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O setor industrial, ao lado do 
agronegócio, responde por 
significativa parcela do de-
senvolvimento econômico 

de Marechal Cândido Rondon. Neste 
município estão instaladas indústrias de 
grande valor agregado, a 
maioria delas, inclusive, 
fruto de trabalho, valo-
rização e confiança de 
empresários locais.

Ainda que o setor seja 
extremamente jovem 
- as principais empre-
sas beiram os 20 anos 
de existência - ele vem 
crescendo a passos lar-
gos. Vale destacar a im-
portante confiança dos 
proprietários destes ne-
gócios, os quais, muitas 
vezes, sofrem pela falta 
de recursos, mas não 
desistem de seus proje-
tos industriais.

O ano 2020 foi de-
safiador para todos os segmentos, não 
menos impactante no setor industrial. 
Vimos as empresas se reinventando, 
buscando soluções quando seus então 
produtos não estavam mais encontran-
do espaços de comercialização. Outras 
que mesmo com a crise gerada em 
meados do ano passado não pararam 
a execução de seus projetos, ao contrá-

rio, continuaram a investir para crescer 
ainda mais.

Não é erro nenhum dizer que Mare-
chal Cândido Rondon tornou-se um polo 
industrial. É só olhar o que produzem 
nossas principais indústrias: Frimesa, 

Sooro, Alibra, Copagril, 
Independência, Lar, en-
tre outras. Olhar para 
onde vão os seus pro-
dutos. 

E quanta coisa é pro-
duzida em Marechal 
Cândido Rondon. Quan-
tos itens, tantos mode-
los que são vendidos no 
Brasil e até no exterior.

O setor industrial ron-
donense merece nossa 
distinção e uma atenção 
diferenciada por parte 
de todos. Dar valor a um 
projeto industrial, ainda 
que seja de pequeno 

porte, é acreditar numa 
empresa de futuro, no desen-

volvimento econômico do município.
A expressão “há vagas” que tanto 

aparece nas portas de nossas indústrias 
pode ser usada não apenas para a ofer-
ta de postos de trabalho. Também há va-
gas para o crescimento ainda maior do 
setor. Um município bem industrializado 
cresce de maneira eficaz.

Boa leitura a todos!

HÁ VAGAS

A EXPRESSÃO  
“HÁ VAGAS” QUE 

TANTO APARECE NAS 
PORTAS DE NOSSAS 
INDÚSTRIAS PODE 
SER USADA NÃO 
APENAS PARA A 

OFERTA DE POSTOS 
DE TRABALHO. 

TAMBÉM HÁ 
VAGAS PARA O 
CRESCIMENTO 
AINDA MAIOR 

DO SETOR
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Considerada a primeira das grandes indústrias de Marechal Cândido Rondon, a Frimesa 
possui no município uma das maiores plantas industriais de derivados de leite do Brasil

Das grandes indústrias hoje em atividade em 
Marechal Cândido Rondon, a que primeiro 
alcançou maior destaque foi a Frimesa. No 

ano de 1987, por iniciativa de líderes do agronegócio 
ligados à Copagril, foi lançada a pedra fundamental de 
construção da fábrica de queijos, à margem da BR-163, 
na área urbana de Marechal Cândido Rondon. Todavia, o 
início das atividades industriais aconteceu no ano de 1980, 
quando a Frimesa adquiriu a Laticínios Rainha (fundada 
pelo saudoso empresário Írio Jacob Welp, localizada na 
esquina da Rua Minas Gerais com a Cabral).

Assim que a unidade junto à BR-163 foi concluída, as 
atividades da indústria foram sendo transferidas para a 
nova planta. E hoje, lá são produzidos, além dos queijos, 
leite condensado, creme de leite, leite longa vida, doces 
de leite e manteiga. 

Além desta, a Frimesa mantém no município uma 
unidade frigorífica para abate de suínos, também lo-
calizada à margem da BR-163, próximo ao distrito de 
Novo Horizonte, onde são abatidos atualmente 1,2 mil 
suínos por dia.

Responsabilidade Social
A Frimesa, ao longo dos anos em Marechal Rondon, 

notabilizou-se pelas suas ações em termos de responsa-
bilidade social, auxiliando as entidades e comunidades, 
principalmente através de parcerias com a Associação 
Comercial (Acimacar). Exemplo recente foi o “Dia do 
Cooperar” (Dia C), realizado em junho de 2020. O evento 
é desenvolvido nacionalmente pela Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB), com apoio do Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop).

Entre as ações que aconteceram no Dia C, destaque 
para a campanha de doação de alimentos para ajudar as 
famílias que tiveram suas rendas prejudicadas devido à 
pandemia do coronavírus. Neste projeto, outras coopera-
tivas locais estiveram envolvidas, como a Sicredi, Sicoob, 

Frimesa produz por mês milhares de 
toneladas de alimentos em Marechal Rondon
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“Os alimentos produzidos na cidade rondonense 
são vendidos em todas as regiões do Brasil, com uma 
presença maior dos produtos cárneos no Norte e 
Nordeste em comparação com os produtos lácteos 
naquela região por uma questão logística. Ainda 
que o foco da Frimesa seja de atender o consumidor 
brasileiro, exporta produtos para o Paraguai, princi-
palmente leite condensado, creme de leite, requeijão, 
leite UHT, bebida achocolatada, queijo muçarela e 
parmesão ralado. 

Já da unidade frigorífica são exportadas carne “in 

natura” para Hong Kong, principalmente utilizando a 
unidade de Medianeira. Os cortes congelados produ-
zidos na unidade frigorífica (costela, filé, copa, entre 
outros), que integram a linha “A carne que o mundo 
prefere”, são comercializados em todo o Brasil. 

A Frimesa também faz vendas do tipo institu-
cional para industrialização em outras empresas e 
também esta unidade serve de matéria-prima para 
industrialização na unidade de Medianeira, onde são 
produzidos alimentos como presunto, salames, morta-
dela e outros”, relata o Diretor Presidente da Frimesa. 

De Marechal Rondon para o mundo

Cercar, Copagril, Cresol, Unimed, Uniprime, Coofamel, 
Cooperlindeiros e Cooperagir. Foram arrecadadas 4.666 
peças de roupas e calçados, 3.445,52 quilos de alimentos, 
produtos de higiene e limpeza, leite em pó e longa vida 
(nos pontos instalados em supermercados rondonenses), 
além de R$ 8.188,66 em dinheiro arrecadado em uma live 
realizada com as bandas Full Rocker e Storehouse e a dupla 
Dalton e Lucas.

Geração de empregos
Na importância social da Frimesa em Marechal Rondon 

também deve ser considerada a geração de empregos. No 
início das atividades da unidade industrial de queijos, junto 
à BR-163, em 1991, foram contratadas aproximadamente 300 
pessoas para os postos de trabalho. Já no final do mês de 
abril de 2021, a Frimesa mantinha registrado 791 colabora-
dores nesta mesma unidade industrial e mais 504 junto à 
unidade frigorífica local.

Linha de produtos
Entre as cerca de oito toneladas de alimentos e 60 

produtos diferentes que todos os meses são produzidos nas 
unidades industriais da Frimesa em Marechal Rondon, des-
taque para os queijos tradicionais (inclusive, o Queijo Prato 
Frimesa foi eleito o melhor do Brasil em 2015 no Concurso 
Nacional de Produtos Lácteos, em Minas Gerais). Neste 
setor, a indústria chega a produzir quase um milhão de 
quilos de queijo por mês (27 toneladas por dia de operação), 
oito sabores diferentes de doces de leite, 32 toneladas ao dia 
de requeijão, 200 toneladas ao dia de leite UHT (leite longa 
vida), 32 toneladas/dia de creme de leite, além de manteiga. 

Já na unidade industrial frigorífica a Frimesa abate 
suínos para cortes congelados e produz matéria-prima para 
a processamento na unidade de Medianeira. 

Valter Vanzela é o Diretor Presidente da Frimesa 





Empresa emprega mais de 
300 pessoas, fornecendo 

ingredientes para indústrias 
alimentícias de todos os 
portes, tanto no Brasil 

quanto no exterior, além 
do mercado food service

Com 20 anos de existência, a Alibra Ingredientes 
possui em Marechal Cândido Rondon uma 
das mais modernas indústrias de ingredientes 

para alimentos, produzindo um mix com mais de 600 
produtos.

Com duas unidades, uma em Campinas (SP) (área 
administrativa e Centro de Inovação e Aplicação) e outra 
em Marechal Cândido Rondon (fábrica), a indústria Ali-
bra Ingredientes é uma empresa totalmente com capital 
nacional especializada em fornecer ingredientes lácteos 
e não lácteos, misturas alimentícias em pó e substitutos 
de queijos para o mercado de alimentos e de bebidas. 

Voltada para a fabricação de produtos na linha 
industrial, food service, gelados comestíveis e varejo, 
conta com um leque extenso, sendo mais de 600 opções 
de ingredientes para alimentos.

Seus sócios vieram com uma bagagem de multinacio-
nais do setor de alimentos, e hoje a empresa emprega mais 
de 300 pessoas, fornecendo ingredientes para indústrias 
alimentícias de todos os portes, tanto no Brasil quanto 
no exterior, além do mercado food service. A indústria, 
desde o seu início, é de propriedade dos empresários 
Humberto Afonso, João Bosco e Roberto Stefanini.

“O grupo Alibra, na verdade, foi fundado na cidade 
de Valinhos (SP), em 2001, com o objetivo de atender 
operações no mercado B2C, atendendo atacadistas, distri-
buidores e, principalmente, montadoras de cestas básicas. 

Em 2002 iniciou suas operações em Marechal Ron-
don, com uma torre de secagem. 

No ano de 2004 houve a transferência do grupo 
para a cidade de Campinas. A empresa segue um perfil 
rápido de desenvolvimento, criando em 2009 os queijos 
modificados. Como destaque, também, em 2012 já possuía 
quatro torres de secagem e em 2018 transfere todas as 
atividades industriais para Marechal Rondon”, relata 
João Bosco, vice-presidente e cofundador da indústria.

Diferentes marcas
Para atender a demanda de produtos industrializa-

dos, que passa de 600 produtos em sua planta industrial 
em Marechal Rondon, a Alibra foi criando várias e dife-
rentes marcas que estão presentes no mercado nacional 
e internacional, como a Nutrisim, Merilú, LaNutre, 
Rekmozzana, Alibra Food Service, Linha Vending, 
Mozzana, GenkorLac, Merilú Achocolatado, Mozzalet, 
Multmix, Pizzalet e Alicrem.

De acordo com João Bosco, “como reconhecimento 
por seus produtos, a Alibra vem recebendo importantes 
premiações nacionais. Sucessivamente, de 2014 a 2019 
foi escolhida como uma das melhores indústrias do 
agronegócio, em evento do Globo Rural, e, também, de 
2015 a 2018 foi considerada entre as PME’S que mais 
cresceram no Brasil. Em termos de certificações, temos 
orgulho em possuir da Fambras - Halal Brasil e da BDB 
Hosher Parve, além de recentemente ter obtido a Certi-
ficação FSCC 22.000”.

Brasil e exterior
Além de atender a um vasto número de clientes no 

Brasil (mais de cinco mil), a Alibra exporta para inúme-
ros países da América Latina, além do Caribe. Na linha 
de food service, possui produtos práticos e versáteis 
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desenvolvidos para restaurantes, pizzarias, lanchonetes, 
cozinhas industriais, confeitaria, casas de bolos, sorvetes, 
vending machines, hotéis, escolas, redes de fast food, 
hospitais, órgãos governamentais e outros. 

De acordo com João Bosco, entre os clientes desta 
indústria rondonense, pode-se destacar a JBS, Pif Paf 
Alimentos, Seara, Paviloche, Groupe Lactalis, Ajinomoto, 
Casa de Pão de Queijo, PMG, Frimesa, Dr. Oetker, Panco 
Agradece, Walmart, Vigor, Fugini, Massa Leve, Kopenha-
gen, Atacadão, Fleischmann e Cacau Show, entre outros 
consideráveis.

Produtos
Constam no portfólio de produtos industrializados 

em Marechal Cândido Rondon: 
Na linha de leites, os compostos lácteos para beber, 

para panificação e confeitaria e uso culinário; na linha 
Alicrem, pré-mix para o preparo de massas; em cremes e 
gorduras, creme de leite em pó, chantilly em pó, gorduras 
vegetais em pó de palma e soja; bem como outras soluções, 
leite de coco em pó, mousses em pó (base leite e base água), 
sobremesas cremosas em pó, recheios prontos, cobertura 
skimo, emulsificantes para panificação, condimento sabor 
parmesão, sabores naturais em pó e extensor de shelf-life.

Na linha Vending, os produtos especialmente desen-
volvidos para abastecimento de máquinas automáticas, 
industrializa o Latti Clássico (sublime, sem adição de 
açúcar), choco premium (cioccolato sem adição de 
açúcar), cappuccino (latte coffee), lemon tea e sopa de 
mandioquinha.

Para sorvetes artesanais, a Alibra industrializa o 
choco skimo (ao leite, branco e meio amargo), chocotrufa, 
chocotrufa premium e saborizantes em pó (leitinho, leite 
fermentado, pistache menta, passas ao rum, entre outros).

Na linha industrial da Alibra são produzidos com-
postos lácteos em pó, cremes e gorduras em pó (creme 

de leite, gorduras lácteas e vegetais, óleos vegetais com: 
canola, coco, milho, girassol, soja e outros), proteínas 
lácteas em pó (caseinatos de sódio e de cálcio, caseínas), 
queijos modificados (cobertura sabor mussarela e requei-
jão), estabilizantes e espessantes, bases aromatizadas em 
pó (condimento sabor queijo, saborizantes concentrados 
e sabores naturais de leite de coco, doce de leite, iogurte 
e outros), emulsificantes, coberturas e recheios, lactose 
micronizada e agentes de aeração.

Na linha varejo, a produção atual é de compostos 
lácteos em pó, farinha láctea em pó, achocolatado em pó, 
mozzana e mozzalet (mussarelas modificadas), rekmozza-
na e pizzalet (coberturas sabor requeijão e o lançamento, 
merilú levinho).

João Livi/O
P

E

João Bosco, 
cofundador e 

vice-presidente 
do grupo Alibra 

Ingredientes: 
“Estamos há 20 

anos reinventando 
a receita de 

sucesso para o 
negócio dos nossos 
clientes. É isso que 
nos impulsiona a 
crescer cada vez 

mais”

Indústria moderna 
e ampla
O vice-presidente e cofundador enfatiza 

a importância dos constantes investimentos 
realizados desde o início das operações da 
Alibra, não só na estrutura fabril, mas tam-
bém em todos os processos. “Hoje contamos 
com uma estrutura fabril moderna e ampla, 
escritórios corporativos, centro de aplicação 
e plantas-pilotos, além de certificações e mui-
tas premiações conquistadas durante nossa 
trajetória. É com muito prazer que estamos 
há 20 anos reinventando a receita de sucesso 
para o negócio dos nossos clientes. É isso que 
nos impulsiona a crescer cada vez mais de 
forma sustentável, mesmo em meio a muitos 
desafios e obstáculos”, enaltece.

ALIBRA produz mais de 600 produtos 
em Marechal Cândido Rondon





produz ingredientes fundamentais para 
produção de whey protein, sorvetes e rações
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Boa parte dos whey protein existentes no mercado, nos sorvetes e em rações para 
animais utilizam em suas formulações ingrediente industrializado em unidade 
fabril instalada em Marechal Cândido Rondon

Fundada em 1º de fevereiro de 2001, a Concentra-
do Indústria de Produtos Lácteos Ltda - Sooro, 
em duas décadas de existência, tornou-se uma 

das maiores indústrias do setor no Brasil. Hoje, nomeada 
de Sooro Renner Nutrição S.A., é formada pelos grupos 
familiares Siente Holding Ltda e o Grupo Renner Hermann 
S.A e possui duas unidades fabris, uma em Marechal 
Cândido Rondon, no Paraná, e outra em Estação, no Rio 
Grande do Sul.

Ao longo de sua existência, esta empresa passou a 
ocupar importância social e econômica nas suas regiões de 
atuação, gerando centenas de empregos diretos e tantos 
outros indiretos, além de considerável geração de tributos 
nas três esferas: municipal, estadual e federal. Vale salientar 
a injeção de capital nos negócios locais, que acontece através 
das compras de materiais, insumos e serviços.

Não menos importante é o parâmetro ambiental que 

a Sooro possui. O soro de leite é um produto oriundo da 
produção do queijo, ou seja, é matéria-prima essencial na 
empresa, mas é um produto que se, não utilizado de forma 
industrial, torna-se potencial agente poluidor do meio am-
biente. “O soro de leite possui um elevadíssimo potencial 
nutricional, uma vez que tem em sua composição elementos 
como proteínas, açúcares e sais minerais, essenciais para 
a nutrição de seres humanos e animais. Entretanto, caso 
este produto não seja industrializado e, por exemplo, seja 
descartado de forma não convencional, pode representar 
um alto potencial poluidor”, relata o diretor-presidente 
da empresa, Willian da Silva. “O fato da Sooro Renner 
adquirir o soro das indústrias processadoras de queijo, 
além de possibilitar mais uma fonte de receita para as 
mesmas, também representa a eliminação de um passivo 
ambiental de extrema relevância”, destaca. 

Quando a Concentrado Produtos Lácteos - Sooro en-

trou em funcionamento em Marechal Rondon, o número de 
colaboradores se limitava a 13 funcionários. Hoje, 20 anos 
após o início de suas atividades, o conglomerado local já 
oportuniza 430 empregos diretos e projetos de expansão 
podem aumentar ainda mais este número. 

Para se ter uma ideia da magnitude do crescimento 
da empresa, também é possível medi-lo pelo tamanho da 
área hoje utilizada: num terreno de 150 mil metros qua-
drados há 25 mil metros quadrados de área construída. 
A unidade fabril de Marechal Rondon é maior que a área 
fabril em Estação (RS), onde o grupo possui um terreno 
com 240 mil metros quadrados e área construída de 15 mil 
metros quadrados.

Mix de produtos
Atuante exclusivamente no setor alimentício, especifi-

camente no segmento lácteo, a Sooro Renner Nutrição S.A. 
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““Nos últimos cinco anos 
foram investidos mais 
de R$ 200 milhões nas 

mais diversas atividades 
industriais do grupo”

mantém em sua linha de produção um considerável e 
valorizado mix de produtos derivados do soro de leite. 
“Podemos dar ênfase na produção de concentrados e 
isolados proteicos, também conhecidos no mercado com 
whey protein”, ressalta o diretor-presidente da empresa. 

Neste mix são produzidos concentrado proteico 
de soro de leite em pó 24%, 34%, 60% e 80% de pro-
teínas, isolado proteico de soro de leite em pó 90% de 
proteínas, soro em pó parcialmente desmineralizado 
e o permeado de soro de leite em pó. 

Os produtos industrializados nas unidades fabris 
do grupo tem como principais segmentos de aplicações 
nos setores Sports Nutrition (suplementos alimentares 
e bebidas lácteas enriquecidas com proteínas), Food 
(ingredientes para alimentos, sorvetes, chocolates, 
confeitos, panificação, queijos processados) e Feed 
(ingredientes para rações consumidas por suínos, 
bovinos, equinos, pets, etc.).“Tudo o que é produzido 
em nossas indústrias possui uma ótima reputação e 
aceitação no mercado, mas, sem sombra de dúvida, 
os produtos de maior destaque são os concentrados 
e isolados proteicos em pó (whey protein), pois nossa 
empresa foi pioneira na produção dos concentrados e 
é a única empresa a produzir os isolados proteicos no 
Brasil”, enfatiza Silva. 

Por isso, quando você, leitor, consumir whey 
protein ou mesmo sorvete, biscoitos, chocolates, entre 
outros, há grandes chances de parte deste produto ser 
oriundo da Sooro Renner Nutrição S.A. Até mesmo os 
seus animais de estimação ou os animais nas granjas 
também consomem produtos desta indústria.

Qualidade
Para alcançar a excelência na qualidade dos pro-

dutos, de acordo com Silva, a Sooro Renner sempre 
buscou obter o que há de mais moderno e eficiente 
em nível de tecnologias de processamento de soro de 
leite. “A empresa possui instalados em seus parques 

industriais equipamentos de tecnologias oriundas de 
diversas partes do mundo, além do que há de mais 
eficiente de tecnologias nacionais. Fomos a pioneira na 
atuação dos segmentos de aplicações de tecnologias de 
filtração por membranas, o que permitiu que também 
fosse a primeira na fabricação dos concentrados protei-
cos de soro de leite (whey proteins) no Brasil. Podemos 
destacar, no momento, que a Sooro é a única empresa 
no Brasil com tecnologia instalada para a produção de 
isolados proteicos de soro de leite (produto com 90% 
de proteínas)”, evidencia o industrial. 

Para o mundo
É importante considerar, também, o mercado 

destino dos produtos industrializados pela empresa. 
“Hoje os produtos com a marca Sooro Renner Nu-
trição S.A. são vendidos nos mercados nacionais e 
internacionais. Em relação a este segundo mercado, 
no momento, estamos atendendo países do Mercosul 
e da Ásia”, informa.

Silva afirma que a Sooro Renner é uma indústria 
que se orgulha em desenvolver seus negócios baseados 
no tripé da sustentabilidade, contemplando os parâ-
metros sociais, econômicos e ambientais. “Priorizamos 
recursos financeiros para o crescimento econômico, 
o que possibilita a solidez no desenvolvimento dos 
negócios, colaboradores e stakeholders. Ao mesmo 
tempo, entendemos que este mesmo tipo de atenção 
deve ser dado aos valores sociais e ambientais em nosso 
segmento de atuação. A atividade de industrialização 
de um produto com alto potencial poluidor faz com que 
a empresa esteja constantemente focada em aproveitar 
todos os recursos proporcionados pela cadeia produtiva 
do soro de leite e gerar valor a partir dele. Temos uma 
política de sustentabilidade focada na cadeia produtiva 
do soro de leite, por isso, a Sooro Renner abrange desde 
os seus fornecedores de matéria-prima até seus clientes 
de produtos acabados”, salienta.

Investimentos continuam
Entendendo a ocupação no mercado, o grupo vem 

realizando constantes investimentos na aquisição de 
novas tecnologias, desenvolvimento de novos produtos e 
aumento da capacidade de produção. “Nos últimos cinco 
anos foram investidos mais de R$ 200 milhões nas mais 
diversas atividades industriais do grupo”, expõe o diretor.

E não são apenas os investimentos em obras e 
equipamentos que tornam a Sooro Renner Nutrição S.A. 
uma referência regional, mas, também, a qualificação 
e a atenção ao quadro de colaboradores. Não à toa, é 
recorrente ouvir da maioria dos funcionários do grupo 
que “a Sooro Renner Nutrição S.A. é uma das melhores 
empresas brasileiras para se trabalhar”.



Criada em 1970 com o objetivo de ser suporte na compra de insumos e venda das safras 
dos seus associados pioneiros, a Copagril já em 1971 iniciou com atividades industriais, 

instalando uma fábrica de rações para fornecer insumos aos criadores de suínos
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“
INDUSTRIAIS A PARTIR DO SEGUNDO SEMESTRE

Copagril terá novas ações

A indústria de óleo, que 
entrará em operação 

no segundo semestre, 
implementará a produção 

de farelo de soja e óleo

FOCADA 
EM SEUS 
ASSOCIADOS
No que tange ao mercado 

consumidor dos produtos indus-
trializados, hoje a Copagril prioriza 
atendimento aos próprios coo-
perados e a clientes específicos, 
tanto na recepção, beneficia-
mento, secagem e armazenagem 
de grãos e, por conseguinte, na 
produção de rações. “Com as mu-
danças realizadas ainda em 2020 
nas plantas industriais, a Copagril 
está priorizando atendimento aos 
seus associados, está atendendo 
desde o início da safra 2020/2021 
produtores da nossa área de atua-
ção, que assim puderam entregar 
sua safra diretamente na unida-
de. Além de receber a produção 
diretamente dos associados, o 
complexo também vem sendo 
utilizado como suporte para as 
unidades de transbordo e outras 
unidades Copagril, garantindo 
qualidade e agilidade no processo 
de recebimento, proporcionando 
ao cooperado disponibilidade 
de tempo para as operações de 
colheita e semeadura”, enaltece 
Chapla.

Diretor-presidente da Copagril, 
Ricardo Chapla: “Com as 

mudanças realizadas ainda em 
2020 nas plantas industriais, 

a Copagril está priorizando 
atendimento aos seus associados, 

que puderam entregar suas safras 
diretamente na unidade”

Sendo uma das empresas que mais gera 
empregos em Marechal Cândido Ron-
don há muitos anos nas suas diferentes 

áreas de atuação, a Cooperativa Agroindustrial 
Copagril tem seu braço industrial composto 
pela Unidade Industrial de Rações (junto ao 
complexo sede em Marechal Rondon) e pelas 
unidades do Complexo Industrial (onde consta 
mais uma unidade industrial de rações e in-
dústria de processamento de óleo - produção 
de lecitina e gordura protegida). Destacam-se 
ainda nos processos industriais as unidades de 
recebimento e armazenamento de grãos, visto 
que, por meio dos métodos técnicos, fazem a 
recepção, beneficiamento, secagem e armaze-
nagem de grãos, garantindo a qualidade e a 
disponibilidade dos cereais, compondo a cadeia 
de produção industrial de proteína animal. 
São mais 15 unidades de armazenamento, no 
conjunto das 18 de recebimento, existentes nos 
Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul.

De acordo com o diretor-presidente da 
Copagril, Ricardo Chapla, atualmente a coope-
rativa conta com cerca de 1,3 mil empregados 
contemplando todas as áreas de atuação. Neste 
corpo estão profissionais vinculados direta-
mente às indústrias, “contudo, toda a cadeia 
produtiva está interligada pelo modelo de 
produção cooperativista, desde o atendimento 
ao campo até os serviços de bens e consumo, 

compreendendo ampla cadeia de atendimento 
aos cooperados, clientes e comunidade”.

Rações, farelo e óleo 
de soja, lecitina e 
gordura protegida
Em termos de produção industrial, a Copa-

gril produz rações para a alimentação de suínos 
e bovinos, segundo Chapla, “com alto padrão 
de qualidade e rigorosamente planejadas, de 
modo a fornecer as melhores formulações para 
a nutrição animal adequada”. “A indústria de 
óleo, que entrará em operação no segundo 
semestre, implementará a produção de farelo 
de soja e óleo”, comenta.

Os investimentos da Copagril na área 
industrial só tendem a crescer, aponta o di-
retor-presidente. Ele diz que as atuais ações 
estão concentradas no Complexo Industrial 
localizado na BR-163, próximo ao portal da 
cidade de Marechal Cândido Rondon, que está 
em funcionamento e sendo utilizado estrategi-
camente para o recebimento, armazenamento 
e expedição de matérias-primas. “Com capa-
cidade de armazenar 48 mil toneladas de soja 
e milho e 12 mil toneladas de farelo de soja, 
o complexo é composto por uma unidade de 
cereais, uma fábrica de rações e uma indústria 
de óleo relacionado que atua na produção de 
lecitina e gordura protegida”, ressalta.

D
ivulgação





Em novembro de 2020, cooperativa formalizou aliança estratégica de 
intercooperação com a Copagril, adquirindo integralmente a unidade industrial 

de aves de Marechal Rondon e a fábrica de rações de Entre Rios do Oeste
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“
NAS UNIDADES DE MARECHAL RONDON E ENTRE RIOS DO OESTE

Lar projeta ampliações 

A comercialização no 
mercado interno alcança 

diferentes segmentos, 
performando em torno 

de 50 mil clientes 
mensalmente

FÁBRICA 
DE RAÇÕES 
Adquirida no processo de intercoo-

peração, a fábrica de rações instalada 
em Entre Rios do Oeste está passando 
por melhorias e ampliações. “Já aumen-
tamos em 25% a produção e em 20% o 
quadro de funcionários. Estamos inves-
tindo em equipamentos novos, inclusive 
em junho próximo chegará um novo 
equipamento de peletização, que permi-
tirá o aumento ainda maior da produção 
desta indústria. Hoje são produzidas 20 
mil toneladas/mês de ração, a partir de 
outubro esta média deve subir para 50 
mil toneladas e posteriormente o projeto 
prevê 100 mil toneladas. Para isso, dos 
atuais 60 funcionários, teremos que 
ter mais de 140 colabores nesta planta 
industrial. Os investimentos da Lar em 
Entre Rios do Oeste, de imediato, são 
na ordem de R$ 40 milhões”, menciona 
o diretor-presidente da cooperativa.

Diretor-presidente da Lar Cooperativa, 
Irineo da Costa Rodrigues: “Mantemos 
um padrão de excelência único em tudo 
que é produzido e comercializado, tanto 
no exterior, onde são supridos mais de 80 
países, como no mercado interno”

Após anunciar projeto de intercoope-
ração com a Copagril Cooperativa 
Agroindustrial, em novembro de 

2020, a Lar Cooperativa, com sede em Media-
neira, assumiu em janeiro de 2021 o comando 
da unidade industrial de aves localizada em 
Marechal Cândido Rondo, e a fábrica de rações 
instalada em Entre Rios do Oeste. Em seguida, 
novos investimentos passaram a ser feitos 
nas duas plantas industriais, demonstrando 
o interesse da Lar nas ampliações das suas 
atividades na região.

“A unidade industrial de aves abate diaria-
mente 165 mil aves, alcançando nove mil tone-
ladas por mês de produto final. Cinquenta por 
cento desta produção, em média, é destinada ao 
mercado externo, através da produção de mais 
de 50 referências de produtos, enviados para 
mais de 35 países no decorrer do ano. Os outros 
50% vão para o mercado interno, cuja produção 
é distribuída em conjunto com a produção das 
demais indústrias de abate e industrialização de 
aves da Lar, para todos os Estados brasileiros, 
em mais de 250 diferentes SKUs (produtos)”, 
destaca o diretor-presidente da cooperativa, 
Irineo da Costa Rodrigues.

A comercialização no mercado interno al-
cança diferentes segmentos, como supermerca-
dos, atacarejos, atacados, distribuidores estraté-
gicos, indústrias e segmento food, performando 
em torno de 50 mil clientes mensalmente. “Todo 
o processo de venda no mercado interno é 
realizado por equipe especializada 
formada por time interno da Lar, 
vendedores próprios, supervisores, 
gerentes de contas estratégicas e 
representantes comerciais, que, 
aliados a uma logística especiali-
zada, fazem essa 
produção chegar 
aos clientes em 
todos os Estados 
brasileiros, per-
mitindo que, con-
sequentemente, 
nossos produtos 
cheguem à mesa 
de milhares de 
brasileiros”, en-
fatiza Rodrigues.

Mais investimentos, mais empregos
A unidade industrial de aves em Marechal 

Rondon é individualmente a maior geradora 
de empregos no município. Atualmente, são 
ofertados 2.306 empregos diretos, número que 
tende a subir ainda mais. “Hoje a unidade está 
operando com abate de 165 mil aves/dia, de se-
gunda a sexta-feira, tendo projeto em desenvol-
vimento para evoluir com abates também aos 
sábados, já a partir do mês de agosto próximo. 
Na sequência, novas ações estão planejadas, 
inclusive com o abate chegando aos sete dias 
da semana e a ampliação da capacidade diária 
de abate para 185 mil aves/dia em meados de 
2022”, adianta o diretor-presidente da Lar.

Outro projeto em estudo visa ampliar a 
produção desta indústria para capacidade 
diária de abate em 220 mil aves (incluindo abate 
nos horários de pausas e intervalos), além da 
ampliação de peso das aves para o abate. “Com 
este projeto e investimentos, poderemos elevar 
a produção desta indústria praticamente ao 
dobro do que temos atualmente (atual produção 
nove mil toneladas para 18 mil toneladas/mês), 
com previsão de implementação até final de 
2023, o que elevará a geração em mais 1,8 mil 
empregos diretos entre 2021 e 2024 em Marechal 
Rondon”, evidencia Rodrigues. 

Ele afirma que a aliança estratégica de 
intercooperação firmada entre Lar e Copagril 
permitiu a todos os associados integrados na 
atividade avícola manterem seus alojamentos 

de aves em plena capacidade, além de 
oportunidades de investir em novos 
aviários. “A Lar, com a aquisição dos 
ativos (indústria de abate e indústria de 
rações), realiza o abate e a comercializa-

ção da produção que é feita 
em conjunto com a produção 
das outras três indústrias 
de abate de frango da Lar, 
localizadas em Matelân-
dia, Cascavel e Rolândia, 
mantendo um padrão 
de excelência único em 

tudo que é produzido e 
comercializado, tanto 
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no exterior, onde são supridos mais de 80 
países no decorrer do ano, como no mercado 
interno, fortalecendo a presença da marca Lar 
em todos os Estados brasileiros”, enfatiza.





rondonense tem relevância no 
desenvolvimento do município
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SETOR INDUSTRIAL

Setor industrial de 
Marechal Rondon 
é composto por 175 
indústrias principais 
e 709 indústrias 
secundárias, de um 
total de 7.367 empresas 
com alvará de 
licença expedido pela 
prefeitura 

“A maior importância está no desenvol-
vimento econômico. A produção do 
setor industrial é um dos alicerces da 

economia, juntamente com o agronegócio em nível de 
país. E estamos no caminho”. A afirmação é do secre-
tário de Indústria, Comércio e Turismo de Marechal 
Cândido Rondon, Valdir Port (Portinho).

De acordo com o secretário, muitas têm sido as 
ações que o município vem desenvolvendo e que 
visam o fortalecimento do setor econômico. “Os in-
vestimentos efetuados geram efeito multiplicador para 
a economia: mas investimento proporcionam  maior 
produção empregos e rendar, o que gera aumento de 
consumo. É uma corrente”, salienta.

Ações do município 
em prol das indústrias

Ao elencar as principais ações que o município 
vem proporcionando para o setor industrial, Portinho 
aponta a revitalização dos parques industriais I, II e III, 
a concessão de oito módulos na incubadora industrial, 
a reforma de mais quatro módulos de incubadoras 
(que em breve serão cedidas a empresas através de 
processo licitatório de ampla concorrência), consultoria 
empresariais gratuitas aos industriais e empresários, 
capacitações para industriais e empresários partici-

Estabelecimentos por porte 
em Marechal Rondon

Estabelecimentos por setor 
em Marechal Rondon

Secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo de 

Marechal Cândido Rondon, 
Valdir Port (Portinho), junto 

ao Parque Industril II 

parem de licitações públicas (abrindo mercado a ser 
explorado, fornecendo materiais e serviços para órgãos 
governamentais e estatais) e cursos de capacitação de 
mão de obra qualificada (hoje contratados são: mar-
cenaria, eletricista, torneiro mecânico, NR10, NR35, 
mecânica industrial e mecânica automotiva).

Além dos cursos, o município vem buscando par-
cerias que beneficiem o setor industrial. “Estamos em 
formalização de parceria com a Invest Paraná e temos 
parceria com a Fomento Paraná, que viabiliza captação 
de recursos através de empréstimos com juros e prazos 
acessíveis”, expõe o secretário, salientando, ainda, a 
parceria com o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), que 
tem por foco o desenvolvimento de empreendimentos 
e tecnologias voltadas ao agronegócio. “E em conjunto 
com o Codemar (Conselho de Desenvolvimento de 
Marechal Cândido Rondon e o setor de TI (Tecnologia 
de Informação) estamos fomentando o desenvolvimento 
de tecnologias”, menciona.

Incubadoras
Hoje o município possui duas áreas onde estão localiza-

das incubadoras industriais, totalizando 12 módulos. “Para 
um empresário poder integrar um módulo da incubadora 
ele deve seguir as regras definidas em edital, ou seja, as con-
cessões de uso são norteadas através de processo licitatório 
de ampla concorrência, seguindo a lei de licitações 8.666/93. 
Para quem já está na incubadora ou para quem for entrar 
nas próximas oportunidades os prazos de concessão são 
de dois anos prorrogáveis somente para mais dois anos”, 
comenta Portinho.

“Com relação ao modelo de parque 
industrial a ser implantado, o 

secretário garante que será misto.  
“Será comercial, industrial e de 
serviços, com novo formato de 
empreendimentos e negócios”

Divulgação



Parque IV
No que tange ao parque industrial IV, cuja 

área definida está localizada próximo ao Clube 
Lira, o secretário informa que o município 
vem agilizando os trâmites para sua liberação. 
“Existem alguns procedimentos burocráticos 
que precisam ser vencidos, especialmente no 
quesito de liberação das licenças. Após isso, 
partiremos para a licitação da infraestrutura 
da área, ou seja, para posterior construção 
de asfalto, galerias, iluminação, paisagismo, 
calçadas, ciclovias, arborização e o sistema de 
esgoto. Assim que as obras forem concluídas 
será realizada concorrência pública para 
habilitação das empresas interessadas em 
adquirir os imóveis. Também como processo 
seguinte está a construção de novos barracões 
para serem concedidos, dentro da legalidade 
necessária, às empresas. Para dar segurança 
jurídica necessária às empresas, todo o pro-
cesso terá ampla divulgação”, frisa.

Com relação ao modelo de parque indus-
trial a ser implantado, Portinho diz que será 
misto. “Será comercial, industrial e de serviços, 
com novo formato de empreendimentos e 
negócios”, enfatiza.

Para os empresários que tiverem interesse 
nas áreas do novo parque, ele orienta para que 
fiquem atentos aos editais. “Os editais serão 
publicados no tempo oportuno nos meios nor-
mais e amplamente divulgados, onde consta-
rão as regras, prazos e documentos necessários. 
Enquanto toda a parte burocrática não estiver 
vencida, não há como prever o prazo em que 
as empresas poderão habilitar-se a participar 
do Parque IV”, menciona o secretário.

Potencial produtivo
Para Portinho, Marechal Rondon tem um 

quadro produtivo em potencial. “Temos o re-
gistro de 4.340 propriedades rurais e 7.367 em-
presas economicamente ativas. De indústrias 
e com CNAE (Classificação Nacional de Ati-
vidades Econômicas) consideradas principais 
são 175 indústrias e com CNAES secundários 
mais 709 empresas do segmento industrial. São 
estas empresas e negócios que fomentam de 
forma principal o desenvolvimento econômico 
global do município”, destaca.

Em termos de quantidade de negócios em 
Marechal Rondon e suas contribuições para o 
desenvolvimento do município, o secretário, 
baseado em quadro informativo do Sebrae/
PR, informa que o setor de serviços tem 41% 
das empresas existentes, o setor de comércio 
responde por 30% das empresas, o setor de 
construção tem 15%, o setor industrial 12% e 
o setor agropecuário 2%. 

Quanto ao porte das mesmas, ele aponta 
que 46% são microempreendedores indivi-
duais (MEI’s), 37% microempresas (ME),12% 
médias ou grandes (MG), 4% são empresas 
de pequeno porte (EPP) e 1% empresas com 
porte não identificados.

Para o prefeito Marcio Rauber, Marechal Rondon 
já pode ser considerado um polo industrial. “Apesar 
da nossa economia estar alicerçada no agronegócio, o 
município possui parques industriais importantes e bem 
diversificados. Das mais de sete mil empresas ativas do 
nosso município, 12% são indústrias, que geram emprego 
e renda e mantêm nossa economia em constante cresci-
mento”, engrandece.

Na opinião do mandatário, o setor industrial vive um 
bom momento, com boas perspectivas de crescimento. 
“Mesmo em tempos de pandemia, vemos um clima de 
otimismo em meio aos empresários, que continuam in-
vestindo e implantando projetos de expansão”, observa.

Rauber diz que o grande destaque fica por conta 
das indústrias que processam os produtos primários, 
que vêm da agricultura e da pecuária. “São as chamadas 
agroindústrias, que agregam valor à produção, ligadas às 
cadeias de carnes, leite e grãos. Mas, o nosso município 
possui importantes indústrias de outros setores, como 
o moveleiro, o têxtil, o metalúrgico, o tecnológico, entre 
muitas outras atividades. É justamente essa diversidade 
que torna o setor industrial rondonense forte, bem estru-
turado e em constante evolução”, pontua.

A criação de novas indústrias, na visão do chefe do 
Executivo, vão do anseio da própria classe empresarial. 
“É claro que um gestor público preocupado com a 
qualidade de vida da sua população deve estar sempre 
buscando novos investimentos, estimulando as atividades 
empresariais para garantir a geração de emprego e renda 
no município. Se os próprios rondonenses puderem em-
preender, melhor ainda. No entanto, investimentos de 
maior vulto geralmente dependem da vinda de capital de 
fora do município. E dentro do que a legislação permite, o 
Poder Público deve estar sempre apoiando e incentivando 
essas iniciativas”, entende o prefeito.

Parcerias para o setor
Com o objetivo de contribuir com o setor, a mu-

nicipalidade tem realizado ações e parcerias, inclusive 
para atender a demanda de mão de obra especializada. 
Segundo Rauber, alguns setores industriais têm carência 
de mão de obra qualificada ou especializada. “Por esse 
motivo, temos primado em realizar parcerias com o Senai 
e outros órgãos, oferecendo cursos de capacitação aos 
trabalhadores, nas mais diversas áreas, como mecânica 

industrial, marcenaria, eletricidade, tornearia mecânica, 
mecânica automotiva, entre outros”, enumera.

Por considerar o setor industrial vital para a economia 
do município, a prefeitura tem direcionado atenção a ele. 
“Revitalizamos os parques industriais I, II e III, dando a 
eles uma completa infraestrutura, com asfalto, galerias 
de águas pluviais, calçadas, arborização e sinalização; 
colocamos a incubadora industrial em condições de uso 
e concedemos oito módulos para que indústrias lá se 
instalassem e estamos reformando mais quatro módulos; 
oferecemos consultorias empresariais gratuitas; disponi-
bilizamos capacitações para industriais interessados em 
participar de licitações públicas, reforçamos a parceria 
com a Fomento Paraná, viabilizando empréstimos com 
juros baixos e prazos dilatados, além de muitas outras 
ações”, cita.

O novo parque
O prefeito destaca, ainda, como outra ação de grande 

importância a implantação do Parque Industrial IV, pró-
ximo ao Clube Lira. “Na verdade, vamos denominá-lo 
de Parque Empresarial, pois vamos possibilitar naquele 
local a instalação de empresas comerciais, industriais 
e de prestação de serviço. Vamos implantar no novo 
parque uma excelente infraestrutura”, enfatiza Rauber.

AGROINDÚSTRIAS 
geram valor agregado
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Prefeito Marcio Rauber: “Das 
mais de sete mil empresas ativas 

do nosso município, 12% são 
indústrias, que geram emprego e 
renda e mantêm nossa economia 

em constante crescimento”



Empresário usa de 
expertise como lojista 
para criar seu próprio 

empreendimento

Quando tinha 14 anos de idade, Scharles 
Abegg foi procurar emprego em uma 

loja de tintas em Marechal Cândido Rondon. No 
seu primeiro trabalho, a rotina em lidar com as 
tintas passou a ser quase diária. “Tinta na veia é o 
jargão que carrego comigo desde jovem”, enfatiza 
o empreendedor.

Oito anos depois, já em 2006, ele passou a 
integrar a equipe de outra loja de tintas, desta vez 
como sócio do negócio. Da sociedade surgiu mais 
uma loja, em 2009, a qual, posteriormente, passou 
a ser de propriedade exclusiva de Scharles.

Nas suas lojas de tintas, o empresário viu a 
necessidade de ter um produto que fosse exclu-
sivo de suas lojas. “Eu sempre procurei fazer um 
ótimo trabalho de marketing das marcas que eu 
comercializava, desenvolvendo as empresas que eu 
era parceiro. E quando eu terminava este trabalho 
de marketing acontecia que outras empresas se 
interessavam em comprá-las, isso acabava sendo 
concorrência com a mesma marca”, expõe.

Fase industrial
Foi no ano de 2011 que a vocação industrial 

começou a sair do papel. “Quando um novo 
representante me procurou oferecendo sua mar-
ca, logo falei que se ele fosse vender para meus 
concorrentes, não compraria. Este representante, 
como resposta, sugeriu que eu criasse uma marca, 
que ele envasaria as barricas na sua indústria. E 
foi assim que começou a história da Acquacor. 
Foram mil barricas envasadas por esta indústria”, 
conta Scharles. 

No início, a fabricação foi, portanto, de dez mil 
quilos. Mas os empecilhos surgem e o fornecedor 
começou a apresentar problemas. “Quando fui 
até a fábrica verificar alguns detalhes, percebi 
que aquela indústria não seria a adequada para 
a qualidade que exigia aos meus produtos. Após 
retornar a Marechal Cândido Rondon, certo dia 
surge um outro representante que veio me visitar, 
ao qual contei dos meus projetos, e este me levou 
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“Nossa empresa produz 
400 toneladas por 

mês de tintas e outros 
produtos para pintura

ABASTECE PARANÁ, 
MATO GROSSO DO SUL 
E PARAGUAI

Indústria de tintas 

MAIS EMPREGOS
O crescimento da indústria fez com que o 

empresário pudesse oferecer mais empregos. 
“No início tínhamos somente dois funcionários 
e hoje já oportunizamos 20 empregos diretos 
na nossa indústria, e há espaço para mais. 
Aliás, é exatamente nas pessoas que tenho 
o foco, pois elas que fazem o meu negócio 
acontecer. Sobre pessoas, digo estar cercado 
pelas boas, o que nos permite crescer ainda 
mais. E tenho o privilégio de ter tido comigo 
pessoas extraordinárias ao longo desses 16 anos 
na condição de empresário”, relata Scharles.

O empresário destaca, também, que em 
sua indústria sempre procurou levar em 
sintonia a questão de custo-benefício para 
seus clientes. “Temos produtos com preços 
competitivos, sem deixar de lado a questão 
da qualidade. Por isso, fazemos parceria com 
fornecedores renomados, com matéria-prima 
de qualidade, desempenho e padronização. 
Nossos produtos passam por um rigoroso 
controle de qualidade”, frisa.

Quanto ao futuro, Scharles diz que quer 
aprimorar ainda mais os projetos em execução 
e buscar sempre um produto melhor para os 
seus clientes, além de viabilizar uma condição 
cada vez melhor para todos que participam 
de sua empresa.

Scharles Abegg é sócio-proprietário da Coresul Tintas: 
“Temos produtos com preços competitivos, sem deixar 

de lado a questão da qualidade”

até o Sudoeste do Paraná para conhecer outra 
indústria. Esta sim foi um espelho para criar a 
minha própria”, aponta o rondonense.

Sede própria
O projeto foi se desenvolvendo e em 2018 

Scharles iniciou a construção da sede própria, 
que está localizada na rodovia que liga a cidade a 
Curvado. A vida como lojista e industrial continuou 
até o final de 2019, quando fez a venda da sua loja 
física e passou a trabalhar somente com a indústria.

A indústria, totalmente moderna, segue os pa-
râmetros ambientais, laboratoriais e de segurança 
necessários. Hoje, ela produz 400 toneladas por 
mês de tintas e outros produtos para pintura. “Em 
nossas linhas de produção fabricamos toda a linha 
de tintas imobiliárias à base de água, acrílica para 
alvenaria, ferro e madeira, complementos (massa 
corrida e acrílicas, seladores e fundos) e produtos 
de revestimentos (para textura e grafiato). Também 
fabricamos tintas para piso, telhas, emborrachados 
e impermeabilizantes”, detalha o empresário.

A opção de deixar o ramo de varejo foi exa-
tamente para ter mais liberdade de trabalhar a 
ampliação da base de clientes. “Hoje atendemos 
somente aos varejistas, via atacado, em 60 muni-
cípios do Estado do Paraná, Mato Grosso do Sul 
e vários no Paraguai. Criamos uma logística dife-
renciada, que prioriza o rápido atendimento aos 
pedidos dos nossos varejistas clientes”, destaca o 
rondonense, enaltecendo o diferencial da empresa.
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Uma empresa que surgiu 
na garagem da casa de 

seu fundador é hoje uma 
indústria que fornece 
academia ao ar livre, 
mobiliário urbano e 

parques infantis para 
vários Estados brasileiros

A experiência como profissional da área 
de saúde levou Fabiano Lamb a sonhar 
com uma indústria que fabricasse 

equipamentos para atividades físicas ao ar livre. 
Depois de anos de estudos, análise de mercado e 
com poucos recursos financeiros, em 2010 o fisio-
terapeuta largou sua ocupação principal e iniciou 
as atividades, a fabricação de equipamentos de 
academia, hoje a Lamb Indústria e Comércio.

O começo modesto foi na garagem da casa do 
rondonense. “Não havia tantos recursos disponí-
veis, então, as primeiras peças de equipamentos 
para ginástica ao ar livre foram fabricadas na 
garagem da minha casa e lá continuamos até con-
seguir uma boa área do Parque Industrial III, onde 
atualmente estamos instalados”, conta.

Os produtos da indústria começaram a ganhar 
mais mercado no ano de 2014, quando o empresário, 
vendo possibilidade de crescimento, começou a in-
vestir na fabricação de mobiliário urbano e parques 
infantis. Depois de algumas viagens em busca de 
tecnologia, inovações e equipamentos, percebendo 
que o mercado estava carente de indústrias desses 
segmentos, seu proprietário decidiu ampliar as 
atividades e passou, também, a produzir mobiliário 
urbano e parques infantis, que hoje respondem por 
boa parte do faturamento da empresa.

“Surgimos com a ideia das academias para 
possibilitar a realização de atividades físicas ao ar 
livre e melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas. 
Mas, uma única atividade não levaria a empresa ao 
crescimento necessário, motivo pelo qual fizemos 
estudos e análises na busca de novos produtos que 
pudessem ser agregados no nosso mix de produ-
ção”, destaca o empresário. “Hoje, com orgulho, 
produzimos academias para melhorar a saúde, 
playgrounds para gerar alegria e mobiliário para 
proporcionar bem-estar, além de gerar empregos e 
movimentar a economia local com dinheiro vindo 
de fora”, salienta o rondonense. 

No início das atividades, em 2010, três pessoas 
trabalhavam na pequena empresa. “Hoje, são 
15 funcionários que trabalham em área própria 
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“Hoje, produzimos 
academias para melhorar 
a saúde, playgrounds para 
gerar alegria e mobiliário 
para proporcionar bem-

estar, além de gerar 
empregos e movimentar 

a economia local com 
dinheiro vindo de fora

INDÚSTRIA 
RONDONENSE 
GANHA MERCADO 
NACIONAL

Unindo saúde 
e bem-estar, 
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Fabiano Lamb, proprietário da Lamb: “Buscamos 
constantemente atualizar nossos produtos para nos 

mantermos fortes e vivos no segmento”

de 1,4 mil metros quadrados, sendo 900 metros 
quadrados construídos, e há espaço para mais 
profissionais qualificados”, frisa Lamb. 

O mercado em que a Lamb atua é formado 
por vários Estados brasileiros, em especial todos 
da região Sul, mais São Paulo e Mato Grosso do 
Sul. “Hoje, nosso carro-chefe de vendas são os 
playgrouns, mas os demais produtos continuam 
com vendas em alta”, comenta.

No que tange aos diferenciais em seus produ-
tos, Lamb ressalta o atendimento das normas da 
ABNT durante a fabricação dos produtos e certifi-
cação, além de utilizar o processo de metalização/
galvanização precedido de pintura eletrostática 
epóxi, garantindo maior durabilidade. “Mantemos 
a qualidade de nossos produtos, ainda que o setor 
tenha forte concorrência. Buscamos constantemen-
te atualizar nossos produtos para nos mantermos 
fortes e vivos no segmento”, enfatiza o rondonense.





Quando o assunto é projeto e construção de plantas industriais, buscar 
profissionais especializados é fundamental para que a obra seja 

projetada e conduzida dentro dos parâmetros legais
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Técnicas construtivas que buscam atender 
as demandas de tecnologia e o processo 
pela qualidade são essenciais para a 

construção de plantas industriais, e gera uma re-
lação própria entre a indústria 4.0 e a construção 
civil. Neste sentido, profissionais que atuam nesta 
área devem buscar constantemente atualizações de 
conhecimentos para que as novidades existentes 
possam ser utilizadas o mais rapidamente possível 
nos projetos de construção civil.

Segundo o arquiteto Vilson Rheinheimer, que 
atua na área de projetos industriais, os conhecimen-
tos demandados para o desenvolvimento de uma 
planta industrial são da interpretação das interfe-
rências e exigências que estas plantas apresentam na 
relação equipamentos industriais e construção civil. 
“Podemos ressaltar que a primeira demanda a ser 
analisada é a definição do terreno; após, a definição 
das plantas e seu dimensionamento em relação ao 
layout dos equipamentos, o processo de fabricação 
e, principalmente, o fluxo de produção. Este fluxo 
engloba todo o processo de fabricação, desde a re-
cepção da matéria-prima até a expedição do produto 
acabado, observando a integração das tecnologias 
para promover o desenvolvimento do processo de 
fabricação e da sua produtividade”, expõe.

Para o arquiteto, toda construção de uma planta 
industrial tem característica própria. “São caracte-
rísticas que levam em conta as necessidades do seu 
layout. Diferentemente de uma edificação residen-
cial, por exemplo, quando as 
demandas são específicas 
e com muitas similari-
dades entre elas. Este 
pressuposto não acon-
tece em uma edificação 
industrial. A altura da 
edificação, por exem-
plo, leva em conta a sua 
utilização e as dimensões 
dos equipamentos que 
esta edificação irá abri-
gar”, destaca.

Escolha um bom 
profissional
Na opinião de Rheinheimer, a escolha de um 

profissional capacitado é essencial para o sucesso 
do projeto. “A capacitação necessária é principal-
mente do conhecimento da atividade que será 
desenvolvida, desde a matéria-prima até o produto 
acabado, técnica construtiva das edificações e tec-
nologias dos equipamentos do layout do processo. 
Enfim, tem que estar familiarizado com o que se 
pretende construir. E é importante ressaltar o uso 
de tecnologia, que nos remete à inovação, novas 
soluções e novos conceitos e ideias, trazendo no-
vos desafios para atender a novas demandas do 
mercado”, enaltece.

Para um planejamento eficiente, o arquiteto diz 
que é necessário um cronograma físico financeiro 
ajustado e praticável, levando-se em conta as inú-
meras etapas da obra, trabalhando para que sejam 
mantidos prazos e os custos previstos. “Claro que 
numa obra acontecem imprevistos, entretanto, 
estes devem ser ajustados e corrigidos para não 
comprometer o cronograma físico financeiro 
preestabelecido”, pontua.

E para que este planejamento seja bem feito 
é preciso um rigoroso acompanhamento dos cro-
nogramas físico e financeiro, bem como de desen-
volvimento da obra, além de análise para ajustar 
algum eventual desvio do que estava programado, 
visando à tomada de decisões que não comprome-
terão interferências que poderão ocorrer no futuro, 
tais como instalações dos equipamentos e/ou início 
do processo de fabricação, entre inúmeras outras 
particularidades que uma obra industrial possui.

Nas análises prévias necessárias, Rheinheimer 
ressalta que por parte do investidor, este deve 
fazer uma análise de mercado para verificar: dis-
ponibilidade de matéria-prima, rentabilidade do 
empreendimento, mercado consumidor, custos 
de investimento e retorno e local de implantação. 
“Ou seja, ele deverá ter certeza de viabilidade do 

empreendimento”, aponta, acrescentando: “Já 
por parte do projetista, de posse destas in-

formações, cabe fazer um estudo prévio 
para poder subsidiar o investidor com 

as informações de investimento da 
construção civil”.

Normas 
existentes
Em termos de normas, 

os projetos arquitetônicos 
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“Para começar a confecção de 
um projeto industrial, os passos 
iniciais serão de levantamento 

e aprovação da área onde 
será construída, a qual deverá 
estar em consonância com a 

legislação ambiental

A MELHOR ESCOLHA É CONTRATAR 
PROFISSIONAIS COM CONHECIMENTO 

Plantas industriais: 

Arquiteto Vilson Rheinheimer, que atua com 
projetos industriais: “Atenção ao orçamento da 

obra é um dos pontos de equilíbrio para se ter a 
viabilidade do empreendimento”

em geral precisam estar de acordo com as normas 
dos órgãos de fiscalização, tais como ambientais, 
Vigilância Sanitária e legislação solicitadas pelos 
órgãos públicos municipais, estaduais e federais. 
Nos quesitos construtivos, fluxos produtivos e 
tecnologias de processo. E tais aprovações devem 
ser feitas pelos órgãos de fiscalização (ambientais, 
Vigilância Sanitária, públicos municipais, estaduais 
e federais), respeitando-se as diferentes esferas.

Para começar a confecção de um projeto in-
dustrial, os passos iniciais serão de levantamento 
e aprovação da área onde será construída, a qual 
deverá estar em consonância com a legislação 
ambiental. “Após isso, o projeto deve ser aprovado 
pelos demais órgãos envolvidos”, relata o arquiteto.

Assim que as obras civis tiveram início, ele 
ressalta que é muito importante observar-se os 
prazos de execução. “A definição do prazo de 
execução é fundamental numa obra, visto que 
esta característica definirá o ritmo da construção, 
os recursos financeiros disponibilizados, o come-
ço de operação, gerenciamento do processo e ter 
uma data para início do retorno do investimento. 
Também é preciso atenção ao orçamento da obra, 
porque é um dos pontos de equilíbrio para se ter a 
viabilidade do empreendimento, isto é, o valor do 
investimento e o retorno de investimento”, observa.

Rheinheimer menciona que o processo de 
execução da obra deve ser acompanhado por um 
profissional legalmente habilitado e com conheci-
mento na área, pois diversas técnicas e processos 
construtivos são extremamente específicos e preci-
sos, e não podem ser ignorados ou negligenciados 
para não comprometer o empreendimento como 
um todo.





“O empreendedor surge pela 
necessidade. Era a déca-
da de 80, eu trabalhava 

como funcionário de uma empresa no 
segmento de vidraçaria. Insatisfeito com o 
que ganhava por mês e mesmo diante das 
dificuldades econômicas da época, iniciei 
a vida como empreendedor”. A história é 
de Eliseu Emídio Rheinheimer, hoje conso-
lidado empresário, sócio da Independência 
Comércio de Ferro e Aço.

Como começou
Após sair do emprego, Eliseu analisou 

qual caminho deveria seguir e chegou à 
conclusão que o adequado seria empreen-
der na área que já conhecia. Por isso, fez 
uma oferta ao filho de um ex-patrão para 
comprar a empresa dele, cujo negócio 
concretizou, passando, então, a ser dono 
da Vidraçaria Independência. Na se-
quência, convidou seu irmão Rudinei 
Rheinheimer (Chico) para fazer parte 
da empresa, visto que ele também 
conhecia o mercado.

“E foi assim que ousei em-
preender. Iniciamos a empresa 
com nossos recursos e o que 
conseguimos emprestado. Em 
nenhum momento, apesar de difi-
culdades, deixamos nossos sonhos 
de lado. E no anseio de pagar as 

contas e encontrar o ponto de equilíbrio, 
não raro levantávamos às seis da manhã 
para trabalhar até as 23 horas ininterrupta-
mente”, conta Eliseu. “Com muito esforço e 
decisões acertadas conseguimos viabilizar 
nosso negócio”, enaltece.

No início, apenas dois funcionários 
ajudavam os sócios nas atividades. Hoje, 
a Independência Comércio de Ferro e Aço 
tem o orgulho de poder ofertar 55 postos 
de trabalho.

Independência Comér-
cio de Ferro e Aço
Eliseu diz que sempre planejou minu-

ciosamente os passos das suas empresas. 
“Em minha vida de empreendedor sempre 
sonhei muito e planejei meticulosamen-
te cada passo a ser dado, a escolha dos 
fornecedores, a compra das máquinas de 
transformação. Foi com bons parceiros 
que conseguimos nos firmar no mercado, 
trazendo produtos de qualidade para os 
nossos clientes”, pontua.

Hoje, os produtos vendidos pela empre-
sa têm no aço para as indústrias o principal 
produto. “Comercializamos aproxima-
damente 850 toneladas/mês de aço, entre 
outros produtos da área de siderurgia e 
construção, que tornam a Independência 
Comércio de Ferro e Aço uma das líderes 
do setor na região”, destaca Eliseu.
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““Anteriormente comprávamos 
as mercadorias de terceiros para 

revender aos nossos clientes, mas 
várias inconsistências destes 

fornecedores nos instigaram a 
partir para a produção própria, o 
que aconteceu com a compra de 

máquinas modernas e específicas

UMA EMPRESA QUE CRESCEU COM A CORAGEM

e a determinação de seus proprietários
História da 
Independência 
Comércio de Ferro e Aço 
começou nos anos 80, 
quando os irmãos Eliseu 
e Rudinei Rheinheimer 
iniciaram as atividades 
do grupo Independência 
Comércio de Ferro e Aço

O início da etapa industrial se deu com as compras 
das primeiras máquinas, que permitiram a transforma-
ção de vários produtos à base de aço. “Anteriormente 
comprávamos as mercadorias de terceiros para revender 
aos nossos clientes, mas várias inconsistências destes 
fornecedores nos instigaram a partir para a produção 
própria, o que aconteceu com a compra de máquinas 
modernas e específicas. Com a produção própria e a boa 
aceitação dos nossos clientes, fomos ampliando ainda 
mais espaços e conquistando novos clientes”, comenta 
Eliseu, ressaltando que a máquina de corte a laser foi 
importante para a nova etapa da empresa.

Após o laser, a Independência adquiriu máquina 
para a produção de telhas de aluzinco. “Hoje, industria-
lizamos também telhas metálicas Galvalumes e telhas de 
aluzinco. Além do formato simples, também aplicamos 
EPS, antirruído, anti-calor e anti-chama, com um vasto 
mercado que vai desde grandes empresas até obras 
residenciais”, detalha Eliseu.

“Também é importante salientar os investimentos em 
áreas físicas, necessárias para acolher os novos equipa-
mentos. Compramos novos espaços, construímos mais 
um moderno barracão”, aponta o empresário.

A base de clientes, acrescenta ele, está principal-
mente na região Oeste e Noroeste do Paraná. “Estamos 
muito felizes com nossa área de atuação e com os 
nossos clientes. Constantemente recebemos o feedback 
dos mesmos, destacando os pontos positivos de nossa 
empresa”, comemora.

Fase industrial

Eliseu Emidio Rheinheimer, 
sócio da Independência 
Comércio de Ferro e Aço: 
“Estamos muito felizes com 
nossa área de atuação e 
com os nossos clientes”
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Hoje, os produtos industrializados pela Extinmar são comercializados em 
Marechal Rondon e região, além de vários municípios do Mato Grosso do Sul
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De representante de outras marcas, 
o casal Rafael e Mariana Petry 
resolveu criar a sua própria in-
dústria de extintores de incêndio, 

que hoje comercializa produtos no Estado do 
Paraná e no Mato Grosso do Sul

Com experiência advinda do mercado de 
trabalho onde atuava, Rafael Petry e sua então 
namorada Mariana Follmann, em março de 
2009, criam uma empresa para atuar no seg-
mento de equipamentos contra incêndio, de 
segurança e proteção individual. Com o passar 
dos anos e buscando expansão das atividades, 
o casal resolveu investir numa indústria de 
extintores de incêndio, que entrou em operação 
em setembro de 2018.

“Quando começamos, éramos somente eu 
e minha namorada na 
empresa. Mas, com 
o passar do tempo, 
nosso negócio 
foi crescendo, 

os clientes começaram a chegar e passamos a 
contratar funcionários. Hoje, nosso grupo, ainda 
que pequeno, tem o orgulho de poder empregar 
28 pessoas”, enaltece Rafael.

Ele ressalta a importância econômica e social 
da empresa, destacando as atividades que são 
desenvolvidas para suprir as necessidades dos 
clientes em ofertar equipamentos de proteção 
à saúde dos trabalhadores e para contribuição 
à preservação do meio ambiente. 

A fase industrial
A chegada da indústria deu-se, também, 

pela experiência no mercado. “Já estávamos 
atuando na montagem, manutenção e recar-
gas de extintores e mangueiras de hidrantes, 
especialmente no segmento contra incêndio 
e equipamentos de segurança. Com os co-
nhecimentos adquiridos, decidimos comprar 
os equipamentos necessários e passamos 
a industrializar os extintores e peças, que 
antes representávamos de outras indústrias”,  
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“Com os conhecimentos 
adquiridos, decidimos 

comprar os equipamentos 
necessários e passamos a 

industrializar os extintores 
e peças, estas que antes 

apenas representávamos de 
outras indústrias

DE TRABALHO LEVA EMPRESÁRIOS A CRIAR 
SUA PRÓPRIA INDÚSTRIA

Experiência no mercado 

Rafael e Mariana Petry, sócios-proprietários da 
Extinmar, indústria de extintores de incêndio, 

junto à área onde será construído barracão 
industrial do empreendimento

expõe o empresário.
Hoje, os produtos industrializados pela 

Extinmar Ltda são comercializados na cida-
de-sede da empresa, além de municípios da 
região, como Toledo, Cascavel, Assis Chateau-
briand, Palotina, Guaíra e outros, e, também, 
em vários municípios do Mato Grosso do Sul. 
“Nossos produtos são certificados pelo Inmetro 
(Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia) e auditado pelo Ipen (Instituto 
de Pesquisas Energéticas e Nucleares), com a 
utilização de matéria prima certificada, além 
de estarmos credenciados pelo Crea-PR (Con-
selho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Paraná)”, enfatiza o empresário.

Área própria
As atividades industriais da Extinmar Ltda 

estão localizadas numa área alugada de apenas 
200 metros quadrados. “Recentemente adqui-
rimos uma área industrial, com 2,6 mil metros 
quadrados, encostada ao Anel Viário de Mare-
chal Cândido Rondon, onde será construída a 
nova sede da indústria de extintores. Neste novo 
ambiente vamos, inclusive, aumentar o leque de 
produtos industrializados, oferecendo a recarga 
para cilindro de gás CO2, que são utilizados 
pelas empresas distribuidoras de chope. Já em 
janeiro de 2022 pretendemos estar trabalhando 
no novo endereço”, comenta Rafael.





De prestador de serviços na área de manutenção industrial, grupo Maciel 
viu a possibilidade de industrializar seus próprios produtos, especialmente 

com tanques rodoviários e equipamentos para empresas de laticínios

Tanques rodoviários de transporte de líquidos 

são fabricados em Marechal Rondon
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Edilson e Sérgio Maciel, da SE 
Inox: “Toda nossa produção 
segue as normas da ABNT 
e resoluções específicas de 
órgãos do governo”

“Transportadoras e 
laticínios de várias partes 

do Brasil compram 
nossos tanques

feitos com inox por oferecerem mais qualidade à car-
ga transportada e maior vida útil do equipamento.

Em toda Região Sul
O público cliente da SE Inox está, principal-

mente, nos três Estados da região Sul, mais São 
Paulo e Mato Grosso do Sul. “São transportadoras 
e laticínios de várias partes do Brasil que compram 
nossos tanques”, orgulha-se, Edilson.

Ainda que os tanques tenham importância des-
tacada para a SE Inox, a indústria mantém serviços 
voltados para outros setores. “Trabalhamos para 
indústrias, principalmente no setor de laticínios. 
Inclusive, produzimos equipamentos próprios 
para estas empresas. Somos grandes fornecedores 
de equipamentos, com uma larga experiência no 
setor”, conclui o empresário rondonense.

Quando a SE Inox iniciava suas atividades 
no segmento de manutenção industrial 

voltado ao setor de alimentos, no ano de 1997, não 
imaginava o que seria a empresa 24 anos depois. 
Por iniciativa do empresário Sérgio Maciel, que já 
trabalhava como empregado no ramo e com apoio 
do pai, José Maciel (que então era funcionário do 
setor de manutenção da Copagril), a empresa 
foi criada nos fundos de um imóvel localizado 
na esquina da Avenida Maripá com a Rua Rio 
Grande do Norte.

A iniciativa ganhou vulto por volta do ano 
2000, quando a empresa conseguiu um espaço 
maior para trabalhar, já no Parque Industrial II. 
Foi ali que a SE Inox passou a atuar também no 
ramo industrial direto, com a fabricação de equipa-
mentos para o setor de laticínios. “Nosso primeiro 
produto industrializado foi um resfriador de leite”, 
lembra o sócio-proprietário e administrador da 
empresa, Edilson Maciel.

Para a fabricação dos resfriadores a empresa 
buscou know-hall necessário e a demanda fez com 
que seus clientes buscassem, também, reformas e 
fabricação de tanques rodoviários para transporte 
de líquidos. “Foi em 2005 que fizemos o primeiro 
tanque de transporte rodoviário de pequeno porte, 
mas, já em 2008, tivemos a oportunidade de iniciar 
a fabricação de tanques para bitrens, o que colocou 
nossa empresa num mercado ainda maior e mais 

destacado do setor de transporte”, salienta Edilson.
O início das atividades foi humilde, tendo 

seu fundador iniciado as atividades com a ajuda 
de apenas um funcionário, vindo, logo em se-
guida, a ajuda do pai. “Hoje, temos orgulho de 
oferecer 80 empregos diretos, entre as unidades 
de Marechal Cândido Rondon e Toledo”, destaca 
o administrador.

“Atualmente, a SE Inox tem um vasto leque 
de serviços, tais como serviços de torno, solda, 
fresa, serviço de munck, calandra, dobradeira, 
guilhotina, corte plasma (CNC), corte e dobra 
hidráulico. Em Toledo temos também o corte a 
laser e corte de dobra de chapas (CN)”, ressalta.

Até Bitrens
No que tange à industrialização de tanques 

rodoviários para transportes de líquidos (leite 
e subprodutos, água, arla e outros possíveis do 
gênero não explosivos), hoje a SE Inox oferece 
no tamanho de quatro mil até 36 mil litros. “O 
comprimento dos tanques pode variar de quatro 
até 30 metros. Ainda que tenhamos uma produção 
padrão é possível atender demandas exclusivas de 
clientes. Vale ressaltar que toda nossa produção 
segue as normas da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) e resoluções específicas de 
órgãos do governo”, enaltece o empresário. 

Os tanques, atualmente, em sua maioria, são 
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Indústrias sem chaminé, empresas rondonenses criam sistemas de gestão que 
são utilizados por outras empresas em diversos Estados brasileiros

Empresas de tecnologia surgiram ao 
longo dos anos com o objetivo de fa-
cilitar tramitações, como, por exemplo, 

as contábeis, financeiras, controle de estoque 
entre outras, de outras empresas. Neste quesito, 
Marechal Cândido Rondon vem se tornando 
um polo intelectual de tecnologia, com várias 
empresas que criam sistemas de gestão em vários 
segmentos, do comércio, indústria, agronegócio 
e prestação de serviços.

Sigha Sistemas
O grupo Sigha, por exemplo, formado pelos 

empresários César Luis Scherer, Eda Cristina 
Benkendorf, Harold Batschke, Paulo Ivandro 

Kempher e Sônia Roseli Manzke Scherer, surgiu 
no ano de 1983 como uma empresa de serviços 
contábeis (Escritório Contábil Alvorada S/C 
Ltda). “Numa etapa de startup, o escritório 
mudou o nome para Sigha e iniciou estudos 
e a formação de sistemas especializados para 
atender uma demanda de gestão então existente 
entre nossos clientes”, conta o empresário Cesar 
Scherer.

“Hoje, no portfólio de sistemas existentes no 
grupo Sigha, destacam-se os criados para postos 
de combustíveis, lojas de peças e serviços, lojas 
de material de construção, indústrias e monta-
doras (produção por encomenda e produção 
contínua). Além dos sistemas especializados, 

temos também os genéricos, que são feitos para 
utilização no comércio em geral e em indústrias 
de pequeno porte”, destaca Scherer.

Para atender a demanda de serviços em 
contabilidade e sistema, o grupo Sigha conta 
atualmente com aproximadamente 50 colabora-
dores diretos. “Nossa equipe atende empresas 
que utilizam de nossos sistemas de gestão em 
vários Estados brasileiros, com destaque para 
o Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. 
Por isso, quando você estiver num posto de com-
bustível, abastecendo seu carro em algum destes 
Estados, pode ser que a nota fiscal gerada seja 
por um sistema de gestão criado em Marechal 
Rondon”, evidencia o empresário.
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MARECHAL RONDON É REFERÊNCIA EM SISTEMA DE 

gestão de negócios
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Ultra Sistemas
A Ultra Sistemas emprega hoje 30 colaboradores, 

sendo de propriedade dos empresários Luciano Cre-
monese e Darcy Luiz Muller, que formaram a empresa 
há 20 anos. Tendo por foco empresários do comércio e 
de indústria que buscam gerenciamento completo dos 
seus negócios, disponibilizam a estes os sistemas ERP, 
Ultra Solar, Ultra NF-E Fiscal e Contábil, CRM e o BI. A 
Ultra tem sistemas rodando em 15 Estados brasileiros.

TryIdeas Sistemas
Tendo como sócios os empresários Thiago Rhei-

nheimer, Giovanni Costa Rosa, Sidenei Steinbach 
e Daniel Valiati, a TryIdeas Sistemas atua no 
mercado há 11 anos, empregando, atualmen-
te, 20 pessoas de forma direta. No portfólio 
de sistemas, a TryIdeias disponibiliza soft-
wares para gestão de negócios e plataforma 
para vendas on-line, com diversos módulos 
para os mais variados ramos de atividade, 
como comércio, indústrias e prestadores de 
serviços de praticamente todos os segmentos. 

Integrado ao software, a empresa possui vários 
produtos próprios desenvolvidos, como módulos para 
smartphones que visam facilitar as tarefas e levar re-
cursos na palma da mão, como também acesso on-line 
aos softwares para trabalho remoto, com segurança e 
praticidade. Além disso, para suportar soluções possui 
serviços de Datacenter, inclusive virtualizando soluções 
de terceiros em sua infraestrutura.

Presente em mais de 250 cidades de 18 Estados 
brasileiros, a TryIdeas atende aproximadamente 2,7 
mil empresas de portes variados, desde empresas com 
faturamento abaixo de R$ 10 mil mensais, como também 
empresas de faturamento acima de R$ 50 milhões, seja 
prestador de serviço, indústria ou comércio em geral. 
Para atender a demanda de seus clientes, a TryIdeas 

utiliza ferramentas das mais modernas existentes no 
mercado mundial de linguagem de computação.

Work Sistemas
Atuando especificamente no segmento de ponto 

eletrônico (cartão ponto), a Work Sistemas iniciou suas 
operações há 12 anos e hoje tem à frente os empresários 
Eduardo Zanquetta Cardozo e Cassiano Luiz Zanata 
Bonomo. Oferecendo 20 empregos diretos e mais três in-
diretos, têm seus softwares rodando em órgãos públicos, 
indústrias, comércio em geral e prestadores de serviços.

Como diferencial em sua tecnologia, a Work Sis-
temas disponibiliza seu sistema web totalmente 

integrado em nuvem. Seus clientes estão hoje 
em vários Estados brasileiros.

Priori Sistemas
A empresa de sistemas de Gerson Jair 

Froehner, Milton Terre e Luciano Lizzoni, 
criada em julho de 1991, emprega hoje 

8 funcionários. Desenvolve dois sistemas 
especializados para profissionais de conta-

bilidade: o Rumo (sistema para escritórios de 
contabilidade e empresas que tenham departamento 
contábil e/ou RH Interno, envolvendo sistemas de 
contabilidade, escrita fiscal e folha de pagamento); e 
o Govbox (feito para facilitar a vida do profissional 
da contabilidade em relação às obrigações acessórias 
que os contadores têm com os programas do governo). 
“Nosso portfólio de clientes inclui escritórios contábeis, 
empresas de serviço, comércio, indústrias, pessoas 
físicas, escolas, universidades, câmaras de vereadores, 
prefeituras, sindicatos, produtores rurais, contado-
res e outras organizações que precisam processar e 
comunicar suas operações legais junto ao governo, e 
estamos presentes em todos os estados do Brasil, em 
350 municípios diferentes”, destaca o sócio-proprietário, 
Gerson Froehner.
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BZS Tecnologia
Órgãos públicos, condomí-

nios, cooperativas e empresas 
privadas de diversos segmentos 
existentes em nove Estados bra-
sileiros utilizam de ferramentas 
de gestão criadas pela BZS Tec-
nologia, empresa rondonense 
dos empresários Ademar Bayer, 
Adriana Bayer e Ivanir Sterm. 

Criada há 25 anos e empre-
gando atualmente nove funcioná-
rios, a BZS Tecnologia disponibi-
liza sistemas de Selfie Tecnologia 
(software para mapeamento e 
identificação das riquezas ur-
banas e rurais dos municípios), 
BZS Água e Gás (para gestão 
do consumo de gás e/ou água 
em condomínios e autarquias 
municipais), BZS Recicle (para 
gestão de cooperativas de agentes 
ambientais de reciclagem de lixo), 
biblioteca (com software para 
gestão completa), bloco (emissão 
de nota fiscal de produtor rural), 
sistemas de gestão comercial e 
sistemas de cartão ponto. 

A tecnologia empregada 
pela empresa rondonense é das 
mais modernas, como o banco 
de dados PostGresql, Linguagem 
PHP framework Y12 e plataforma 
em nuvem.



O mercado da construção civil está sempre 
em desenvolvimento. Atualmente é possível 
vencer grandes vãos (distância livre entre 

pilares ou entre apoios de uma estrutura) com elementos 
mais leves e de poucas dimensões através da utilização do 
sistema de protensão.

Esta tecnologia visa, além da estética, uma melhora na 
funcionalidade das edificações, uma vez que se tem áreas 
mais amplas com menos barreiras visuais e menor perda 
de área útil construída. O sistema pode ser empregado em 
vigas, lajes, pilares, entre outros, e é utilizado em obras de 
pequeno porte até em obras de grandes dimensões como 
pontes e viadutos (como o viaduto da BR 163 na cidade 
de Marechal Cândido Rondon). 

Adriano Wutke, engenheiro responsável da empresa 
Engemarko Pré-Fabricados, explica que o sistema consiste 
em introduzir no elemento estrutural uma tensão interna 
provocada por cordoalhas ou barras de aços tensionadas. 
Essa tensão faz com que o concreto trabalhe sob compressão, 
situação em que atinge sua melhor performance, resultando 
em melhoria na resistência e no aproveitamento da seção 
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SISTEMA DE PROTENSÃO   permite vãos
livres maiores e com alta resistência

➔ VANTAGENS DO SISTEMA
O sistema de protensão possui inúmeras van-

tagens, sendo as principais:
- Possibilidade de grandes vãos, pois o concreto 

protendido consegue vencer vãos que o concreto 
armado usual não venceria;

- Maior variedade de layout no projeto arqui-
tetônico, já que há maior distância entre os pilares;

- Redução de deformações e fissuras;
- Utilização de seções mais esbeltas nas vigas 

e lajes;
- Redução da corrosão do aço;
- Economia no custo de fundações.
- Aumento da durabilidade da estrutura.

da peça frente às solicitações.
Dentre as vantagens do sistema de proten-

são, a engenheira Mayara Hobold, que também 
compõe o quadro técnico da Engemarko, destaca: 
“Possibilidade de grandes vãos, pois o concreto pro-
tendido consegue vencer vãos que o concreto armado 
usual não venceria; maior variedade de layout no 
projeto arquitetônico, já que há maior distância entre 
os pilares; redução de deformações e fissuras; utilização 
de seções mais esbeltas nas vigas e lajes; redução da 
corrosão do aço; economia no custo de fundações; 
aumento da durabilidade da estrutura”.

Atualmente, a Engemarko Pré-Fabricados conse-
gue atingir vãos de até 28m na cobertura e até 12m na 
laje alveolar. A empresa utiliza somente concreto de alta 
resistência e possui em sua equipe técnica engenheiros 
especializados que calculam a carga necessária de 
protensão específica para cada projeto.

O engenheiro Adriano complementa ainda que 
“a utilização do sistema protendido trouxe muita 
inovação ao setor que, em conjunto com a indústria 

“A utilização do sistema 
protendido trouxe muita inovação 
ao setor que, em conjunto com a 

indústria pré-fabricada, possibilita 
edificações diferenciadas com 

maior qualidade, produtividade e 
custo-benefício

Sistema protendido

Fotos: Divulgação

pré-fabricada, possibilita edificações diferenciadas com 
maior qualidade, produtividade e custo-benefício. Na 
Engemarko Pré-Fabricados, por exemplo, nossos clien-
tes podem usufruir deste sistema, contando com nossa 
equipe na busca de soluções para as obras”., destacou 
o profissional. Com esse desenvolvimento constante, 
fica cada vez mais difícil obter os mesmos resultados 
utilizando sistemas construtivos tradicionais e usuais.

A Engemarko 
consegue fabricar 
vigas de até 28 
metros livre e 
lajes alveolares de 
até 12 metros sem 
ter ao seu longo 
qualquer apoio 





Atuante no segmento 
do agronegócio, grupo 

Horizonte conta com 
indústrias de transformação 
de trigo, milho, arroz, milho 

waxy, mandioca e batata

A vocação pelo agronegócio fez o 
rondonense Osvino Ricardi investir 
inicialmente numa empresa para rece-

bimento de cereais, a Agrícola Horizonte Ltda, e, 
posteriormente, num moinho de trigo e na indústria 
de amidos. As atividades do empresário começaram 
no ano de 1979 e hoje tem como sócios nesses em-
preendimentos a esposa Marlise Sulzbach Ricardi 
e a filha Elizabeth Fabiani Ricardi.

De acordo com Osvino, o grupo Horizonte 
sempre esteve engajado na vocação da região, que 
é o agronegócio. “Fomentamos a produção de grãos 
e raízes através da atividade comercial de insumos 
agrícolas, assistência técnica, recebimento e comer-
cialização de grãos. Já a industrialização de grãos 
de trigo foi uma sequência natural das atividades 
iniciais da empresa, nos anos 1990, quando a região 
ainda produzia muito trigo. Hoje, o abastecimento 
acontece com a produção adquirida de fornecedores 
do Paraná e Rio Grande do Sul, além do Paraguai”, 
comenta.

No ano de 1999 o grupo Horizonte ampliou o 
leque de atividades, ingressando na industrialização 
da mandioca, produzindo fécula in natura e farinha 
de mandioca. “Logo implantamos o sistema de mo-
dificação de amidos para atender a forte demanda 
nacional por este ingrediente, pela indústria alimen-
tícia, mais especificamente os segmentos de molhos, 
condimentos e lácteos”, ressalta o empresário.

O grupo Horizonte tem uma importância 
econômica e social muito grande para Marechal 
Rondon e região, gerando cerca de 300 empregos 
diretos. No segmento industrial, o grupo atua com 
o moinho de trigo, com produção voltada para in-
dústrias de panificação e ao varejo, este no mercado 
doméstico; e com a unidade de amidos, que atende 
principalmente indústrias de alimentos, papel, têxtil 
e de ração animal.

Produção
Em termos de capacidade produtiva, o grupo 

Horizonte processa 200 toneladas/dia de trigo, 400 
toneladas/dia de mandioca e 300 toneladas/dia de 
milho. Com o processamento destes produtos, o 
grupo Horizonte alcança quatro mil toneladas/mês 
de farinha de trigo e derivados, quatro mil toneladas/
mês de amido regular e mais quatro mil toneladas/
mês de amidos modificados.

No mix de produtos oferecidos pelo grupo 
Horizonte se destaca o destinado para o varejo e 
uso industrial. “São farinhas de trigo, farinhas de 
mandioca, polvilhos doce e azedo, misturas para 
chipa e pão de queijo, misturas para panificação, mis-
turas para pães especiais, féculas e amido de milho. 
Também, os amidos naturais de mandioca, milho, 
arroz, batatas e amidos modificados para indústrias 
alimentícias, papel e têxtil, bem como ingredientes 
para fábricas de ração animal”, detalhou Osvino.

VISÃO EMPREENDEDORA faz grupo 
Horizonte ser um dos maiores do Brasil
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Buscando constantemente a inovação e tecno-
logias de ponta, o grupo, com os investimentos rea-
lizados junto à unidade de amidos, colocou a Agrícola 
Horizonte como a terceira maior produtora de amidos 
modificados alimentícios do Brasil. “Essa conquista 
também é resultado de muito conhecimento aplicado, 
foco na qualidade e resultado nos produtos do cliente, 
o que está no DNA da Horizonte”, ressalta Osvino

E o foco em investimentos não para porque 
as indústrias têm muito ainda a crescer e oferecer 
ao mercado. “Neste mês de maio, a Horizonte tem 
a satisfação de compartilhar com toda a comuni-
dade rondonense e da região, com o seu quadro de 
funcionários e fornecedores e, especialmente, com 
seus clientes o início de operação da nova unidade 
de industrialização de milho, que processará ami-
dos in natura e modificados de milho, projeto que 
estava em obras desde 2017. Todo o processo foi 
desenhado com o que há de mais moderno no que se 
refere à tecnologia e equipamentos, com máquinas 
selecionadas somente entre os fornecedores líderes 
no mundo. Essa planta é uma das mais modernas do 
Brasil. Com essas ampliações, a Horizonte Amidos é 
uma das únicas a dispor de amidos de arroz, milho, 
milho waxy, mandioca e batata”, enaltece.

Terceira maior 
produtora de amidos“Neste mês, a Horizonte tem 

a satisfação de compartilhar 
com toda a comunidade o 

início de operação da nova 
unidade de industrialização 
de milho, projeto que estava 

em obras desde 2017

Na produção do grupo Horizonte, o empre-
sário menciona que do moinho de trigo a maior 
escala vai para padarias e linha industrial de 
panificação, enquanto que na unidade de amidos 
os produtos de maior giro são os modificados 
para o segmento alimentício. “A produção de 
nossas indústrias em Marechal Cândido Rondon 
é comercializada na região macro Oeste para-
naense, bem como em São Paulo, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Acre, 
Rondônia e Rio de Janeiro. Já do segmento de 
amidos, atuamos com maior fatia no mercado 
nacional, todavia, já estamos exportando para 
alguns países da América do Sul”, expõe.

Osvino Ricardi, Sócio Administrador 
do Grupo Horizonte





Filho de agricultores rondonenses, Osnir Comin saiu do interior 
para a cidade para realizar seu sonho de estudar e trabalhar

Quando o jovem Osnir Antonio 
Comin saiu da propriedade dos 

seus pais, agricultores na linha Baixada, 
distrito de Bela Vista, Marechal Cândido 
Rondon, para morar na cidade, o objetivo 
inicial era poder estudar e alcançar algum 
lugar melhor na vida. “Era idos de 1989, 
estava com 15 anos de idade, decidi 
que queria estudar, por isso, larguei a 
propriedade dos meus pais e vim para a 
cidade de Marechal Cândido Rondon sem 
conhecer praticamente ninguém, apenas 
com muitos sonhos na cabeça”, conta o 
hoje empresário industrial no segmento 
de vidros e serralheria.

Na sede rondonense, para poder 
seguir seus estudos, o jovem Osnir 
precisou de emprego. E a sua primeira 
oportunidade no mercado foi na então 
indústria moveleira Bombardelli, que 
existia no Bairro Líder, onde foi trabalhar 
como auxiliar. Depois, trabalhou no grupo 
Rimafra, como empacotador, e seguiu sua 
vida profissional como funcionário na 
Metalúrgica Reschke e Metalúrgica AJJ. 

Empresário
“Foi no ano de 1998 que iniciei 

como empresário. Com o apoio e ajuda 
da família, de minha esposa Denise, es-
pecialmente dos sogros Valéria e Guido 
Reichert, que são nossos sócios até hoje 
na empresa, iniciamos as atividades da 
Disk Serviços. Atuamos primeiramente 
em instalações de box, vidros comuns e 
funilaria (calhas). Nosso primeiro espaço 
comercial foi na Rua Minas Gerais, ao 
lado da Metalúrgica Weirich, num espaço 
alugado”, lembra o empresário.

A ampliação dos negócios e a entrada 
no segmento industrial aconteceu após o 
ano de 2002. Vendo um momento impor-
tante, com Marechal Rondon apostando 
na revitalização das fachadas do comércio, 
ele percebeu que o mercado tinha espaço para mais 
empresas do setor. Amparado pela família, decidiu 
investir em máquinas e equipamentos para o setor de 
serralheria. “A cidade vivia o boom da revitalização. 
Havia muita necessidade de vidros temperados e 
alumínios. Clientes nos procuravam para os servi-
ços, mas não tínhamos como os atender. Por isso, 
viabilizamos os recursos, compramos as máquinas, 
entramos no mercado e deu certo”, destaca Comin.

Barracão Próprio
Com o espaço reduzido junto ao local onde 

estavam trabalhando, ele buscou um imóvel junto 
ao Parque Industrial III. “Conseguimos o terreno por 
comodato, construímos o barracão com mil metros 
quadrados e ampliamos muito o leque de trabalhos 
da empresa. Novas oportunidades foram surgindo, 
inclusive para a abertura de uma filial na cidade de 
Cascavel, onde estamos, também, até hoje”, expõe. 

Localizada no Parque Industrial, a Alumeglass 

GOSTO PELA TRANSFORMAÇÃO 
motiva empresário a investir
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Ativo na comunidade, Comin comenta 
que todos precisam contribuir com as ações 
coletivas existentes. “Tenho como propósito 
contribuir ainda mais, talvez, um dia, até 
na questão política. Vejo a importância do 
envolvimento social. Ajudar as entidades lo-
cais, participar da vida do município de forma 
efetiva é um compromisso que temos como 
cidadãos desta terra”, conclui o empresário.

Vida social

“O industrial precisa 
constantemente estar 

atualizado, buscar sempre 
o que o mercado oferece 
em termos de novidades. 

Isto é desafiador, é o 
que move o empresário 

sonhador
matérias-primas utilizadas na indústria. 
“Pela pandemia ou não, vivemos um mo-
mento de muito trabalho. Todavia, ao mesmo 
tempo, vivemos um risco muito grande de-
vido à volatilidade das commodities, que são 
geridas pelo mercado mundial. O alumínio é 
o centro das nossas atenções, não nos permite 
margens de erro. É desafiador, atuamos num 
mercado em que hoje o preço do produto 
é um e amanhã alterações podem afetar o 
orçamento feito”, menciona, salientando 
que a falta de insumos também atrapalha 
os planejamentos realizados. “Acredito, 
todavia, que o setor vai normalizar em 
breve, oferecendo maior segurança para a 
classe empresarial e para os clientes”, opina.

No PR e MS
A empresa de Comin, hoje Alumeglass, 

no início contava apenas com os serviços 
dele próprio, do sogro, da esposa Denise e 
do irmão Cássio. “Hoje, além dos que aju-
daram no início, o filho Nicolas (graduado 
em Arquitetura) também faz parte da ad-
ministração da empresa. Ao todo, contamos 
com 25 funcionários, sendo 15 em Marechal 
Rondon e outros dez na filial de Cascavel, 
aberta em 2014”, informa.

O mercado de atuação da Alumeglass 
não é mais somente Marechal Rondon e 
Cascavel. “Atendemos obras em toda a região 

Oeste e centro-Oeste do Paraná, além do Sul do Mato 
Grosso do Sul. Estamos felizes com os resultados, 
pois cada vez mais clientes de outras cidades estão 
confiando em nossos serviços”, comemora. “Me 
realiza o poder da transformação, de pegar um 
produto bruto e deixá-lo bonito. E cada obra que 
realizamos, com o resultado agregado, ficamos mais 
encantados”, frisa.

trabalha com esquadrias, fachadas e vidros. “Nosso 
principal produto hoje são as fachadas com a técnica 
Glazing (fachadas de vidros sem outras estruturas 
aparentes). É o que existe de mais de moderno neste 
setor”, enfatiza o industrial.

Ainda que satisfeito com sua empresa, ele diz 
que não para de sonhar e que está atento ao que o 
mercado exige. “O industrial precisa constantemente 
estar atualizado, seja com treinamentos, máquinas 
e equipamentos, buscar sempre o que o mercado 
oferece em termos de novidades. Isto é desafiador, 
é o que move o empresário sonhador. É por isso que 
já venho analisando novos investimentos e, quiçá, 
futuramente possamos trazer para Marechal Cândido 
Rondon um centro de usinagem de esquadrias, o que 
tornaria nossa indústria ainda mais tecnológica e com 
maior qualidade nos serviços”, revela.

Ainda que investimentos precisem ser feitos, o 
empresário destaca que a grande preocupação do 
setor, no momento, é a volatilidade dos preços das 

Osnir Antonio Comin, sócio-proprietário 
da Alumeglas: “A cada obra que 

realizamos, com o resultado agregado, 
ficamos mais encantados”

Divulgação





Em Marechal Rondon o setor industrial oportuniza em torno de 4,2 mil postos de trabalho

O setor industrial de Marechal 
Cândido Rondon tem sua 
importância valorizada 

também pelas ações da Associação 
Comercial Empresarial (Acimacar), en-
tidade que congrega aproximadamente 
dois mil associados. A entidade entende 
que o segmento tem seu valor não apenas 
pela produção industrial, mas também 
pelo fortalecimento da economia local, 
geração de empregos e boa garantia de 
renda para os profissionais que atuam 
no setor.

“A industrialização dos 
produtos que acontece 
dentro das fábri-
cas locais é um 
processo que, 
de uma forma 
ou de outra, 
acaba benefi-
ciando outros 
segmentos, já 
que muitas 
empresas do 
comércio e 
até da presta-
ção de serviço 
demandam da 
industrialização de 
produtos para fazer 
seus negócios acontecerem 
e conseguirem atender seus 
clientes de forma satisfatória”, destaca 
a presidente da Acimacar, empresária 
e agropecuarista Carla Rieger Bregoli,

Por considerar a importância 
do setor, a Acimacar apresenta em 
seu portfólio atividades voltadas aos 
associados, especialmente de acordo 
com demandas identificadas junto aos 
associados, “como é o caso dos cursos 
e treinamentos que a entidade oferece a 
fim de profissionalizar e capacitar o em-
presário e também sua equipe”, ressalta 
a presidente. Além disso, nas bandeiras 
que a entidade defende, a Acimacar 
trabalha por questões de transporte e 
infraestrutura, que acabam beneficiando 
diretamente o setor industrial. 

Uma das principais conquistas do 
município e da região da qual a Acimacar 
esteve presente de forma participativa 
foi a duplicação da rodovia BR-163 entre 
Marechal Cândido Rondon e Toledo, 
que está na fase final de execução. 
“Outras bandeiras que impactam no 
setor industrial e constantemente estão 
em nossas pautas são a implantação de 
ramais da Ferroeste até Guaíra e Foz do 
Iguaçu, a duplicação da rodovia entre 
Marechal Rondon e Guaíra e a obra 
do Contorno Oeste, além da batalha 
pela redução do preço do pedágio no 
Paraná”, aponta Carla.

Indústrias impulsionam economia 
local e geram empregos e renda
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Na avaliação do vice-presidente da Indústria da Acimacar, Sandro Zas-
trow, o setor industrial em Marechal Rondon está muito bem. “Apesar de 
estarmos enfrentando os problemas oriundos da pandemia, o setor teve 
poucos prejuízos se comparado com outros, como o lojista. As indústrias 
e o agronegócio conseguiram manter suas atividades e até aumentá-las, 
o que permitiu que a economia local não fosse tão prejudicada”, opina.

Segundo Zastrow, a pandemia, também, fez algumas indústrias 
promoverem inovações para se manter fortes no mercado. “Teve indústria 
local que, pela necessidade, renovou e até mudou o portfólio de produtos, 
pois sua produção não estava mais com boa comercialização. Alterando 
rumos estas indústrias se mantiveram fortes, gerando bons empregos e 
renda para o município”, conclui.

Setor com poucas perdas

Presidente da Acimacar, Carla Rieger 
Bregoli: “Os números são muito importantes 
considerada a dimensão e o porte do nosso 
município. Então, acredito que, sim, somos 

um polo da indústria”

““Todos os segmentos da 
indústria são importantes e 
possuem grande destaque 
na economia de Marechal 

Rondon, pois estão gerando 
emprego, renda e produzindo 

pelo crescimento da nossa 
economia e da comunidade”

Grande gerador
de empregos
Marechal Rondon tem, atualmente, 

um universo superior a 7 mil empresas 
legalmente constituídas. “Destas, temos 
426 do setor industrial, conforme dados 
do governo federal e do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) de 
março de 2021. O setor industrial é o que 
mais emprega pessoas no nosso município, 
com mais de 4,2 mil pessoas trabalhando 
nas indústrias”, informa a presidente da 

Acimacar.
Entre as demandas do 
setor industrial, talvez a 

mão de obra seja uma 
das maiores. “Infeliz-

mente hoje há mais 
vagas abertas nas 
empresas do que 
pessoas procu-
rando emprego. 
Na Agência do 
T r a b a l h a d o r 
rondonense há 
uma média diá-

ria de 250 vagas 
de emprego e boa 

parte destas são para 
a indústria. O fator que 

hoje está dificultando as 
empresas a preencherem es-

sas vagas é a questão da qualificação 
dos profissionais”, salienta Carla. “E ainda 
temos outras vagas disponíveis pelo Banco 
de Talentos da Acimacar e vemos conti-
nuamente empresas publicarem em redes 
sociais ofertas de trabalho”, ressalta Carla.

Polo industrial
Os números que o setor industrial 

de Marechal Rondon apresenta (fatores 
econômicos, geração de empregos entre ou-
tros), considerando as devidas dimensões, 
tornam o município um polo industrial de 
grande porte. “Os números são muito im-
portantes considerada a dimensão e o porte 
do nosso município. Então, acredito que, 
sim, somos um polo da indústria. Apesar 
de estarmos inseridos em um contexto 
econômico onde a agricultura é o braço 
forte, além, é claro, da importância do 
comércio e da prestação de serviços, não 
podemos deixar de exaltar a importância 
que a indústria tem especialmente para 
a geração de emprego e renda na nossa 
cidade”, enaltece a líder empresarial.

Para ela, não existe um segmento in-
dustrial mais destacado. “Todos os segmen-
tos da indústria são importantes e possuem 
grande destaque na economia de Marechal 
Rondon, pois estão gerando emprego, 
renda e produzindo pelo crescimento da 
nossa economia e consequentemente da 
comunidade rondonense”, enfatiza.






