com a 
máxima qualidade de acabamento”, enfatiza 
Rheinheimer.

Ele diz que todos os investimentos feitos 
na empresa desde 2008 sempre aconteceram 
em épocas de crise. Entretanto, com base no 
planejamento estratégico da empresa e no 
trabalho desenvolvido de forma a garantir a 
saúde financeira do negócio, sempre foi possível 
crescer. “Nós investimos durante a crise para 
estarmos prontos para atender a necessidade 
do cliente quando ele voltar a consumir e, apesar 
de sempre investirmos nestes momentos mais 
difíceis, nunca tivemos um abalo a ponto de pen-
sar que não daria mais certo. Sempre confiamos 
muito no nosso trabalho e potencial”, declara.

O empresário afi rma que os clientes da 
Independência Fero e Aço adoram comprar 
com a empresa porque além do atendimen-
to exclusivo, produto de alta qualidade 
e confi abilidade na venda, a empresa é 
extremamente competente na entrega dos 
produtos, com uma das melhores logísticas 
do segmento. “A entrega no prazo é garan-
tida pela nossa frota de caminhões própria, 
que, além de ser composta por veículos 
novos e seminovos, passa por constantes 
manutenções preventivas”, enfatiza. 

Rheinheimer aponta que os bons 
resultados da Independência Ferro e Aço 
também são garantidos pela empresa estar 
constantemente inovando em busca de 
manter-se como destaque em sua área de 
atuação. “Os sócios e a equipe podem sair de 
cena, mas a empresa não. Ela está inserida 
na comunidade como uma referência. A 
empresa não pode parar e nem perder este 
lugar porque quando você para de crescer, 
outra empresa toma seu lugar”, conclui o 
empresário. 

Destaque
INVESTIR QUANDO AS DEMAIS EMPRESAS SÓ PENSAM EM CORTE DE GASTOS 
É POSSÍVEL APENAS PARA AQUELES QUE MANTÊM SUA SAÚDE FINANCEIRA E 
BUSCAM ATENDER PLENAMENTE AS NECESSIDADES DOS CLIENTES
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Equipe da Independência 
Ferro e Aço
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Aplicativo da Inviolável permite ao cliente acompanhar tudo 
o que acontece no seu imóvel e, para centrais vinculadas à 

internet, ligar e desligar o alarme sem ir até o local

Presente em mais de 300 cidades 
brasileiras, a Inviolável tornou-se 
referência no mercado quando o 

assunto é monitoramento eletrônico. 
Em busca de garantir a tranquilidade e 

proteção do patrimônio de seus clientes, 
em Marechal Cândido Rondon a Inviolável é 
administrada pelo empresário Ronie Martin, 
fundador da empresa em 2011. “A Inviolável 
está há mais de 35 anos no mercado e por 
esse know how é que trouxemos a franquia 
para o município. Acreditamos que o seg-
mento também seria uma boa oportunidade 
de negócio pelo momento em que vivemos, 
de as pessoas buscarem mais segurança 
para suas empresas e residências, tendo 
a tranquilidade de o local estar seguro e 
monitorado”, enfatiza. 

Por meio do sistema da Inviolável, 
Martin salienta que é possível oferecer 

aos clientes tecnologia de ponta tanto nas 
centrais de alarmes quanto em sistemas de 
monitoramento por vídeo. “Mas tudo isso 
só funciona com uma equipe bem treinada 
e eficiente na instalação dos equipamentos, 
monitoramento e na verificação in loco 
quando do disparo dos alarmes”, pontua. “A 
tranquilidade e segurança do cliente é nossa 
prioridade, já que somos uma extensão do 
trabalho dele. Quando ele fecha a porta da 
empresa e aciona o alarme, nós começamos 
a trabalhar”, complementa o empresário. 

Conquista do mercado
Na época em que iniciou as atividades da 

empresa no município, o empresário comen-
ta que haviam outros dois empreendimentos 
do mesmo setor no município. “Mas com 
o passar dos anos fomos conquistando o 

Para 2020, uma das novidades apre-
sentadas pela Inviolável é a possibilidade 
de os clientes ligarem e desligarem o 
alarme do imóvel por meio do aplicativo 
da empresa. “O nosso cliente já pode 
acompanhar tudo o que acontece por 
meio do app, inclusive ter acesso às 
câmeras pelo celular e, agora, para as 
centrais vinculadas à internet, o cliente 
poderá acionar e desacionar o alarme 
sem precisar ir até o local”, enaltece. 

Novidade

DESTAQUE EMPRESARIAL

Fotos: M
irely Lins W

eirich
Segurança e 
tranquilidade 
do cliente são prioridades
HÁ MAIS DE 35 ANOS NO MERCADO E PRESENTE EM DIVERSOS ESTADOS 
BRASILEIROS, INVIOLÁVEL É REFERÊNCIA NO MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO, UNINDO TECNOLOGIA À QUALIDADE DO ATENDIMENTO 

Proprietário 
da Inviolável 
em Marechal 
Cândido Rondon, 
Ronie Martin: “A 
tranquilidade 
e segurança do 
cliente é nossa 
prioridade, já que 
somos uma extensão 
do trabalho dele. 
Quando ele fecha a 
porta da empresa 
e aciona o alarme, 
nós começamos a 
trabalhar”

mercado por nosso trabalho e eficiência dos produtos. Isso permitiu 
que em 2018 nós assumíssemos a carteira de clientes de uma outra 
empresa que saiu do mercado”, menciona Martin. 

O crescimento da empresa também levou à mudança de ende-
reço. No ano passado, a Inviolável ganhou um novo espaço, na Rua 
Santa Catarina, no centro de Marechal Cândido Rondon.

A nova estrutura permitiu oferecer mais conforto no aten-
dimento aos clientes, bem como melhores condições para os 
colaboradores. “Continuamos na região central, com fácil acesso 
e deslocamento para os nossos táticos, com todos os outros be-
nefícios da estrutura”, ressalta.  
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melhor experiência
Oferecer ao cliente a 

Pela empresa ser referência na área, os 
sócios afi rmam que atender as necessidades 
dos clientes tendo como princípio a inovação 
é o que ordena o trabalho da equipe.

O consumidor, afi rma Marcelo, ainda que 
busque consumir o mesmo produto não quer 
“mesmice”. Ele busca novidades e qualidade 
no atendimento, na apresentação e, é claro, 
no sabor. “Ser uma empresa referência não 
signifi ca que devemos nos acomodar, mas, sim, 
que precisamos buscar fazer diferente para 
continuar com o cliente fi delizado e conquistar 
cada vez mais o mercado para que possamos 
continuar crescendo”, conclui Marcelo.

SONHO DE SER DONO DO PRÓPRIO NEGÓCIO E VONTADE DE VENCER FORAM OS ESTÍMULOS PARA OS IRMÃOS 
MARCO E MARCELO MARTINI FUNDAREM A PANIFICADORA E CONFEITARIA DOCE ARTE

Em um mercado tão competitivo como 
o da atualidade, ter uma empresa que 
se destaque pelos produtos e serviços 

que oferece é um grande diferencial. E quando 
falamos em alimentação, um aspecto que mexe 
com as lembranças afetivas por meio dos aromas 
e sabores do que é consumido, ser lembrado é 
ainda mais importante.

Fundada em 2007, a Panifi cadora e Confeitaria 
Doce Arte foi idealizada pelos irmãos Marco e 
Marcelo Martini. Filhos de agricultores e crescidos 
no interior de Quatro Pontes, os irmãos deram 
forma à padaria para conquistar o sonho de uma 
vida melhor. “Na época que saímos de casa, as 
condições econômicas não eram as mais favorá-
veis e as possibilidade de êxito na agricultura não 
eram grandes. Eu consegui uma vaga em uma 
indústria e Marco como auxiliar de padeiro em 
um supermercado”, conta Marcelo José Martini, 
sócio proprietário da empresa.

Alguns anos mais tarde, os irmãos vislumbra-
ram a possibilidade de começar o próprio negócio 
no ramo de panifi cação, já que possuíam conhe-
cimento na atividade e vontade de empreender, 
além do desejo principal dos irmãos de oportunizar 
que os clientes tivessem as melhores experiên-
cias. Todavia, o recurso fi nanceiro para começar 
tornou-se um obstáculo. “Neste período tivemos 
a oportunidade de fazer um intercâmbio na Suíça, 
trabalhando em uma propriedade agrícola. Foi 

uma experiência muito marcante e de conquista 
de conhecimento”, compartilha ele.

Três anos depois, os irmãos decidiram voltar 
ao Brasil e dar continuidade ao sonho do próprio 
negócio. Apesar das difi culdades iniciais a em-
presa logo despontou no ramo de panifi cação, 
confeitos e salgados, tanto pela qualidade 
dos produtos quanto pela dedicação e bom 
atendimento. “Com a necessidade de mais 
investimentos e recursos, nossas irmãs, Sirlei 
e Ivanete, também passassem a compor o 
quadro societário”, detalha.

Mudanças
Em 2009, veio a primeira mudança na 

empresa: a aquisição do imóvel, que motivou 
ampliações na estrutura física e processos 
internos, aumentando também a gama de 
produtos.

O segundo grande investimento ocor-
reu em 2013, quando a empresa passou 
pela maior reformulação da sua estrutura. 
“Fomos expandindo mais o mercado e a 
nossa referência levou ao investimento na 
estrutura física, com um layout novo em 
toda a área de atendimento e fachada”, 
pontua Marcelo.

Recentemente, a área de atendimento 
ao cliente foi remodelada pensando na 

logística e circulação dos clientes. “Aumentamos 
o número de mesas para dar mais comodidade a 
quem vem apreciar o café aqui na Doce Arte e 
melhoramos o fl uxo de entrada e saída, permi-
tindo que os clientes passem por todos os nossos 
produtos e pela conveniência”, diz.

Inovação é 
palavra-chave

No ano passado, estrutura interna passou por 
nova remodelação com aumento no número de 

mesas e mudanças no layout para melhorar 
a logística e circulação dos clientes

Sócios-proprietários da Panifi cadora e Confeitaria Doce Arte, Marco e Marcelo 
Martini, acompanhados pelas esposas Luciana Borges Martini e Rosane Welter, e 

pelas irmãs e também sócias Ivanete Warken e Sirlei Boufl eur

Fotos: Divulgação

Revelest

ANTES DEPOIS
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Proprietário da Protemar e da Extinmar, Rafael Petry, responsável 
pelo setor comercial e técnico, com a esposa Mariana Petry, 

responsável pelo setor administrativo, e a fi lha do casal

Desde 2009 no mercado de 
Marechal Cândido Rondon 
e região, a Protemar foi 

fundada com o objetivo de oferecer 
a seus clientes e parceiros produtos 
de alta qualidade no segmento de 
segurança do trabalho.  

Além de uma vasta linha de 
Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI’s), a empresa também oferece 
equipamentos para limpeza profissio-
nal e uniformes profissionais, lixeiras 
seletivas e containers de lixo. 

Conforme o proprietário da em-
presa, Rafael Petry, além da área de 
segurança do trabalho, a Protemar 
também tornou-se referência na co-
mercialização de equipamentos para 
prevenção a incêndios, como extinto-
res, hidrantes, sinalização, iluminação 
e alarmes contra incêndio. “Até o 
início de 2019, trabalhávamos com 
a revenda de extintores, atendendo 

diversos municípios da região Oeste. 
Porém, a fim de oferecer ainda mais 
qualidade neste serviço e preços mais 
competitivos, fundamos a primeira 
indústria de extintores de Marechal 
Cândido Rondon, a Extinmar”, men-
ciona. 

Inaugurada no início de 2019, a 
Extinmar realiza a fabricação e manu-
tenção de extintores, com a recarga e 
pintura dos equipamentos, trabalho 
certificado pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) e pelo Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(Crea). “As indústrias mais próximas 
deste segmento são localizadas em 
Cascavel e Foz do Iguaçu, por isso, 
para melhorar a logística de manuten-
ção e distribuição dos extintores, bem 
como no melhor custo para o cliente, 
fundamos a indústria em Marechal 
Rondon”, expõe Petry.

Junto da abertura da indústria, outra novidade do ano de 2019 foi a inau-
guração da Extinmar em Palotina. A empresa também atua com a comercia-
lização de Equipamentos de Proteção Individual e produtos para prevenção e 
combate a incêndios. “Os extintores produzidos pela Extinmar são revendidos 
tanto na loja de Marechal Rondon como na de Palotina e distribuídos para 
empresas parceiras, como a ExtinWelter, em Toledo, Restimpal, em Guaíra, 
e a Rimeda, no Mato Grosso do Sul”, menciona.  

Além dos produtos de qualidade e com preços competitivos, a Protemar 
também conta com uma equipe de profi ssionais qualifi cados, preocupados com 
a proteção de seus clientes e parceiros. “Contamos, inclusive, com técnicos de 
segurança do trabalho que prestam assessorias e treinamentos”, destaca Petry.

Abrangência regional

DESTAQUE EMPRESARIAL

Fotos: Mirely Lins Weirich

Referência em segurança 
do trabalho
e prevenção a incêndios
HÁ 11 ANOS EM MARECHAL RONDON, PROTEMAR REAFIRMA 
SEU COMPROMETIMENTO COM OS CLIENTES AO OFERECER 
PRODUTOS DE QUALIDADE E PREÇOS COMPETITIVOS 

Em 2019, empresa 
inaugurou a primeira 
fi lial da Extinmar no 

município de Palotina

Equipe da Protemar 
Marechal Cândido Rondon

Extinmar é indústria 
especializada em 

fabricação e manutenção 
de extintores de incêndio
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Coragem
e persistência em meio à crise

A nova fachada, piso, gesso, 
parte elétrica, iluminação, decora-
ção e móveis deram forma a uma 
empresa completamente nova 

que, mesmo quatro anos após a mudança, con-
tinuou no topo entre as empresas do segmento.

Mais do que uma necessidade de ampliar 
a loja, a mudança era um sonho de Dirce, 
que reafi rmou, mais uma vez, que é capaz de 
alcançar seus objetivos sem deixar desanimar 
pela opinião de outras pessoas. “Quando fui 
abrir minha empresa, em 2002, no balcão de 
consultoria me falaram que não daria certo 
porque haviam muitos vendedores ambulantes 
na cidade. Isso, porém, não me fez desistir. 
Hoje estou aqui, graças ao meu esforço e per-
sistência, com a empresa que sempre sonhei, 
atendendo aos meus clientes com muita satis-
fação”, compartilha.

Para aqueles que questionaram as decisões 
da empresária, ela diz que bastou acreditar em 
si para obter os resultados. “Você precisa acredi-
tar no seu sonho, correr atrás e ter persistência 
e, é claro, ter fé. Eu todo dia converso com o 
homem lá de cima pedindo força e agradeço 
pelas minhas conquistas”, conclui Dirce.

MESMO COM O DESESTÍMULO QUANDO ABRIU SUA EMPRESA E COMENTÁRIOS 
NEGATIVOS QUANDO REMODELOU A LOJA, EMPRESÁRIA DIRCE MARIA ZANIN NÃO 
DESISTIU DOS SEUS SONHOS E HOJE É REFERÊNCIA EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO

Acreditar em si

Empresária Dirce Maria Zanin, proprietária da Puro 
Sonho, com a parceira e fi lha Carolline Zanin

Inaugurada em 2002, a Puro Sonho passou por uma 
grande remodelação interna e externa em 2014
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diz ela, estava presente. “É claro que 
tudo aquilo me dava um grande frio 
na barriga”, revela. “Mas quando al-
guém me questionava, eu respondia 
que meu pai, também empresário, 
sempre falava de crise, de seca e de 
muitas dificuldades, então eu cresci 
ouvindo isso. Quando me casei, eu 
não tinha nada, comecei do zero. Eu 
vivi assim, com esse medo da crise, 
das dificuldades. Porém, a vontade 
de ser dona do meu negócio e a 
coragem para conquistar o que 
eu queria sempre falou mais alto”, 
define Dirce.

O ano de 2014 foi de muitos desafios 
para a população brasileira: foi naque-
le ano que o cenário político-econô-

mico do país entrou em crise, tendo como uma 
das principais consequências a forte recessão 
econômica.

Mas também foi em 2014 que a empresária 
Dirce Maria Zanin mostrou que ninguém poderia 
tirar sua coragem e persistência para alcançar 
seus objetivos.

Proprietária da Puro Sonho, fundada por 
ela em 2002 em Marechal Cândido Rondon, a 
empresa é referência no segmento de moda 
íntima, praia e fitness.

Colocando-se como principal empresa do 
segmento 12 anos após a inauguração, Dirce ainda 
buscava oferecer mais qualidade e comodidade 
aos seus clientes, expondo a variedade de tipos 
e tamanhos dos produtos, bem como um espaço 
exclusivo para o setor administrativo e de fatura-
mento da empresa. “Justamente naquele ano de 
crise que surgiu a oportunidade. A sala comercial 
ao lado da minha loja foi desocupada e eu comecei 
uma reforma total da empresa, desde a fachada 
aos móveis. Só fiquei com o estoque”, relembra.

Questionamentos
A mudança foi tamanha que, durante três 

meses, a empresária locou outra sala comercial 
para atender os clientes, pagando dois alugueis 
e comandando uma reforma. “Enquanto as 
pessoas só falavam em crise, eu investia pesado 
na minha empresa. Quando eu saía na rua, era 
parada por pessoas que me ques-
tionavam se eu estava louca, 
pedindo quem iria pagar tudo 
aquilo, como eu iria recuperar 
este investimento”, diz. “Pes-
soas que eu jamais imaginei 
me colocavam para baixo, 
mesmo entre meus familiares. 
Quem me apoiou naquele mo-
mento foi apenas minha filha, 
Carolina, que trabalha comi-
go, e a nossa equipe, que 
queria crescer junto 
com a empresa”, 
complementa 
Dirce.

O medo, 

Divulgação
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Mirely Lins Weirich

Equipe Rei do Óleo

Fotos: Divulgação

Dos grandes centros 
para Marechal Cândido Rondon
REI DO ÓLEO É DESTAQUE COM CONCEITO INOVADOR NO RAMO DE TROCA DE ÓLEO, COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO E 
DIFERENCIAIS NO LAYOUT DA EMPRESA E NA QUALIDADE DOS PRODUTOS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO

Você sabe qual a importância da manu-
tenção preventiva em veículos? Esta 
ação é essencial para corrigir falhas 

e problemas antes mesmo deles acontecerem, 
podendo evitar inclusive acidentes. 

Em busca de oferecer este serviço com 
ainda mais qualidade em Marechal Cândido 
Rondon, no ano passado, o empresário Lean-
dro José Spaniol fundou a Rei do Óleo MCR, 
um centro de lubrificação especializado em 
troca de óleo, filtro, fluidos e acessórios para 
veículos. “Desde o layout da empresa,  até 
equipamentos e a forma de atendimento são 
inovadores no nosso ramo. Já trabalho há 13 

anos nesta área e via a necessidade de oferecer 
um atendimento diferente para as pessoas, foi 
quando passei a buscar o conceito da Rei do 
Óleo MCR fora da região”, expõe. 

Para conquistar o sonho de ser empreen-
dedor, Spaniol inspirou-se em empresas do 
segmento localizadas nos grandes centros e fez 
da Rei do Óleo MCR uma das maiores empresas 
neste setor no município rondonense. 

Os equipamentos utilizados na empresa 
contam com alta tecnologia para melhorar o 
serviço prestado, bem como a execução do 
serviço por parte dos colaboradores. “Essa 
tecnologia é empregada tanto para automóveis 

quanto para motocicletas de todas as cilindradas e 
veículos pesados”, destaca. 

A estrutura da empresa também é um dos grandes 
diferenciais: sala de espera climatizada, com conveni-
ência e espaço kids. 

Além do serviço de lubrificação, a empresa também 
conta com produtos para embelezamento automotivo, 
palhetas, baterias, tapetes, filtros e outros acessórios. 
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Um dos principais ingredientes para tornar 
um prato delicioso não é um tempero es-
pecífico. Muito menos o valor pago pelo 

alimento. O segredo para fazer o cliente se encantar 
pelo sabor do que é servido está na forma de fazer. 

E quem comprova este fato é a empresária Salete 
Kronbauer, proprietária dos restaurantes La Rosa e 
Cantinho da Família, em Nova Santa Rosa. Os esta-
belecimentos são administrados pelo empresário 
Rafael Graebin ao lado de Salete.

A história de sucesso dos restaurantes começou 
em julho de 2019, quando Salete inaugurou o La 
Rosa. “Eu sempre tive uma paixão muito grande 
por cozinhar, mas sempre o fiz para minha família e 
meus amigos. A ideia do restaurante surgiu porque 
eu precisava recomeçar minha vida, escrever uma 

nova história, então uni algo que eu gostava muito 
a um negócio”, conta. 

Poucos meses após o La Rosa abrir as portas, uma 
outra oportunidade de negócio apareceu na vida da 
empresária, permitindo que ela começasse a admi-
nistrar mais um restaurante: o Cantinho da Família. 
“Administrar os dois restaurantes é algo novo para 
mim, porque eu nunca havia nem trabalhado nesta 
área”, diz. “Mas eu me motivei muito pela vontade 
de mudar a minha história e a dedicação e o amor que 
coloquei nas empresas já estão dando frutos, com 
o sucesso dos dois restaurantes”, enfatiza Salete. 

Pela localização de cada empresa estar em um 
ponto específico da cidade, os públicos atendidos 
pela empresária também são diferentes. O La Rosa, 
no centro de Nova Santa Rosa, recebe mais o público 

empresarial. Já o Cantinho da 
Família, próximo à Coamo, 
tornou-se um restaurante 
mais popular. “No Cantinho 
da Família também temos o di-
ferencial das marmitas. Todos 
os dias buscamos as marmitas 
na casa dos clientes e, por 
volta das 11 horas, fazemos as 
entregas”, menciona. 

Um dos principais diferenciais dos 
dois restaurantes é o cardápio variado. 
Baseado em pratos da culinária tradicional 
brasileira, todos os dias o bufê conta com 
diversos pratos de saladas, acompanha-
mentos e carnes grelhadas. E o que dá o 
toque especial aos alimentos é o tempero 
exclusivo de Salete. “Eu desenvolvo todos 
os temperos da casa. Não compro nada 
pronto. Busco ervas naturais e frescas 
para compor o mix de temperos que dão 
um sabor único aos alimentos”, declara. 

Mais do que isso, a união e a harmonia 
da equipe, que trabalha com dedicação, 
carinho e amor, também são os “toques 
especiais” dos pratos. “Sempre falo para 
minha equipe que, primeiro, cozinhamos 
para nós e depois para o cliente. Se não 
está bom para nós, eles também não vão 
gostar”, conclui Salete. 

Um novo sabor para 
Nova Santa Rosa

DESTAQUE EMPRESARIAL

amor e carinho
O sabor de 

ALÉM DOS TEMPEROS NATURAIS, UNIÃO E HARMONIA DA EQUIPE SÃO OS TOQUES 
ESPECIAIS NOS PRATOS SERVIDOS NOS RESTAURANTES LA ROSA E CANTINHO DA FAMÍLIA

No Cantinho da Família 
os clientes também são 
atendidos com marmitas, que 
são buscadas e entregues na 
casa dos clientes

Restaurante La Rosa 
está localizado 
no centro de Nova 
Santa Rosa

Empresária Salete Kronbauer, 
proprietária dos restaurantes La Rosa e 

Cantinho da Família, tem Rafael Graebin 
como sócio proprietário das empresas
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Comunicação visual
com excelência 
ALIADA À EXPERIÊNCIA FOTOGRÁFICA DE 19 ANOS DA REVELEST 
PHOTO E VÍDEO, A REVELEST COMUNICAÇÃO VISUAL ESTÁ HÁ DOIS 
ANOS NO MERCADO TRANSMITINDO E FORTALECENDO A IDENTIDADE 
DAS MARCAS DE EMPRESAS DE MARECHAL RONDON E REGIÃO

Todo empresário quer que sua empresa 
se destaque no mercado. Mas tem um 
detalhe: se o trabalho de marketing não 

se comunicar com o público-alvo de maneira correta, 
o crescimento demora a acontecer. Para isso, o 
principal diferencial é investir em uma identidade 
que represente os valores do serviço.

São cores, imagens, fontes e elementos gráfi cos 
que, isolados ou em conjunto, posicionam uma 
marca diante do consumidor. Em suma, identidade 
é tudo! É o que as empresas querem e o que chama 
a atenção do consumidor.

Nesses novos tempos, de nada adianta apresen-
tar um bom serviço se sua marca não for lembrada 
como a prestadora deste. De olho neste mercado, 
a Revelest Comunicação Visual aliou a experiência 
fotográfi ca de 19 anos da Revelest Photo e Vídeo 
e há cerca de dois anos atua com excelência em 
Marechal Cândido Rondon e região focada em co-
municar a mensagem que a empresa quer passar ao 
seu cliente, visualmente e de forma efi caz, refl etindo 
a essência do negócio.

As necessidades do mercado são supridas pela 

Revelest Comunicação Visual por meio de produtos 
que estampem a marca ou o nome do cliente, 
refl etindo sua identidade e princípios. 

Coberturas em policarbonato, letras caixa, PVC, 
acrílicos, placas de sinalização, adesivos decorativos, 
personalização de veículos e vitrines, fachadas em 
lona, alumínio ou ACM, banners, faixas e impressão 
digital, dentre outros, fazem parte do rol de serviços 
prestados pela Revelest Comunicação Visual. 

Comprometida com a comodidade do cliente, 
a empresa rondonense oferta desde o projeto de 
arte à criação dos materiais e sua instalação, tudo 
mediante a aprovação do cliente. O orçamento é 
gratuito.

A Revelest Comunicação Visual está localizada 
na Rua São Paulo, número 533, próximo à Igreja 
Católica. 

A Revelest Photo e Vídeo segue em seu ponto 
costumeiro em Marechal Rondon: Rua Sete de 
Setembro, 395. 

Prova dos bons trabalhos executados, o grupo 
Revelest conta com uma fi lial há nove anos em 
Guaíra.
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Comunicação visualComunicação visual

Celio Maciel, 
proprietário 
do grupo Revelest

Rogério Vasconcellos, 
sócio proprietário da 

Revelest Guaíra

Personalização de fachada de empresa

Revelest Comunicação Visual está localizada na Rua São Paulo, 
número 533, próximo à Igreja Católica

Fotos: Divulgação
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prestação de serviços
Tradição e qualidade em produtos e 

EMPRESÁRIOS MARCOS E LUCIANA MANTOVANI REAFIRMAM O POTENCIAL 
DO COMÉRCIO LOCAL AO MANTEREM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS NO RAMO DE PLACAS AUTOMOTIVAS, AO MESMO TEMPO QUE 
INOVAM COM A ABERTURA DE NOVA EMPRESA

Empresários Luciana e Marcos Mantovani, sócios 
proprietários das empresas Rondon Placas e 

Daltman Parafusos e Ferramentas
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Atendendo a nova legislação das placas padrão Mercosul, a Rondon Placas recebeu 
grande investimento em 2018, com troca do maquinário e espaço ainda mais amplo

Acreditar no potencial de Marechal 
Cândido Rondon. É assim que pode ser 
explicado o trabalho desenvolvido pelo 

casal de empresários Marcos e Luciana Mantovani.
Ao mesmo tempo em que mantêm a tradição 

e qualidade dos serviços prestados no ramo de 
placas automotivas, os empresários também 
reafirmam que acreditam no comércio local, 
investindo na abertura de mais uma empresa 
no município.

Em 2004, foi inaugurada a primeira empresa 
da família, a Rondon Placas, empreendimento 
com tradição nos serviços prestados enquanto 
estampadores de placas automotivas. “Além 
de termos a experiência de estar há 16 anos atu-
ando neste mercado, sempre acompanhamos 
as novas demandas do mercado e realizamos 
investimentos e remodelações na empresa”, 
detalha Mantovani.

Em 2018, acompanhando a legislação brasi-
leira com a implantação das placas Mercosul, a 
empresa recebeu o investimento de novo maqui-
nário, bem como mudou de endereço, tendo em 
vista a necessidade de uma estrutura física maior. 
“Sempre que a legislação muda, nossas máquinas 

são substituídas. Nesta última mudança também 
passamos a atender em um ponto comercial com 
um pátio maior, para garantir mais comodidade 
aos clientes e atender as normas de instalação e 
estampagem de placas, que exigem que a troca 
do acessório seja filmada”, explica.

Padrão Mercosul
O empresário esclarece que ainda há muita 

dúvida com relação às placas padrão Mercosul. 
Ele explica que, no fim de 2018, alguns Estados 
brasileiros começaram a adotar o novo padrão, 
sendo o Paraná um deles.

Inicialmente, a portaria indicava que até julho 
de 2019 todos os Estados precisariam atender a 
nova legislação, entretanto, com a mudança do 
governo o prazo passou para fevereiro de 2020. 
“Isso não significa que todos os veículos em 
circulação precisam ter o novo padrão de placa 
até fevereiro, mas, sim, que todos os Estados 
brasileiros devem estar adequados à legislação. Só 
é necessário trocar a placa em caso de aquisição 
de veículo, transferência de município ou perda/
danificação da placa antiga”, detalha Marcos.

Daltman Parafusos e Ferramentas foi uma nova oportunidade de negócio encontrada pelos empresários para 
investir no município rondonense e atender as necessidades dos consumidores com qualidade e conforto

Ao mesmo tempo em que realizaram as 
mudanças na Rondon Placas, Marcos e Luciana 
fi zeram novo investimento com a abertura da 
Daltman Parafusos e Ferramentas, inaugurada 
em março de 2019.

O casal explica que há alguns anos já plane-
javam investir em um outro ramo e viram uma 
oportunidade de bons negócios nesta área. 
“Trabalhamos com a venda de parafusos, fer-
ramentas, barroscadas, selantes, mangueiras, 
cordas, correntes, cabos de aço, entre outros 
produtos do ramo, com foco em prestar o melhor 
atendimento aos clientes, atendendo a todas as 
necessidades e demandas dos consumidores”, 
detalha Luciana.

Expansão
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Sicredi Aliança PR/SP: 
simples, próxima e ativa
INVESTIMENTOS NA REMODELAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE AGÊNCIAS APRESENTAM OS 
TRÊS PRINCIPAIS ATRIBUTOS DA MARCA, AO MESMO TEMPO EM QUE GARANTEM 
MAIS COMODIDADE E PRIVACIDADE AOS ASSOCIADOS

Diretor-executivo da Sicredi Aliança PR/SP, 
Fernando Fenner: “A nova identidade visual 
da cooperativa apresenta os três principais 

atributos do Sicredi: simples, próximo e ativo. 
Simples no jeito de ser, próximo das pessoas e 

ativo nas comunidades onde está inserido”

Com o objetivo de proporcionar 
mais comodidade e privacidade nos 
  atendimentos, pensando sempre na 

satisfação e conforto do associado, a Sicredi 
Aliança PR/SP vem realizando investimentos 
constantes na remodelação das agências. Este 
processo inclui ampliações e a mudança para a 
nova identidade visual do Sicredi.

Conforme o diretor-executivo, Fernando 
Barros Fenner, a nova identidade visual do 
Sicredi apresenta os três atributos principais 
da marca: simples, próximo e ativo: simples no 
jeito de ser, próximo das pessoas e ativo nas co-
munidades onde está inserido. “Recentemente 
reinauguramos a agência de Quatro Pontes, fina-
lizando este processo, e agora todas as nossas 
agências tanto no Paraná como em São Paulo 
estão de acordo com essa nova ambientação, 
proporcionando novas experiências”, comenta.

Sicredi Aliança PR/SP: Sicredi Aliança PR/SP: 
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Expansão
“Em 2019 chegamos a Morro Agudo e Olímpia, ambas no 

Norte de São Paulo, dando sequência ao plano de expansão 
da cooperativa. Em Olímpia, inclusive, preservamos um 
prédio histórico que tem mais de 100 anos. Para 2020 temos 
previstas as inaugurações da quinta agência em Marechal 
Cândido Rondon (PR) e da segunda agência em Barretos (SP), 
ambas no segundo semestre. Além disso, estamos analisan-
do mais uma cidade no Norte de São Paulo”, menciona Fenner. 
“Seguir este plano de expansão comprova que estamos 
cada vez mais conquistando confiança e solidez”, ressalta.

Sobre a Sicredi Aliança PR/SP
A Sicredi Aliança PR/SP atua no Oeste do Paraná e no 

Norte de São Paulo com mais de 40 municípios em sua área 
total de abrangência. Atualmente são 19 cidades, 53 mil 
associados, 22 agências e 430 colaboradores.

O Sicredi é uma instituição fi nanceira coo-
perativa comprometida com o crescimento dos 
seus associados e com o desenvolvimento das 
regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicre-

di valoriza a participação dos mais de quatro 
milhões de associados, os quais exercem 

papel de donos do negócio. Com 
presença nacional, o Sicredi está 
em 22 Estados e no Distrito Fede-
ral, com mais de 1,7 mil agências, 
e oferece mais de 300 produtos 
e serviços fi nanceiros (www.

sicredi.com.br).

Sobre o Sicredi
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Manter um relacionamento 
de qualidade com os clien-
tes de forma a refletir a 

qualidade das soluções desenvolvidas. 
Esta é a essência do trabalho execu-

tado pela tryideas, empresa especializada 
no desenvolvimento de sistemas de 
gestão para empresas. 

Fundada em 2009 em Marechal 
Cândido Rondon pelos sócios Thiago 
Rheinheimer e Giovanni Costa Rosa, a 
empresa iniciou seu trabalho em desen-
volvimento de softwares para sistema de 
nota fiscal, plataformas para lojas virtuais 
e hospedagem de sites. “Com a obriga-
toriedade da emissão da nota fiscal ele-
trônica, empresas de diferentes setores 
precisaram se informatizar para executar 
este serviço e pela nossa experiência na 
área, vimos uma boa oportunidade de 
negócio. Desenvolvemos um software 
básico, voltado apenas para a emissão 
de nota fiscal eletrônica. Essa ferramenta 
foi evoluindo e se tornou um sistema de 
gestão empresarial completo. Até 2016 
era o foco de atuação da empresa, com 
cerca de mil clientes atendidos. Hoje são 
mais de 1,9 mil", expõe o sócio proprie-
tário da tryideas, Thiago Rheinheimer. 

Preocupados em sempre manter a 
alta qualidade das soluções oferecidas e 
do bom atendimento e relacionamento 
com seus parceiros, no mesmo ano, 
a tryideas incorporou outra empresa 
rondonense, a 4aw, dos sócios Sidenei 

Steinbach Filho e Daniel Valiati, que até 
então atuava com o desenvolvimento de 
sites e lojas virtuais. “Apesar da empresa 
estar atuando no mercado, havia a neces-
sidade de reestruturação deste negócio. 
Foi aí que unimos as duas empresas e, 
assim como a tryideas se especializou 
em um produto, nós também focamos 
em uma solução: a mageshop, uma 
plataforma para lojas virtuais”, comenta 
o empresário Sidenei Steinbach Filho. 

Hoje, a tryideas continua sendo refe-
rência no mercado de sistemas de gestão, 
contando com softwares especialistas 
para empresas de segmentos variados, 
como comércio, indústrias, restaurantes 
e bares, transportadoras, mecânicas e 
autopeças. “Com uma equipe altamente 
capacitada e o processo de suporte ágil, 
atualmente atendemos mais de duas mil 
empresas em todo o Brasil”, salienta 
Rheinheimer.

Da mesma forma, a mageshop já 
ultrapassou a marca dos 400 clientes 
atendidos em todo o país, totalizando 
mais de 2,3 mil clientes em todos os 
produtos.

 Com plataforma para lojas virtuais 
em Magento, a empresa oferece planos 
justos, suporte especialista e os recursos 
necessários para construir uma loja de 
sucesso. “Nós cuidamos da plataforma, 
do design e recursos para o cliente se 
preocupar apenas em vender”, enaltece 
Steinbach.

Para garantir soluções cada vez melhores nas duas áreas de atuação e 
pela demanda de clientes em busca da migração para nuvem, os empresários 
explicam que partiram em busca de uma infraestrutura de datacenter - um 
ambiente com equipamentos de armazenamento e processamento de dados 
de empresas e organizações. “Na busca por um bom parceiro para a prestação 
deste serviço, esbarramos na questão do custo. Precisávamos manter a alta 
qualidade dos serviços que a tryideas oferece sem ter impactos negativos no 
bolso do cliente”, diz Rheinheimer. 

Por não encontrarem a solução que buscavam no mercado, os empresários 
passaram a realizar a Pesquisa & Desenvolvimento dentro da tryideas, trans-
formando-se em seus próprios fornecedores e lançando um novo produto, 
o minidc, dedicado à hospedagem de sites, servidores virtuais dedicados e 
e-mail profi ssional.  

Hoje, dos 18 colaboradores da empresa, cinco dedicam-se ao setor de P&D 
liderado por Rheinheimer. Já Steinbach e o restante da equipe encarregam-se 
de alinhar os princípios da empresa à manutenção dos serviços e ao atendi-
mento de alta qualidade. “No ano passado, tivemos uma nova oportunidade 
de negócio com uma empresa de telecom da região, que já não tinha mais 
como foco principal a hospedagem de sites. Assumimos a carteira de clientes 
deles e hoje, além de todos os portais de Marechal Cândido Rondon estarem 
hospedados na nossa nuvem, passamos a oferecer este serviço também para 
nossos outros clientes”, relata Steinbach.

Desta forma, o minidc tornou-se a terceira solução à disposição dos 
clientes da tryideas. A ferramenta oportuniza aos clientes virtualizar suas 
estruturas, sem gasto técnico e depreciação do equipamento, por exemplo. 

Somente em 2019, com a incorporação do minidc, foram investidos cerca 
de R$ 150 mil em Pesquisa & Desenvolvimento, além dos recursos investidos em 
infraestrutura física, que aumentou sete vezes. “Locamos uma infraestrutura 
dentro de um datacenter em São Paulo, uma empresa multinacional que é 
uma das melhores do setor”, detalha. “Nossa busca constante em oferecer a 
melhor solução para o cliente refl ete um dos nossos principais diferenciais que 
é a qualidade no atendimento, proporcionando ao cliente estar em contato 
com especialistas desde o primeiro momento que ele busca nossa empresa”, 
evidencia Steinbach.

Pesquisa & Desenvolvimento 

Qualidade em soluções 
e relacionamento com o cliente
TRYIDEAS TORNOU-SE REFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA  PARA EMPRESAS, COMO O SISTEMA DE GESTÃO 
TRYERP, A PLATAFORMA MAGESHOP PARA LOJAS VIRTUAIS E O MINIDC, SERVIÇOS DE NUVEM E DATACENTER
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