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APrESENTAÇÃo

A inovação como diferencial competitivo

A inovação nas micro e pequenas empresas é mais que 
promover melhorias de gestão, necessárias e fundamentais 

para a boa engrenagem do mundo corporativo. É, sobretudo, um 
diferencial competitivo, que, muitas vezes, define o sucesso de um 
empreendimento. 

Nos dias de hoje, inovar ainda é um desafio para os pequenos 
negócios, uma barreira a novos mercados. Para os empreendedores 
e empresários de micro e pequenas empresas, é um processo que 
exige altos investimentos, o que não é uma verdade absoluta.

O Projeto Agentes Locais de Inovação, uma iniciativa do SEBRAE 
Nacional, pilotada no Paraná e no Distrito Federal e que atualmente 
serve de modelo para 22 estados brasileiros, é um exemplo concreto 
de que a inovação pode ser algo simples e bastante efetivo.

A dificuldade de fazer o processo inovador chegar à pequena 
empresa começa com a conceituação do que se entende por inovação. 
No ambiente dos pequenos negócios, em especial, inovação deve 
ser entendida dentro de um amplo espectro, no qual se incluem, 
além das inovações tecnológicas propriamente ditas, as inovações 
incrementais em processos e em gestão. Entretanto, a atuação dos 
agentes locais de inovação tem buscado se concentrar na inovação 
efetiva, que agregue diferencial competitivo efetivo a partir de 
tecnologia, uma aposta acertada e que está criando diferenciais 
significativos nas empresas atendidas pelo projeto.

Mais de 12 mil micro e pequenas empresas já foram sensibilizadas 
por agentes locais de inovação em 13 estados brasileiros, que 
executam o Projeto integralmente. No Paraná, foram quase 3 mil 
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pequenos negócios que absorveram conceitos de inovação e novos 
conhecimentos.

Os agentes locais têm o papel de propor e implementar a 
inovação, de acordo com as necessidades e as características de cada 
empreendimento. Os profissionais são orientados a desmistificar 
o processo de inovação, e a sensibilizar os empresários sobre a 
importância de inovar, traduzindo a teoria em prática concreta.

Inovar é algo também que não se restringe à vida empresarial. 
Comprovadamente, indivíduos inovadores o são em sua vida 
profissional, pessoal e em todos os momentos. A inovação está 
associada à atitude. Por trás de cada autêntica inovação, está uma 
atitude pró-ativa, que se percebe numa natural inconformidade com 
o estado atual das coisas, na busca incessante por fazer melhor e 
diferente e, sobretudo, na capacidade das pessoas, que no fundo são 
o grande elemento impulsionador da inovação, transformar ideias 
em realidade.

A partir do momento que a inovação passa a fazer parte do DNA 
da empresa, os resultados são extraordinários e as percepções dos 
empreendedores e empresários mudam. Os momentos de crise 
não são mais encarados como obstáculos intransponíveis, mas 
desafios a serem vencidos.  E os momentos de vitalidade econômica, 
oportunidades para ganhar mercado.

Os conceitos da inovação passam a estar entremeados no tecido 
da organização, e, a partir do momento em que isso acontece, todo 
o processo torna-se natural. Ninguém precisa, por exemplo, ser 
sensibilizado para respirar. Quando a cultura da inovação entra no 
dia a dia da empresa, acontece a mesma coisa: inovar torna-se um 
ato natural!
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Que os casos de sucesso selecionados nesta publicação sirvam de 
inspiração, para os empresários que já investem na inovação como 
diferencial competitivo e que buscam novos mercados e também 
para os agentes locais de inovação que, incansavelmente, levam 
conhecimento aos pequenos negócios.

Allan Marcelo de Campos Costa
Diretor-Superintendente do SEBRAE/PR
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APrESENTAÇÃo

O Projeto Agentes Locais de Inovação – ALI, cujos resultados são 
aqui apresentados, decorre  de parceria realizada entre o SEBRAE 
e a Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico do Paraná. A ação estratégica da referida  Fundação 
Araucária está pautada em três grandes linhas a seguir sintetizadas:

Fomento à Produção Científica e Tecnológicaa) , visando ampliar e 
consolidar a capacidade de produção do conhecimento e de 
inovações tecnológicas no Estado do Paraná, mediante apoio 
a projetos de pesquisa básica e aplicada desenvolvidos pelas 
universidades e institutos de pesquisas;

Verticalização do Ensino Superior e Formação de Pesquisadoresb) , para 
ampliar a qualificação de recursos humanos para atuação em 
CT&I, com ênfase na expansão e consolidação dos programas 
de pós-graduação acadêmicos oferecidos pelas instituições 
de ensino superior, sediadas e atuantes no Paraná, em nível 
de Mestrado e/ou Doutorado, estimular a produção científica, 
por meio da concessão de bolsas de pós-doutoramento 
e de produtividade em pesquisa e incentivar a vocação de 
estudantes através da iniciação científica e

Disseminação Científica e  Tecnológicac)  com a finalidade de apoiar 
a participação de eventos científicos e a divulgação dos 
resultados em publicações periódicas, além da difusão dos 
avanços em C&T para a sociedade paranaense.

O projeto Agentes Locais de Inovação – ALI, na ótica da 
Fundação Araucária, situa-se  no contexto destas linhas 
estratégicas de ação, mais especificamente da que se diz 
respeito à Disseminação Científica e Tecnológica.
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Foi concebido com a finalidade de identificar oportunidades 
de inovação para micro e pequenas empresas, com o objetivo de 
aproximar as necessidades das empresas às soluções das instituições 
de ensino e pesquisa. Pretende-se desta forma, elevar o poder 
de competitividade das micro e pequenas empresas por meio de 
atuação de agentes locais de inovação.

O trabalho qualificado destes agentes, realizado com o suporte 
de metodologia que delineou com clareza o percurso da ação 
desenvolvida, sensibilizou os empresários para a importância 
estratégica da inovação dos seus produtos, processos produtivos, 
técnicas de marketing e revisões organizacionais.

Os depoimentos colhidos junto aos agentes e empresários 
enfatizam a relevância da inclusão destas ações nas políticas públicas, 
do acesso ao conhecimento e interação das micro e pequenas 
empresas com as instituições de ensino e pesquisa, bem como, da 
inserção das mesmas em novos mercados.

Os resultados serão detalhados mais amplamente na publicação 
que  agora se apresenta ao público envolvido e interessado nesta 
temática. Entretanto, o aqui exposto já é um indicativo que caracteriza 
esta iniciativa em um caso de sucesso.

Prof. Dr. Zeferino Perin
Presidente da Fundação Araucária de Apoio ao

Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná
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inovar independe do porte da empresa

O Sistema SEBRAE tem como meta mobilizadora, em 2010, 
atender mais de 17 mil micro e pequenas empresas com soluções de 
inovação, porque entendemos que a inovação independe do porte 
da empresa. 

Desmistificar inovação e levar esse tema para a realidade das 
pequenas empresas, na sua gestão, são nossos grandes desafios. 
Foi dentro desse contexto que, em outubro de 2007, convidamos 
o SEBRAE/PR e o SEBRAE/DF para construírem junto conosco essa 
metodologia. 

Como todo projeto-piloto, não tínhamos todas as respostas, mas, 
também,  não tínhamos medo das perguntas. Além de termos muitas 
dúvidas sobre a forma de abordagem junto ao nosso cliente, como ter 
empresas inovadoras, e se conseguiríamos levar a cultura da inovação 
como um processo sistemático dentro da pequena empresa, como 
se daria o aproveitamento desses profissionais, já que o investimento 
é significativo, e teríamos que pensar num retorno. 

Tínhamos, no entanto, a certeza que os resultados seriam 
significativos, não somente para o Sistema SEBRAE, mas para os 
clientes, para os próprios agentes locais de inovação. Além disso, 
tínhamos a consciência que estávamos propondo uma mudança de 
paradigma para o próprio atendimento do Sistema SEBRAE, onde 
estávamos invertendo a lógica do reativo para o pró-ativo, deixar 
de esperar que o cliente venha ao SEBRAE, para ir até o cliente. Só 
isso, já nos trazia muita preocupação, sem falar na complexidade de 
gerir um programa com segmentos distintos em vários territórios e 
distantes. 

Inicialmente, fizemos uma capacitação intensiva com mais de 200 
horas falando sobre o que é a micro e pequena empresa, como agem 
os empreendedores dessas empresas, suas dificuldades e como 
abordarmos esses clientes. Por outro lado, expusemos o Sistema 
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SEBRAE, seus projetos, suas soluções e ferramentas. Os agentes locais 
foram instruídos sobre inovação como processo. 

Abordamos criatividade, gestão da inovação, como pesquisar e 
identificar as instituições, potenciais parcerias na busca de soluções 
inovadoras paras as pequenas empresas. Demonstramos as possíveis 
fontes de financiamento dessas inovações e como as empresas 
podem ter acesso a recursos financeiros. Para completar a formação 
desses jovens agentes locais, contamos com o conhecimento de 
consultores especialistas que denominamos consultores seniores e, 
sem dúvida, com a experiência e atuação dos técnicos do próprio 
Sistema SEBRAE que geriram o programa em seus territórios. 

Com o SEBRAE/PR, desenvolvemos, em parceria, uma metodologia 
para avaliar o estágio de inovação das micro e pequenas empresas, 
ferramenta esta que permite identificar em que estágio de inovação 
encontra-se a empresa. Desenvolvemos, juntamente com a ANPEI - 
Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas 
Inovadoras, o Kit i9 para permitir que o agente local levasse a inovação 
como processo e estímulo à criatividade. 

Com o SEBRAE/DF, desenvolvemos o sistema de monitoramento e 
gestão, que nos permite ter uma ampla visão do estágio do projeto. 
No inicio de junho de 2008, tínhamos 60 agentes locais, melhor, 
guerreiros da inovação em campo, levando essa bandeira para os 
pequenos negócios e, no final de julho do mesmo ano, 1.168 empresas 
já tinham sido sensibilizadas. Em novembro de 2008, tínhamos a 
primeira versão dos manuais de recrutamento e de seleção e o de 
implementação.

O projeto-piloto realizado no Distrito Federal e no Paraná nos 
permitiu acreditar que podemos atingir um número muito maior de 
pequenas empresas e, atualmente, estendemos a proposta para mais 
24 estados da federação. 

Desde o início do projeto-piloto, tínhamos em mente que uma 
forma de medir o sucesso do programa era identificar claramente 
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as empresas que tiveram sucesso durante os dois anos de 
acompanhamento dos agentes locais de inovação. Portanto, este 
livro é a materialização de uma pequena parte do trabalho executado 
no Paraná, mas que contribui significativamente como exemplo 
para os demais estados, porque auxilia e estimula os agentes locais 
a continuarem levando a inovação como diferencial competitivo 
para as micro e pequenas empresas. Dois indicadores norteiam o 
Programa. 

O primeiro, ligado às soluções de inovação, ou seja, número de 
empresas que implantaram soluções de inovações em suas atividades 
ou que tiveram produtos ou serviços inovadores. Esse indicador está 
diretamente ligado a resultados de curto prazo, mas ainda não torna 
a empresa inovadora. O segundo indicador está ligado ao número de 
empresas que inovam sistematicamente. Esse indicador está ligado à 
perenidade da empresa. Essa é a nossa busca, a empresa inovadora.

A nossa expectativa é que este livro estimule os agentes de outros 
estados na busca de empresas de sucesso e empresas que ainda não 
participam do projeto busquem o SEBRAE local, para aderir. Já que 
de alguma forma as empresas com resultados são homenageadas, os 
agentes podem materializar o seu trabalho, registrar a participação 
efetiva do SEBRAE e dos parceiros. É a evidência da nossa fala dos 
4Fs, isso é, Fazer fazer, Fazer acontecer, Fazer crer e Fazer diferente, com 
muito desejo de acertar, com muita vontade de ter resultados e com 
muita inspiração para inovar.

A metodologia desenvolvida para escrever estes casos de 
sucesso permite, numa linguagem acessível, demonstrar o perfil 
do empreendedor inovador, portanto, aglutinando características 
empreendedoras conectadas à inovação e, de forma prática, 
desmistifica a inovação que muitas vezes vem descrita em frases de 
efeito ou de difícil compreensão nos manuais elaborados, muitas 
vezes pela academia sem a praticidade do dia a dia.  Este livro não 
é um livro de receitas, nem de conceitos, nem uma dissertação. São 
histórias de sucesso de quem empreende e busca inovar todo dia e, 
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com certeza, pode ajudar os agentes locais, os técnicos do Sistema 
SEBRAE, pode auxiliar a academia na formação de seus alunos nesse 
entendimento sobre inovação. 

Claro que é possível melhorar sempre, tanto nas histórias de 
sucesso, quanto no programa especificamente. É assim que as 
coisas evoluem, se inovam e, com certeza, nos próximos livros 
identificaremos essas alterações. 

Para finalizar, porém não menos importante, hoje temos agentes 
locais de inovação que são nossos colegas dentro do Sistema SEBRAE, 
outros são nossos credenciados e outros já foram absorvidos pelo 
mercado. Isso significa que contribuímos também para melhor 
formação de profissionais para o mercado e criando uma nova 
profissão. Aos agentes locais, que tiveram uma atuação brilhante, o 
meu muito obrigado. Vocês praticaram os 4Fs. Para os colegas Olavio, 
do SEBRAE/PR, e Flavia e Ricardo, do SEBRAE/DF, também os meus 
agradecimentos. Foi e está sendo uma grande parceria, porque agora 
um novo ciclo se inicia.

Quem sabe, em breve, teremos livros de outros estados e, dessa 
forma, vamos construindo e fortalecendo uma geração de empresas 
de pequeno porte inovadora, contribuindo para um País mais 
competitivo e socialmente justo.

Boa leitura.

Edson Fermann 
Gerente da Unidade de Acesso à Inovação e Tecnologia do SEBRAE Nacional



caso de sucesso
QueIJos VeNeTTo
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DE QUEIJO EM QUEIJO – O SABOR DA ITÁLIA 
MAIS PERTO 

Marta Beatriz Horm Schumacher
Kely Priscila de Lima - ALI

A Região Sudoeste do Paraná possui uma cultura de desenvolvimento 
em seu povo. As oportunidades nascem e não são desperdiçadas. 

Foi assim que o empresário Edinei Dapont Osório, 29 anos, e sua família, 
em Linha Itaíba, comunidade do município de Marmeleiro, investiram 
com determinação na fabricação de queijos especiais. A comunidade, 
em 2003 recebeu um grupo de italianos que vieram conhecer a região 
e trazer o conhecimento na fabricação de queijos aos produtores 
de leite. Participando de um curso por eles ministrado, Edinei logo 
despertou o interesse e muita facilidade no aprendizado das técnicas 
que estavam sendo compartilhadas. Logo após o curso, a família de 
Edinei providenciou alguns poucos equipamentos, o básico para iniciar 
a produção de queijos. Pouco tempo depois da visita, Edinei recebeu 
um convite da Itália para passar um período em estágio naquele País. 
Passou três meses entre os italianos, conheceu as receitas e aprendeu 
o ofício de queijeiro. 

Hoje a família é proprietária da Latteria D'Itália que processa 
500 litros de leite/dia e produz mensalmente mais de 400 quilos do 
refinado queijo: cacciota e asiago. 

Mas chegar nesse ponto não foi tão simples quanto parece. Intro-
duzir uma marca de queijo nova no mercado, atender às exigências 
da legislação vigente e aumentar a capacidade produtiva foram os 
grandes desafios. Conheça esta história da família Dapont. 
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mArmELEiro-Pr – A PASSArELA Do SuDoESTE

O nome “Marmeleiro” teve início primeiramente ao Rio que corta 
o município e, como era abundante em árvores nativas da espécie 
Marmeleiro em toda a sua costa, foi dado primeiramente o nome 
ao Rio Marmeleiro, e posteriormente ao povoado que era passagem 
obrigatória para o município de Francisco Beltrão.

O processo de colonização de Marmeleiro começou por volta de 
1887. Muitos colonos tentavam chegar até as proximidades de Marme-
leiro, mas desistiram por serem repelidos pelos índios tupis-guaranis. 
Outros abandonaram a área devido à inexistência de caminhos. Havia 
milhares de imensos pinheiros. As primeiras famílias chegaram por vol-
ta de 1915. Um documento histórico aponta que o primeiro habitante, 
Francisco José Siqueira, teria chegado em 1887. 

A agricultura e a pecuária movimentaram a economia do vilarejo. 
As matas foram derrubadas para o plantio de milho, feijão, trigo, 
mandioca e arroz. Havia criações de galinhas, porcos e bois. A 
existência de grandes extensões de pinheirais motivou a vinda de 
mais famílias de migrantes, que instalaram as primeiras serrarias 
de extração e beneficiamento de madeira. As primeiras empresas 
surgiram na década de 1940. A primeira venda pertencia a Antônio 
Nicolau Brandão, que instalou um moinho colonial. Seguiram-se a 
criação de uma serraria, usina hidroelétrica e tornearia. 

Em decorrência do crescimento do vilarejo e da economia, uma 
comissão de pioneiros decidiu em 1958 reivindicar a emancipação 
de Marmeleiro. O projeto foi apresentado em 1959 pelo deputado 
Cândido de Oliveira, na Assembleia Legislativa recebendo aprovação. 
Dia 25 de Julho de 1960, o governador Moisés Lupion assinou a Lei 
Estadual 4245/60, criando o Município. No mês seguinte, Telmo 
Octávio Muler foi nomeado administrador municipal. A instalação 
oficial ocorreu em 25 de novembro de 1961.
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Marmeleiro tem importante localização ao ser um dos principais 
acessos aos Países que integram o Mercosul, como Argentina e 
Paraguai.

Em mArmELEiro SE ProDuZ QuEiJo – E NÃo É 
QuALQuEr QuEiJo

No início dos anos noventa devido ao baixo retorno econômico 
líquido recebido pelos produtos agrícolas, surgiram algumas iniciati-
vas de transformação artesanal de produtos como de suínos, leite e 
hortifrutigranjeiros.

Mais tarde, no ano de 1998, houve incentivos financeiros por par-
te da União, do Estado e do Município em que foi incrementada a 
agroindustrialização até então realizada de forma artesanal e em bai-
xa escala.

Com os incentivos financeiros e apoio intenso às organizações, às 
associações e às cooperativas, a atividade agroindustrial teve grande 
impulso e começou a ser vista como uma forma de agregação de 
valor aos produtos agropecuários e para geração de emprego no 
meio rural.

Para facilitar a comercialização da produção gerada pelos produ-
tores e pelas agroindústrias do município, foi inaugurado no ano de 
2002 o mercado do produtor situado ao lado da PR 280, local estraté-
gico e de grande fluxo de veículos e pessoas, servindo de vitrine para 
turistas, comerciantes e compradores da região e do País interessa-
dos em adquirir os produtos ali oferecidos. O mercado do produtor é 
administrado pela CEAMAR – Central de Associações de Marmeleiro.

Com produtos a preços acessíveis sem os chamados “atravessa-
dores”, os agropecuaristas de Marmeleiro estão vendendo sua pro-
dução.
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Para estimular a venda dos produtos, constantemente são feitas 
promoções e feiras, como a feira Arte-Sabor de Marmeleiro. Essa 
feira é realizada anualmente em parceria com CEAMAR / Mercado 
do Produtor, Prefeitura Municipal, ACIMAR, Associação de Artesão e 
demais Atividades.

No município de Marmeleiro existem oito agroindústrias produ-
zindo diversos produtos de origem vegetal e animal como: açúcar 
mascavo, conservas, doces, queijos, salames, frango diferenciado, 
bolachas, etc.

A Agroindústria de queijos Venetto se destaca dentre elas. O quei-
jo Venetto é reconhecido pela sua qualidade e pelo seu sabor dife-
renciado. A pequena empresa rural é fruto de muita dedicação e tra-
balho da agricultura familiar da região. 

Hoje, dos 42 municípios do Sudoeste do Paraná, Marmeleiro é o 
11.º em arrecadação de ICMS e na classificação Estadual para 2007 é 
o 104.º colocado. 

QuEiJoS VENETTo – o SABor DA iTáLiA mAiS 
PErTo DE VoCÊ

Empresa altamente inovadora, a Venetto produz queijos do tipo 
asiago e cacciota (italianos) e outro de formulação própria, para o 
qual está em busca da patente.

O queijo asiago é um produto semi-árido feito apenas a partir do 
leite de vaca. Já o cacciota utiliza o leite de ovelha ou vaca, ou os 
dois.

O queijo Venetto é produzido por Edinei Dapont Osório, 29 
anos, e sua família, em Linha Itaíba, comunidade do município de 
Marmeleiro. O início da produção é recente. Edinei conta que há três 
anos estudava agroecologia em Dois Vizinhos (PR) quando surgiu o 
convite para um curso de mestre-queijeiro na Itália. Ele foi, passou 
três meses na região do Vêneto (Itália), e lá aprendeu a técnica de 
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produção do apreciado queijo tipo asiago, muito conhecido pela 
qualidade e pelo sabor diferenciado. A demanda pelo queijo asiago 
tem sido grande, tanto que o Brasil o importa. Basta prová-lo uma 
vez para que se fique cativo, tal seu sabor, que nada fica a dever aos 
grandes queijos franceses à venda nos grandes mercados.

“Não deu tempo de viajar, mas valeu a pena”, conta Edinei. Com 
R$ 18 mil obtidos no PRONAF, a família Osório adquiriu os ma-
quinários iniciais para o controle do leite e para o processo de fa-
bricação. Hoje, sua Latteria D’Itália compra, de seis famílias, 500 
litros de leite por dia e produz mensalmente mais de 400 quilos 
do refinado queijo. Atualmente, eles investem na diversificação e 
começam a produzir queijos com 60 dias de maturação, além dos 
tradicionais, com 20 dias.

A HiSTÓriA DA LATTEriA D’iTALiA 

 Em 2003, a convite da Cooperiguaçu (Cooperativa de Prestação de 
Serviços), um grupo de produtores italianos visitou o Sudoeste do Paraná 
e realizou diversos cursos para agricultores familiares sobre a fabricação 
de queijos nobres na Itália. Um dos cursos ocorreu na comunidade da 
Linha Itaíba. Foi quando o jovem Edinei Dapont Osório demonstrou 
interesse em se especializar na fabricação do produto diferenciado, 
e a facilidade com que ele aprendeu o processo chamou também a 
atenção dos visitantes estrangeiros. Por conta disso, em 2005, Edinei 
foi convidado a participar de estágio nas indústrias do grupo Latterie 
Vicentine, na região do Vêneto – Norte da Itália. Ficou por lá do dia 7 
de junho de 2005 a 27 de agosto de 2005.  Durante o estágio, o jovem 
agricultor de Marmeleiro acompanhou a transformação de 180 mil litros 
de leite por dia em peças de queijo que variam de 8 a 16 quilos. 

A produção de queijo começou logo após o curso que Edinei fez 
em Marmeleiro, na ocasião da visita dos italianos.  “Compramos alguns 
equipamentos e começamos a processar cerca de 60 litros de leite no 
porão da nossa casa a título de experiência”, conta Edinei.
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Desde o curso, a família passou a produzir uma peça de 8 quilos 
diariamente e o processo foi se aperfeiçoando com o retorno do filho 
da Itália. No início, eram apenas 10 clientes. Hoje, a empresa ainda 
mantém a venda direta ao consumidor final, com um número bem 
mais significativo de pessoas, embora, a venda também seja realizada 
em alguns mercados da capital Curitiba e na região Sudoeste e Oeste 
do Paraná. 

Hoje, a agroindústria Latteria D’Italia, que tem uma estrutura física 
de 200 metros quadrados, transforma cerca de 800 litros de leite por 
dia, o que equivale a uma produção de 1. 600 Kg de queijo/mês. A 
intenção é de expandir essa produção para manipular 5 mil litros de 
leite diariamente, adquiridos em parceria com a Cooperativa de Leite 
da Agricultura Familiar (CLAF) de Marmeleiro. Isso vai possibilitar a 
fabricação de 625 quilos diariamente, em peças de 8 quilos cada.

A Latteria d’Itália emprega hoje 4 pessoas diretas e 14 indiretas. 
Nela trabalham os irmãos Edinei e Douglas e as primas deles, Vanessa 
e Camila. Edinei enfatizou o apoio que recebeu de uma ONG da Itália 
e do engenheiro Chistophe de Lannoy para estagiar na região de 
Vêneto, na Itália.

FáCiL NÃo Foi, mAS Foi GrATiFiCANTE

Apesar de a família ter aprendido a técnica de fazer queijo de 
forma rápida, outras dificuldades não faltaram. A produção logo se 
tornou realidade, e com ela os problemas logo apareceram. Uma das 
dificuldades foi em relação à inspeção. “Os órgãos que regulamentam as 
agroindústrias não diferenciam uma grande empresa de uma pequena”, 
conta Edinei. “Então, para se adaptar às normas e às exigências, para 
quem está começando, se torna uma dor de cabeça”. 

Além disso, introduzir uma nova marca no mercado também não 
foi nada simples. “Podíamos observar que o consumidor era fiel a outras 
marcas de queijo mais conhecidas”.  Sem contar com a concorrência 
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desleal entre uma marca e outra. Para seguir todas as regras de 
produção, armazenamento e distribuição conforme a legislação, 
Edinei assegura: “Isso exige investimentos e onera o preço de custo do 
produto. Se o concorrente não tem esse cuidado, acaba conseguindo 
preços melhores e toma boa parte do mercado, pois ainda existem 
muitos consumidores que escolhem seus produtos de consumo pelo 
preço e não pela qualidade”.

inspeção

A COOPAFI (Cooperativas de Comercialização da Agricultura 
Familiar Integrada) Marmeleiro, responsável pela comercialização 
local do queijo Venetto, é ligada a outras 11 unidades cooperativas 
na região Sudoeste. Ela vem depositando confiança na proposta do 
governo federal de criação de um sistema único de inspeção sanitária 
e sanidade animal, que possibilite, no futuro, a comercialização 
do queijo diferenciado de Marmeleiro para outros municípios da 
região, dentro do estado e para fora. “Com a criação de normas 
e o cumprimento dessas regras, será possível unificar os selos de 
qualidade municipal, estadual e federal. 

A Latteria d’Italia é credenciada ao SIP/POA (Serviço de inspeção 
do Paraná/Produtos de Origem Animal) selo estadual. Um produto 
que é bom pra ser consumido no município, respeitadas as condições 
de transporte e de armazenamento, pode também ser bom para 
ser consumido na localidade vizinha, na região Sudoeste, em todo 
o Paraná e o Brasil. Por isso a preocupação dos proprietários em se 
manter na legislação vigente. 

Para a produção dos queijos Venetto, existe um rastreamento na 
aquisição de leite, sendo este adquirido de produtores que devem 
atender às especificações da empresa em higiene, durante ordenha 
e transporte, além de comprar o leite pela qualidade.
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Fruto de um processo diferenciado, na Venetto só se utiliza leite 
de qualidade comprovada, a partir de um manejo que valoriza o cui-
dado com a sanidade animal, o trato diferenciado e uma alimentação 
natural, o que resulta em um produto sem a acidez do queijo tradi-
cional. O leite é pasteurizado antes da fabricação do queijo e parte 
dos ingredientes utilizados na transformação é importada da Itália, 
como o próprio fermento láctico. O Venetto é mais consistente, cre-
moso e tem um sabor mais adocicado. O processo em si de fabrica-
ção do queijo é o segredo da família Osório. Os produtores adiantam 
apenas que o queijo Venetto passa por 20 dias de maturação antes 
de ser consumido.

Durante o lançamento da marca, no dia 22/07, a agroindústria de 
Marmeleiro, a Coopafi e a Latteria d’Italia colocarão à venda mais de 
500 quilos do queijo Venetto.

A empresa se destaca por possuir queijos diferenciados dos 
existentes na região, tendo somente uma empresa da região de 
Curitiba que fabrica alguns desses tipos de queijos.

AS PArCEriAS

Muitas entidades apostaram na capacidade empreendedora dos 
proprietários da Latteria D’Italia: SEBRAE, Emater Reginal, SEAB e 
tantas outras entidades. 

Através do Projeto ALI (Agentes Locais de Inovação) do SEBRAE, 
a empresa realizou seu Planejamento Estratégico e recebeu 
consultorias em Marketing, Finanças, Comércio Brasil e apostou 
em Inovação. Desenvolveu um plano de ação para dar sequência 
na evolução da empresa e torná-la sólida. Entre as ações que 
foram definidas e realizadas, estão: nova rotulagem do produto, 
novo fôlder e site de divulgação, criação de novos produtos (como 
queijo colonial e ricota).  Também foi adquirida uma sede própria 
específica para a produção, houve aumento de vendas com abertura 
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de novos pontos no Oeste e no Sudoeste do Paraná, bem como em 
Curitiba. A empresa também fez contratação de pessoal para a área 
de produção e vendas, realizou a descrição de cargos e salários, 
implantou sistemas de controle e rastreamento de produção de 
todo o mix de produtos, adquiriu equipamentos laboratoriais e de 
produção e reestruturou suas instalações. Estabeleceu parceria com 
os produtores de leite para manter a qualidade da matéria-prima. 
Todos possuem acompanhamento de um veterinário. 

Para o futuro bem próximo, a empresa pretende adquirir um fur-
gão climatizado para o transporte da produção até os pontos de 
venda. 

PArA QuEm DESEJA EmPrEENDEr

Edinei Dapont Osório, o “casiaro” (queijeiro), sempre trabalhou 
intensamente na sua empresa. Ele conta que não faltou amor pelo 
que faz. No início, muitas vezes trabalhou sem ter lucro, mas nunca 
desistiu porque sabia que era necessário toda essa dedicação para o 
laticínio se tornar um negócio viável. 

Ele garante que, em primeiro lugar, quem deseja empreender pre-
cisa, com certeza, de estudar o mercado para averiguar viabilidade do 
negócio que sonha ter. Às vezes, trabalhar de forma artesanal pode ser 
mais lucrativo que industrializar o processo. Quem nos dá essa certeza 
é o mercado. É o cliente que define o que quer, como quer e se quer.

“Dificuldades, elas existem, são reais. Mas, se a pessoa tem um sonho, 
nunca deve desistir. Deve ir em busca daquilo que sonha e deseja. Ainda 
que as pedras do caminho sejam grandes, sempre haverá alguém que 
possa dar força, apoiar e acompanhar. E, com uma multidão apostando e 
apoiando, as dificuldades passam, a perseverança permanece e a pessoa 
só prospera e cresce. O meu sonho atual é conseguir atingir as metas de 
produção e vendas que estabeleci e prosperar. Quem sonha, com trabalho 
sério e bem feito, chega lá”, diz Edinei, com toda segurança.
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QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo 

 Deixando o campo dos sonhos e partindo em definitivo para a 1. 
realidade, quais são as informações de margem razoável neces-
sárias para tornar o negócio um empreendimento de sucesso? 

 “Um plano estratégico de negócio não termina logo após a 2. 
abertura da empresa, mas perdura por toda a sua existência, pois as 
análises e simulações de novas oportunidades são continuidades 
obrigatórias para a evolução da empresa e de suas relações 
mercadológicas”.  Justifique essa afirmação: 

 De que maneira a empresa pode se fortalecer e crescer se tiver 3. 
parcerias?
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caso de sucesso
HYPe BaZaaR
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CURITIBA

Marta Beatriz Horm Schumacher
Michelle Karoline Barbosa Gazabin Servian - ALI

Curitiba é a capital do Paraná, um dos três Estados que compõem 
a Região Sul do Brasil. Sua fundação oficial data de 29 de março 

de 1693, quando foi criada a Câmara. Possui uma área de 430 Km² e 
tem seu território quase totalmente ocupado, o que leva a Prefeitura 
a planejar e a implantar ações sob um enfoque metropolitano, com 
o objetivo de manter e ampliar o padrão de qualidade de vida já 
conquistado. 

Possui uma população estimada, segundo IBGE/2004, de 1.727.010 
habitantes, distribuídos em 75 bairros e interior. Curitiba é conhecida 
como a cidade verde, com uma área verde de 51m² por habitante. O 
clima é temperado e varia de 21ºC média no verão e 13ºC temperatura 
média no inverno.

A capital do Estado do Paraná, formada num altiplano 934 metros 
acima do nível do mar, carente de marcos de paisagem oferecidos 
pela natureza, acabou criando suas principais referências pela ciência 
e pela mão humana. 

No século XX, no cenário da cidade planejada, a indústria se 
agregou com força ao perfil econômico antes embasado nas 
atividades comerciais e do setor de serviços. A cidade enfrentou, 
especialmente nos anos 1970, a urbanização acelerada, em grande 
parte provocada pelas migrações do campo, oriundas da substituição 
da mão de obra agrícola pelas máquinas.

DE oLHo NESSE mErCADo

Hoje com 27 anos, a designer de moda Karla Pereira, proprietária 
da marca Hype, se orgulha de sua trajetória.
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Sua história com a moda, pode se dizer, tem raízes na infância. 
Karla adorava as aulas de artística quando podia desenhar. 

Aos 18 anos foi trabalhar como estilista na loja Cit Tecidos, após 
fazer um curso básico de estilismo no SESC. Aos 21 anos (2003) 
ingressou na Universidade Tuiuti do Paraná no Curso Design de Moda. 
Trabalhou em ateliers de festa, fez estágio em uma fábrica de bolsas e 
retornou para lojas de tecidos em meados de 2005 (Javanesa Tecidos), 
onde trabalhou por volta de 1 ano. Ingressou na empresa DPR, sendo 
designer da marca Skype por 2 anos, fazendo todo o desenvolvimento 
de produtos e planejamento dessa marca, desde roupas masculinas 
as femininas e também criação de artes para estampas das roupas. 
Nesse período começou a confeccionar algumas peças, a partir de 
um pequeno estoque de tecidos que foi comprando e estocando ao 
longo do tempo. Resolveu então sair da empresa DPR e arriscar tudo 
montando sua própria loja. Tomada essa decisão levando em conta os 
resultados obtidos em bazares que participava (Mega Bazar Lúdica, 
por exemplo) e obtendo um bom resultado em vendas, conseguiu 
despertar um grande interesse da clientela que desejava saber onde 
eram comercializados os seus produtos. Perguntavam se existia loja 
própria para a confecção deles. E foi assim que Karla despertou para 
trabalhar com produtos inusitados e exclusivos. 

Está no mercado da moda, portanto, há aproximadamente 10 
anos, criando gosto e trabalhando com a criação de diversas marcas 
da região. Com essa experiência, além de conhecer fornecedores, 
parceiros e o mercado de moda, Karla identificou um público carente 
em Curitiba. Esse público alternativo sinalizou para Karla um nicho 
de mercado. Jovens que gostam de ser diferentes e de chamar 
atenção, prezam por comprar em marcas pequenas, para fugir dos 
grandes magazines, exigentes por exclusividade e design, esse grupo 
de pessoas se mantém “antenado” a novas tendências, porém possui 
forte apelo por décadas passadas. Curitiba possui esse grande público 
alternativo, diversos grupos de pessoas que se reúnem em bares e 
festas noturnas, para conversar, trocar ideias, e até mesmo consumir 
produtos, dos chamados bazares.



31

curitiba – sebrae

Em 2008, a empresária decidiu formalizar a empresa, inaugurou a 
HYPE BAZAAR, uma loja de comércio de artigos para vestuário, além 
de atelier que ajusta as peças para o cliente e desenvolvimento de 
produtos sob media. Manteve sua marca UMBIGO, e firmou parcerias 
com demais estilistas que conheceu nos bazares. A loja, de comércio 
varejista, bem decorada e instalada em uma casa de estilo antigo, 
precisou de muito trabalho de divulgação para engrenar. Em uma 
área não comum a lojas de rua, Karla precisou chamar o público para 
bazares e eventos na loja. Mesmo com tanto esforço, a empresária 
sofria pelo baixo fluxo de vendas na loja.

As dificuldades começaram a surgir, a falta de planejamento 
formal, controles básicos, capital de giro e principalmente o gargalo 
por trabalhar sozinha, fizeram com que a empresária diminuísse a 
produção da marca própria.

Mesmo com a loja, a empresária não deixou de participar de 
bazares, e sua maior produção da marca era para eles, focando o 
desenvolvimento para minicoleções voltadas para o público do 
bazar.

Em fevereiro de 2009, a empresária passou a participar do Programa 
ALI (Agentes Locais de Inovação). Ainda cheia de expectativas e 
com sede de desenvolver a empresa, Karla aceitou o auxílio do 
SEBRAE. Através do programa foram realizados diagnósticos e estes 
confirmaram que a empresa de Karla estava sem planejamento e 
faltava organização; dois fatores que atrapalhavam os resultados da 
empresa. Além disso, Karla não conseguia desenvolver produtos para 
a marca própria. Não conseguia administrar as múltiplas funções e 
dedicar seu tempo para isso. 

As dificuldades financeiras atrapalhavam. Ela não podia contratar 
uma consultoria especializada para lhe ajudar, não sabia como buscar 
soluções, até chegar o ALI ao seu conhecimento. 

Realizado o diagnóstico, foi possível definir o primeiro plano de 
ação. Uma das ações foi a criação de um site para a marca, visando 
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maior aproximação com o público da internet, facilitando cadastro 
de clientes, envio de mensagens, e MKT para a marca. O site foi 
desenvolvido prontamente por amigos e parceiros da empresária. 
Outra ideia que nasceu a partir do diagnóstico foi a de vincular o 
nome HYPE à marca de moda, assim reduziria custos na divulgação 
da loja e também da marca, e o nome HYPE seria fortalecido, na loja 
e na marca própria. 

Karla contratou um estagiário na área de moda, o que a liberou 
um pouco da parte operacional e a possibilitou pensar mais 
estrategicamente, cuidar melhor da empresa, estudar tendências e 
principalmente, pensar o negócio. 

Quando tudo transcorria positivamente e Karla sentia que o 
universo conspirava a seu favor, foi surpreendida por uma experiência 
nova. Em agosto de 2009 sofreu uma série de arrombamentos e 
roubos em seu estabelecimento comercial. Os prejuízos foram 
significativos e não dá para negar que o desânimo bateu à sua porta, 
conta a empresária. Por isso, Karla decidiu fechar a loja e retomar as 
vendas somente nos bazares.

Mas hoje a empresa está com um ano e meio de vida e Karla 
demonstra ser uma batalhadora. Passados apenas dois meses dos 
prejuízos provocados pelos roubos, sentiu que bons ventos voltaram 
a soprar. Animou-se novamente e em outubro de 2009 reinaugurou 
a nova loja HYPE BAZAAR, em um novo endereço, loja de rua, 
com maior visibilidade e fluxo. Novo ambiente, novas parcerias, e 
consequentemente, novos trabalhos começaram a surgir. A loja 
fica na Rua Visconde de Nacar, 468, Loja 2. Com força de vontade e 
animação, a empresária desenvolve pequenas coleções mensais para 
ter giro de produtos na loja. Utiliza o nome HYPE em seus produtos, 
possui site, e utiliza e-mails e sites de relacionamento para divulgar seus 
produtos. Aumentou as parcerias, abriu espaço para a marca TRINCA 
Z do designer Cacá Brainta, uma marca que garimpa peças vintage e 
as revende. Com essa parceria, as vendas na loja aumentaram, além 
de promover e divulgar o nome da loja ao disponibilizar peças para 
produções e editoriais de revistas locais.
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Em 2009 a empresária passou também a atender a produção e o 
figurino para uma banda de rock da região. 

Karla terceiriza a mão de obra da costura e cuida ela mesma da 
gestão e da comercialização.

As maiores dificuldades que a estilista empresária percebe na 
sua empresa hoje estão relacionadas à falta de planejamento e 
falta de capital de giro. Quanto à primeira, ela já iniciou o ano de 
2010 de maneira diferente. “Estamos criando a 1ª. coleção planejada 
(a empresa iniciou fazendo alguns modelos aleatórios e sem muito 
planejamento)”, conta ela. “Será realizada também uma reformulação 
no site e na identidade visual da marca, por conta de um estudo feito 
no meu próprio TCC”, diz a empresária. “A loja também passará por uma 
pequena reforma para melhorar a iluminação do ambiente. Além disso, 
outras medidas estão sendo tomadas e organizadas para melhorar os 
resultados”. 

Muitos são os desafios, mas Karla não se intimida. Pretende 
desenvolver coleções com temáticas e pré-lançamentos que 
movimentem e promovam a empresa. Trabalha muitas horas por dia, 
mas afirma que isso não é nenhum sacrifício. Faz o que gosta e faz 
com prazer. E isso é só o começo...

Karla está cursando pós-graduação na área de Moda e Gestão, no 
SENAI. Mas conta que os maiores aprendizados obteve na vivência 
do dia a dia. Erros primários, como ela cita, de comprar matéria-prima 
(tecido) sem planejar, sem saber quanto ia gastar, falta de graduação 
das peças e outros. Hoje, os mesmos erros não podem mais acontecer, 
pois a empresa já não é mais um “bico” e sim uma atividade que 
deseja e precisa que dê lucro. Quer garantir o seu salário e encantar 
os clientes com suas coleções especialmente criadas. 

ViSÃo DE FuTuro

Deixando a modéstia de lado, Karla pretende criar muito. Ser 
reconhecida como estilista de renome. Deseja ainda consolidar a 
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Hypee Baazar como uma empresa de Moda, bem profissional, com 
visão estratégica. “Queremos recriar a nossa imagem. De uma ‘marca 
alternativa’; queremos ter uma marca, um conceito e não apenas ‘vender 
umas roupinhas’. Para que isso aconteça, tudo está sendo pensado e 
planejado”, externa Karla com segurança. “A ideia de futuro é ter um 
reconhecimento como marca, como sinônimo de produto diferenciado, 
para crescer cada vez mais, e poder fazer o que realmente desejo: 
CRIAÇÃO, num nível mais desenvolvido e ser uma estilista de sucesso”.

o QuE DiriA KArLA PArA QuEm ABrE umA 
EmPrESA AGorA?

Tenha a certeza do que você realmente deseja, e estude bem o 
tipo de negócio que deseja abrir, Planeje muito... SEMPRE. 

QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

“Um Nicho de Mercado é um segmento de mercado cujo público 1. 
tem necessidades de consumo muito particulares, mas ainda 
pouco ou nada exploradas por empreendedores. Esse tipo de 
público, na maioria das vazes, é numericamente pequeno e não 
desperta o interesse das grandes empresas; no entanto, pode 
proporcionar uma excelente oportunidade de negócio para os 
pequenos empreendedores”. O que contribui para identificar um 
nicho de mercado e como isso é possível?

O que mobiliza as pessoas a investir tempo e dinheiro para 2. 
construir um futuro?

O que é o posicionamento estratégico de uma empresa?3. 
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caso de sucesso
aPomel
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AO MODELO DA COLMEIA, PRODUTORES SE 
ORGANIZAM

Marta Beatriz Horm Schumacher
Mônica Kuraoka - ALI

O município de Ortigueira, situado na região centro oriental 
paranaense, é o oitavo produtor de mel no ranking nacional 

dos 20 municípios brasileiros com maiores produções. De 
acordo com alguns especialistas de clima, a região de Ortigueira 
possui uma vegetação que influencia a produção de mel com 
boa qualidade. Assim denominado por ser um mel claro, que é 
apreciado no mercado internacional. É lá que nasceu a APOMEL – 
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MEL de ORTIGUEIRA. O grupo 
foi criado por uma necessidade de cooperação para melhoria dos 
resultados dos produtores. O mel de Ortigueira já havia chegado 
à fase de exportação. Porém, quando menos esperavam, a União 
Europeia, um dos principais mercados consumidores do mel, 
decidiu embargar o mel brasileiro. Dessa maneira, era preciso fazer 
algo para garantir a atividade econômica. Uma das saídas para a 
crise foi organizar-se coletivamente. Será que organizados, esses 
produtores conseguiram tornar a atividade novamente rentável? 

BrASiL APÍCoLA

A biodiversidade e a riqueza natural do Brasil estão refletidas na 
apicultura nacional, traduzindo-se em produtos únicos e diferencia-
dos. O mel brasileiro é mais um dos produtos do agronegócio na-
cional que vem conquistando o gosto do consumidor internacional. 
De janeiro a outubro de 2009, foram exportados 22,86 mil toneladas 
do produto, o que corresponde a uma receita de US$ 57,1 milhões. 
De acordo com dados da Rede de Apicultura Integrada Sustentável 
(Rede Apis) e da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic), o valor alcançado nesse 
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período já superou o total exportado em 2008, com US$ 43,57 mi-
lhões, e bateu o recorde do ano de 2003, quando a receita das expor-
tações do setor chegou a US$ 45,57 milhões. 

As perspectivas do mel brasileiro nos mercados nacional e 
internacional apontam de maneira muito positiva, definida para 
entendidos da área como “doce”. Pesquisas apontam o mercado 
apícola brasileiro com alto potencial de crescimento e em fase de 
ascensão. Entre os pontos fortes para isso estão as características 
especiais da flora.  Seis grandes biomas definem toda a fonte 
dessa riqueza: Amazônia, Caatinga, Pantanal, Pampa Gaúcho, Mata 
Atlântica e Cerrado. Cada um representa um ecossistema distinto, 
que nos permite produzir nos 365 dias do ano. Além disso, o clima 
favorece e o fato de a maioria dos apiários trabalharem com abelhas 
africanizadas, mais resistentes às pragas do que as europeias, somos 
ainda os únicos a produzir mel sem o uso de medicamentos. Um ponto 
fraco é a informalidade no setor e o baixo nível de organização.

A produção apícola nacional triplicou nos últimos anos e hoje, 
com 40.000 toneladas anuais, o Brasil é o 11º. produtor no ranking 
mundial. A cadeia produtiva envolve mais de 350 mil apicultores, 
além de gerar 450 mil ocupações no campo e 16 mil empregos 
diretos no setor industrial. O País também conquistou posição de 
destaque no mercado externo. Já é o 5º. maior exportador, passando 
de 269 toneladas de mel exportadas em 2000, para 21 mil toneladas 
em 2005. 

O cenário é promissor e descortina um mundo de oportunidades 
para a apicultura brasileira. Há ainda um grande potencial a ser ex-
plorado e descoberto, favorecido especialmente pelas características 
naturais da nossa terra. Enfim o Brasil é um país apícola por natureza 
e por vocação.  Consciente dessa riqueza, a CBA visualiza a apicultura 
não apenas a partir do que ela hoje é, mas, sim, concretizando tudo 
aquilo que ela pode ser. Uma de suas diretrizes é aproximar cada vez 
mais a entidade do apicultor, e para isso está sempre em campo co-
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nhecendo a realidade da atividade em cada região do País, e levan-
tando demandas para transformá-las em projetos e soluções.

o muNiCÍPio DE orTiGuEirA-PArANá – DE 
oLHo NESSE “DoCE mErCADo”

O município que abriga uma das associações de apicultores que é 
destaque nacional e internacional, pela qualidade do mel que produz, 
é Ortigueira no Paraná. É lá que se encontra a APOMEL (Associação 
de Produtores de Mel de Ortigueira).

O nome do município não é tão doce quanto o mel que lá se 
produz.  

Ortigueira, deriva-se da planta urtiga, cujas hastes e folhas pro-
duzem prurido ardor na pele, uma erupção cutânea urticante. Por 
ocasião das queimadas, quando derrubadas as matas para plantios e 
construções de moradias, se detectou a fertilidade boa do solo para 
essa planta, tornando-se nativa em abundância. Por isso, colonizado-
res e políticos da época deram ao município o nome de “Ortigueira”. 

A elevação de Ortigueira a município aconteceu pelo Decreto 
Estadual nº. 790 de 14/11/1951, com territórios desmembrados 
do município de Tibagi e parte do município de Reserva, ficando 
Ortigueira como o terceiro em extensão territorial do Paraná.

O município de Ortigueira, de acordo com alguns especialistas 
de clima, possui uma vegetação que influencia a produção de mel 
com boa qualidade. Assim denominado por ser um mel claro, que é 
apreciado no mercado internacional, afirmam os produtores. 

A Apicultura é uma das principais atividades do Município de 
Ortigueira, mesmo não sendo o maior gerador de PIB do município, 
essa atividade envolve muitas famílias, e é um grande gerador de 
inclusão e fixação do homem no campo. No município é possível 
encontrar famílias de apicultores que têm desde 50 até 3 mil 
colmeias.
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Há estudos que mostram que a cada R$ 1,00 investido na apicul-
tura, gera cerca de R$ 7,00 para outras atividades complementares à 
atividade apícola. Nesse contexto os projetos na área de apicultura 
existentes no município vem investindo no desenvolvimento sus-
tentável de toda a cadeia apícola, iniciando no manejo de colmeias, 
passando por qualidade de produção e industrialização e chegando 
a comercialização de produto com maior valor agregado.

Além de se destacar em produção de mel, Ortigueira é o terceiro 
maior município do Estado do Paraná em extensão territorial. Rica em 
belezas naturais, seus pontos turísticos encantam tanto  a população 
ortigueirense quanto aos seus visitantes. 

ASSoCiAÇÃo DE APiCuLTorES DE orTiGuEirA 
– APomEL 

moVimENTo PELo DoCE DAS ABELHAS Do 
iNTErior Do PArANá

A região onde fica o município de Ortigueira possibilita a criação 
de abelhas produtoras de mel. O clima e a vegetação são propícios 
e os pequenos agricultores perceberam isso já alguns anos. Embora 
muito informalmente, muitos desses pequenos agricultores já 
investem nessa atividade há muito tempo. Surgiu um produtor de 
mel aqui, outro acolá e aos poucos um grande número de famílias 
passou a agregar valor à sua propriedade com a produção de mel 
com algumas poucas caixas de abelha. Poderia se dizer que era 
uma atividade de subsistência. Aos poucos, a produção foi sendo 
melhorada, um excedente da produção passou a ser comercializado 
e a comunidade percebeu que a atividade era potencialmente 
viável para o município e principalmente aos pequenos agricultores 
familiares. 

Sendo assim e de olho no mercado consumidor de mel, os produtores 
de Ortigueira decidiram trabalhar juntos. Fundaram a Associação dos 
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Apicultores de Ortigueira (APOMEL) em 21 de dezembro de 1984, com 
29 associados. O grupo passou por diversas e grandes dificuldades, 
como acontece com a maioria dos grupos, de qualquer atividade 
produtiva. A falta de experiência na técnica de produção, dificuldade 
na coleta do mel e processamento para a venda, falta de espaço e 
de equipamentos adequados, dificuldade de comercialização, bem 
como o próprio convívio em grupo, combinaram com uma associação 
com muitos altos e baixos. A associação passou por períodos de pura 
letargia, sem que houvesse uma ação se quer. A falta de perspectivas 
desanimou a vários produtores que abandonaram a associação e até 
mesmo a atividade de produzir o mel. Houve um tempo em que o 
grupo até conseguiu uma casa do mel, ou seja, um espaço próprio 
para tratar e envazar o mel produzido, comercializar e armazenar. 
Porém, em uma determinada gestão pública do município, a tal casa 
do mel foi doada para a EMATER da cidade e até hoje está nas mãos 
do governo do estado. A atual presidente da Associação, a Sra. Ana 
Mozuski Kutz se pergunta o que deve ter acontecido na época, pois 
não entende como um direito adquirido dos produtores passou a ser 
novamente do governo. Por outro lado, a atual presidente da APOMEL 
admite que os associados não souberam se organizar devidamente e 
os gestores passados não foram firmes e empreendedores o suficiente 
para fazer a entidade crescer e render resultados. Faltava confiança, 
visão de futuro, planejamento, objetivos claros e não havia trabalho e 
dedicação suficiente para tirar a associação do seu estado de letargia. 
Mas o que foi muito positivo é que alguns produtores não desistiram. 
Apesar de a chama de muitos ter se apagado, alguns mantiveram-se 
como brasas acessas e trabalharam muito com o objetivo de ampliar 
a estrutura do grupo e, com a colaboração de todos, desenvolver 
o segmento apícola de Ortigueira. Mesmo com sérias dificuldades, 
o mel era reconhecidamente um mel saboroso e bem aceito pelos 
consumidores. Apesar de não ter uma estrutura adequada, a APOMEL 
chegou a exportar o mel de Ortigueira para a Europa. 

Em março de 2006, a União Europeia decidiu suspender a impor-
tação de mel produzido no Brasil sob a alegação de que o País não 
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tem equivalência com o bloco no que se refere às diretivas para con-
trole de resíduos e qualidade do produto. Esse fato fez o Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) se reestruturar e apri-
morar o seu sistema de fiscalização e controle de resíduos, incluindo 
o mel no Plano Nacional de Controle de Resíduos em Produtos de 
Origem Animal (PNCR) .

No dia 12 de março de 2008 a UE resolveu suspender o embargo 
ao mel brasileiro reconhecendo que o Brasil adotou a equivalência 
de seus padrões no controle de resíduos e contaminantes do mel, 
mas os apicultores brasileiros deviam adaptar a atividade às novas 
exigências de qualidade determinadas pelo mercado europeu, e a 
principal exigência era a de que os produtores obtivessem o Selo de 
Inspeção Federal de Apiário Relacionada ao MAPA, o SIF-ER.

Para a obtenção do SIF-ER os apicultores devem ter uma instalação 
adequada, usar ferramentas e equipamentos feitos de aço inox 
e também deve qualificar a mão de obra, com cursos de Higiene 
e Manipulação de Alimentos, e implantar manuais e planilhas de 
controle de produção como os Procedimentos Operacionais Padrão 
(POP), Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle (APPCC), entre 
outros.

Diante disso, os apicultores de Ortigueira, vendo a distância se 
estabelecendo entre eles e um dos mais importantes mercados para 
o mel que produziam, começaram a pensar em formas de solucionar 
o problema. Depois de muito discutir, perceberam que entre as 
alternativas, uma das melhores para qualificar os produtores e voltar 
a exportar o Mel para o mercado europeu, era a revitalização e a 
reestruturação da Associação. Foi então que, oportunamente, iniciou-
se em julho de 2008 o Programa “Agentes Locais de Inovação” (ALI) 
junto ao Grupo do Projeto de Mel. O SEBRAE através do seu escritório 
de Ivaiporã auxiliou os apicultores na organização dos apicultores 
enquanto grupo.

Através do programa ALI, a Associação de apicultores recebeu aju-
da de um consultor que realizou um diagnóstico sobre Apicultura do 
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Município. Esse diagnóstico foi apresentado aos apicultores no dia 
17 de fevereiro de 2009, e a partir dele pôde-se constatar que um dos 
maiores entraves da apicultura de Ortigueira era a falta de assistência 
técnica em nível de campo e também de orientação técnica na Casa 
de Mel.

De acordo com a Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) 2007, divulgada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município 
de Ortigueira é o oitavo produtor de mel no ranking nacional dos 20 
municípios brasileiros com maiores produções. Em 2007, Ortigueira 
produziu 300 toneladas de mel. Na pesquisa anterior, com dados de 
2006, Ortigueira liderava o ranking nacional como principal produtor 
de mel no Brasil, quando a produção anual atingiu 560 toneladas. 

Já o Paraná, segundo dados da pesquisa, produziu 4.632 toneladas 
de mel, em 2007. O resultado representa uma participação de 13,3% 
na produção nacional que atingiu 34.747 toneladas de mel produzidas 
no País. Os números apontam a importância de investir em ações que 
fortaleçam a produção, a comercialização e o reconhecimento de 
Ortigueira como município produtor de mel de qualidade.

Atualmente, Ortigueira produz em torno de 300 toneladas de mel 
por ano.

SuPErANDo oS DESAFioS PArA ATENDEr um 
mErCADo PromiSSor – SEmPrE DE oLHo No 
DoCE FuTuro

Ao mesmo tempo em que a apicultura aponta como uma grande 
saída para aumentar a renda e assegurar o homem no campo, ela 
ainda é uma atividade complementar. A cadeia produtiva apícola 
precisa se preparar internamente e se estruturar para enfrentar as 
adversidades conjunturais do mercado externo. Sendo assim, os 
apicultores de Ortigueira iniciaram algumas ações para a melhoria 
da qualidade do produto a ser ofertado e a buscar conhecimentos 
com outros produtores da mesma área.
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Algumas ações que o grupo se empenhou em desenvolver:         

Curso de APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) 
com o objetivo de qualificar a mão de obra:

Foi realizado curso pelo SENAI, com objetivo de capacitar os 
apicultores na Manipulação do mel e seus coprodutos dentro das 
casas de mel (pós-campo).

O curso foi realizado em duas etapas e foram abordados temas 
como higiene pessoal, higienização de equipamentos, Boas Práticas 
de Fabricação (BPF), Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 
(APPCC), formalização dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP), 
entre outros assuntos necessários para a fabricação e manipulação 
de alimentos.

Em 17 de fevereiro de 2009, foi realizada Missão Técnica com o 
objetivo de conhecer uma empresa de referência em qualidade no 
segmento apícola.

A empresa visitada foi a Breyer, situada no município de União 
da Vitória, (PR) onde 11 apicultores puderam conhecer e vivenciar 
a rotina da primeira indústria de produtos apícolas a receber a 
certificação de estabelecimento relacionado ao MAPA (SIF-ER) e 
também participaram de palestras sobre a importância do bom 
manejo de apiário para garantir a qualidade do seu produto, bem 
como conhecer vantagens da produção de Mel Orgânico. (site da 
empresa visitada: http://www.breyer.ind.br)

Em 22 de maio de 2009 foi realizado o Seminário Regional de 
Apicultura no dia do Apicultor. O Seminário proporcionou um 
ambiente de troca de conhecimentos técnicos, práticos e teóricos em 
apicultura para os produtores da região do município de Ortigueira, 
com foco em agregar valor à cadeia produtiva apícola e possibilitar 
a integração dos produtores, entidades e empresários do segmento 
no evento.
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Eleição da nova diretoria:

Na mesma época acontece a eleição da nova diretoria da 
Associação, um marco, pois foi neste momento que os apicultores se 
uniram para melhorar a realidade da Apicultura de Ortigueira. A nova 
diretoria composta por pequenos, médios e grandes apicultores foi 
eleita por unanimidade. Foi então que assumiu a atual presidente da 
entidade, a Sra. Ana Mozuski Kutz. 

O Planejamento Estratégico foi realizado nos dias 10 e 11 de julho 
de 2009, com o apoio de consultores do SEBRAE. Esse Planejamento 
Estratégico foi feito para definir as atividades de 2010, e contou 
com mais de 30 associados. Todos os associados participantes na 
elaboração do Planejamento ficaram responsáveis por pelo menos 
uma das atividades propostas.

Além dessas ações, o grupo realizou, em setembro de 2009, reunião 
para formar uma rede de governança local que ficou responsável 
pela gestão e implementação dos planos operacionais e estratégicos 
da entidade. 

Entre os apoiadores, o Banco do Brasil, o Instituto Paranaense de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento são as primeiras entidades a integrar 
a Governança Local da Apomel. Cada parceiro atua, dentro da sua 
especialidade, no estímulo do desenvolvimento técnico, profissional, 
econômico e social dos associados. 

Segundo um dos consultores do SEBRAE que acompanha o projeto, 
a governança foi criada para alavancar a cadeia produtiva de mel na 
região. O grupo aprendeu com os parceiros e visualizou o quanto 
são importantes. Por isso, a APOMEL está aberta para a recepção de 
sempre mais novas parcerias.  Os integrantes dessa governança é 
que decidem o que pode ser feito para potencializar a apicultura em 
Ortigueira.  Embora haja parcerias externas, o grupo tem o cuidado 
de ter na governança, a maioria formada por apicultores, para que a 
visão dos próprios produtores prevaleça sobre a atividade.  
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Para os membros da governança e integrantes no grupo como 
parceiros, a união das entidades facilita e muito a cadeira produtora de 
mel em Ortigueira. A Emater, por exemplo, prepara um novo modelo 
de assistência técnica para melhorar ainda mais o atendimento 
aos apicultores. O Banco do Brasil vem elaborando um estudo 
aprofundado sobre a cadeia apícola de Ortigueira e, para isso, apoia-
se em informações apuradas por um diagnóstico feito pelo Sebrae/
PR. A partir da conclusão do estudo, o banco pode determinar as 
melhores estratégias para apoio do setor. A governança tem um 
importante papel em conscientizar o produtor de que por meio da 
apicultura ele pode mudar sua realidade.

O Sebrae/PR atua como grande articulador desse processo, 
oferecendo suporte para a formação e o andamento da governança, 
além de orientações sobre a metodologia de planejamento e outras 
ferramentas para excelência da gestão e competitividade dos 
negócios. 

No mais, os apicultores de Ortigueira garantem que não há mel 
mais saboroso do que o produzido lá. E prometem, ainda em 2010, 
recuperar o posto de maior cidade produtora do alimento no Brasil, 
perdido na década de 80. E com direito a exportar para mercados 
como os Emirados Árabes. A meta é da Associação de Produtores de 
Mel de Ortigueira (Apomel), que lidera o movimento pelo doce das 
abelhas do interior do Paraná. 

A APOMEL hoje não possui uma Casa do Mel como sede própria. 
Todo o trabalho de manejo, coleta e armazenamento é realizado nas 
propriedades dos apicultores. Não existe uma Unidade de extração 
do Mel para atender a associação. Mas a atual presidente garante: “ 
Num curto prazo de tempo teremos a nossa sede própria”. 

Uma Usina Hidrelétrica será construída no Rio Tibagi nos muni-
cípios de Telêmaco Borba e Ortigueira. A construção e operação da 
usina estão a cargo do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, uma 
parceria entre a Copel — com 51% de participação — e a estatal fe-
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deral Eletrosul.  A Usina Mauá, como é chamada, é um dos empre-
endimentos energéticos previstos no Plano de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) do Governo Federal. 

Devido a essa construção, muitas terras produtivas serão alagadas. 
Entre elas, de muitos produtores de mel, apicultores. Porém, segundo 
consta, o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul (Copel e Eletrosul) já 
iniciou o pagamento das indenizações aos atingidos da Usina Mauá. 
Até agora, foram acordados os valores de indenização relativos a 
aproximadamente 80 propriedades que serão alagadas total ou 
parcialmente com o enchimento do reservatório da hidrelétrica, 
previsto para novembro de 2010.

 As regras para indenização foram definidas em um Termo de 
Acordo para Indenização aos Atingidos pela Usina Hidrelétrica Mauá, 
assinado em 1º. de setembro de 2009, após a realização de diversas 
reuniões com a participação dos ribeirinhos.

Segundo o acordo, os proprietários e possuidores de áreas 
atingidas têm direito à indenização em dinheiro pela perda das 
terras e benfeitorias que possuem. Também serão indenizados os 
arrendatários de terras a serem alagadas que desenvolvam atividades 
agropecuárias de subsistência na área. O consórcio vai indenizar a 
perda da produção, as benfeitorias fixas pertencentes ao arrendatário 
e o transporte de animais e benfeitorias móveis para outra área. 

Dessa forma, os apicultores cadastrados na área atingida que 
tiverem a atividade inviabilizada serão indenizados pela perda da 
produção e das benfeitorias fixas, sendo que a retirada e transporte 
das benfeitorias móveis serão subsidiadas pelo empreendedor.

Além das indenizações, ao longo de 2009 começaram a ser 
implementados diversos programas socioambientais para redução 
e compensação de impactos da Usina, bem como ações para 
potencializar os benefícios da obra na região. As propostas estão 
reunidas no Projeto Básico Ambiental da hidrelétrica, que prevê 
ações de promoção social, capacitação profissional, conservação do 
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patrimônio natural, cultural e paisagístico. Ao todo, são 30 iniciativas 
orçadas em mais de R$ 120 milhões. 

Nesse sentido, apesar de muitas críticas pela construção da 
Usina, por outro lado, traz esperança e aumenta a expectativa dos 
apicultores da região de Ortigueira de possuírem sua sede própria 
e seus equipamentos, a sua Casa do Mel. Segundo a presidente, as 
negociações estão bem adiantadas e os papéis assinados. “Muito em 
breve teremos nossa Casa do Mel”, reafirma Sra. Ana M. Kutz. 

Hoje, todo o mel de Ortigueira que é exportado para a União 
Europeia ainda passa pelo entreposto de Breyer, do município de 
União da Vitória (PR) parceria firmada em visita técnica no ano de 
2009, com o intuito de atender às exigências impostas pela UE aos 
produtores. Passando pela empresa Breyer, os produtos da APOMEL 
recebem a certificação do MAPA (SIFER).  Ao todo são 48 produtores 
que fazem parte da Associação (APOMEL) atualmente e produzem o 
equivalente a 300 toneladas/ano de mel. Além disso, hoje exportam o 
própolis e a cera de abelha, já reconhecidos também como produtos 
orgânicos. Porém, está em fase de conclusão o Selo do mel orgânico 
e dos demais produtos, projeto desenvolvido em parceria com o 
TECPAR (Instituto de Tecnologia do Paraná). 

“Está prevista uma verba de R$ 170 mil para esse trabalho, que será 
executado em 2010 e em 2011”, explica o consultor do Sebrae/PR e 
gestor do projeto do mel do município de Ortigueira.

“Sempre soubemos que o nosso mel é o melhor do Brasil. A diferença 
é que agora teremos isso comprovado e escrito”, diz a presidente da 
Apomel, Ana Mozuski Kutz.  Ela mesma uma defensora do doce, que 
consome todos os dias no café da manhã, de preferência com pão.  
“Queremos chegar a 150 apicultores ainda em 2010”, diz.

No futuro, o plano é transformar a APOMEL numa cooperativa, o que 
também seria um estímulo às exportações. Segundo Ana, os principais 
clientes externos da APOMEL são a Alemanha, a Inglaterra, os Estados 
Unidos e a França. Possíveis compradores árabes são bem-vindos. 
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“Temos interesse demais em fechar negócio com esses países”, afirma 
a presidente. 

No que depender da Prefeitura de Ortigueira, o objetivo de Ana 
não está muito longe de ser alcançado. Ainda em 2010, uma missão 
comercial com representantes do município rumo à China fará uma 
escala nos Emirados Árabes só para fazer contatos e tentar fechar 
negócios. “Também estamos de olho em parcerias com empresários da 
Síria”, explica o secretário de Indústria e Comércio da cidade, Geraldo 
Magela Fraga do Nascimento.

como a aPomel PReTeNde cHeGaR lÁ?

Reforçando missões comerciais nos mercados interno e externo e 
investindo numa pesquisa de análise da qualidade do mel ortiguei-
rense. O estudo será desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior do Paraná, com a participação do Sebrae/PR, 
Insituto Agronômico do Paraná (Iapar) e Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. O objetivo é mapear o produto, especificando ca-
racterísticas como a cor e o teor mineral, por exemplo.

No mês de maio de 2010, um grupo de 20 apicultores de Ortigueira 
estará participando de um Congresso Apícola em Cuiabá - MT. Nesse 
congresso será lançada uma campanha de incentivo ao consumo 
de mel visando aumentar a possibilidade de maior produção e 
comercialização do produto. 

ProJETo Do mEL DE orTiGuEirA É CASo DE 
SuCESSo No AGroEX 

Essa colmeia vai longe

Londrina foi a primeira cidade a sediar o AgroEx em 2010. Desde 
2006, foram promovidas 30 edições do Seminário, reunindo mais de 
10 mil participantes.
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Com o intuito de levar conhecimento sobre exportações aos agen-
tes do agronegócio brasileiro, a Secretaria de Relações Internacionais 
do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) promoveu em Londrina, norte do Paraná, no dia 5 de 
março de 2010, o 31º. Seminário do Agronegócio para Exportação 
(AgroEx).

A programação do AgroEx dividiu-se em dois momentos. No 
período da manhã, representantes do MAPA apresentaram painéis 
sobre as estratégias do agronegócio para exportação e, à tarde, foram 
debatidas ferramentas para exportar produtos agropecuários.

Dos quatro casos de sucesso mostrados no AgroEx, dois foram 
projetos apoiados pelo Sebrae/PR: o Programa Cafés Especiais do 
Norte do Paraná e o Projeto do mel de ortigueira. 

A Apomel reúne cerca de 50 associados. É responsável por cerca 
de 90% da produção total de mel em Ortigueira, 6% no Paraná e  0,6% 
no Brasil.

A presidente da Associação de Produtores de Mel de Ortigueira 
(Apomel), Ana Mozuski Kutz fez a apresentação das atividades da 
APOMEL. Na sua apresentação, falou sobre a atividade de produção 
do mel, sua participação na associação de produtores de mel e sua 
experiência no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ortigueira. 
“Iniciamos na apicultura em 1984, com 50 colmeias. Em 1987, expandimos 
o apiário e, em 1992, a fim de exportar a produção, construímos a 
primeira Unidade de Extração de Mel do Paraná nos padrões sanitários 
exigidos pelos órgãos competentes”, afirmou a presidente.

Ana Mozuski Kutz destacou que uma das mais importantes ações 
do Projeto de Mel de Ortigueira é o processo de identificação físico- 
-química, sensorial e microbiológica do mel produzido em Ortiguei-
ra, uma parceria entre Sebrae/PR, Instituto Agronômico do Paraná 
(IAPAR), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e Se-
cretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (Seti).
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“O projeto vai permitir que os apicultores conheçam o produto 
produzido de maneira técnica. A caracterização dos atributos do mel 
produzido na região vai possibilitar identificar se um produto é do 
município de Ortigueira ou não. Tudo isso vai agregar mais valor ao 
nosso produto”, frisou Ana Mozuski Kutz.

Outra conquista para mais de 30 apicultores de Ortigueira é a ob-
tenção do selo de mel orgânico, certificação que atende determina-
das normas europeias. “A APOMEL tem por meta a construção de pon-
tos de venda para comercialização dos produtos e subprodutos do mel 
produzidos pelos associados. Outro objetivo é a constituição de uma co-
operativa para facilitar o comércio interno e externo do mel”, adiantou 
a presidente da Associação. 

O consultor do Sebrae/PR em Ivaiporã, Fabrício Pires Bianchi, 
explica que fatores climáticos e de manejo têm reduzido a produção 
de mel em Ortigueira nos últimos anos e que a mudança dessa 
realidade é o objetivo de um programa de fomento à atividade 
iniciado no município neste ano.

“Fortes chuvas, granizo e pouca atenção com questões de melhora-
mento genético têm causado uma baixa na produção média por col-
meia no município. Esses fatores são pontuais e o Programa de Fomento 
à Apicultura em Ortigueira está trabalhando essas questões para que a 
média de produção das colmeias salte de 25 ou 35 quilos para até 100 
quilos. Além disso, há todo um esforço sendo feito para incentivar a me-
lhoria dos subprodutos do mel. Estimamos que o investimento para o 
desenvolvimento da apicultura na localidade ultrapasse R$ 1,3 milhão”, 
explicou o consultor.

EFEiTo muLTiPLiCADor E SuSTENTABiLiDADE 
DA ATiViDADE

Já é sabido, a Apicultura é uma das atividades que mais preservam 
o meio ambiente e que ajuda na inclusão do homem do campo. E, para 
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a economia local de Ortigueira, a apicultura significa uma fonte de 
renda a mais, principalmente para a agricultura familiar. É nessa ótica 
que a APOMEL vem trabalhando para conseguir novos sócios, com 
a previsão de no futuro transformar a associação em Cooperativa de 
Mel com selos de Inspeção para a melhor comercialização do produto 
aumentando a renda dos apicultores do município e região.

Diante de todas essas ações, os apicultores envolvidos no 
projeto estão se conscientizando cada vez mais da necessidade de 
se profissionalizar e conhecer melhor o segmento. Mas também é 
do conhecimento de todos que há muito trabalho pela frente, que 
muitas dificuldades ainda virão, porém, que para quem sonha, o 
sonho só será possível para os que estiverem dispostos a transpor 
toda e qualquer dificuldade com muito trabalho e investimento em 
inovação.

Hoje, com as exigências do mercado consumidor, a profissionalização 
da produção apícola é o único caminho a ser seguido, e esse mesmo 
mercado reconhece os investimentos, principalmente em qualidade 
do produto e está disposto a pagar mais por um produto com a 
qualidade comprovada. Nesse sentido, o projeto de apicultura no 
município de Ortigueira está a passos largos visando à capacitação e 
à sustentabilidade do segmento apícola. 
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QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

Em que medida a suspensão do mel pela União Europeia favoreceu 1. 
o sucesso da APOMEL? 

Quais as vantagens do trabalho associativo em relação ao trabalho 2. 
individual?

Que benefícios tem o município de Ortigueira com o fortalecimento 3. 
da APOMEL?

Qual a vantagem de se ter um grupo de Governança que inclui 4. 
parceiros que não sejam somente apicultores? 

Quais os elementos que contribuem para que um grupo associativo 5. 
alcance resultados de sucesso?

rEFErÊNCiAS
Disponível em: <http://www.brasilapicola.com.br/brasil-apicola>.

Disponível em: <http://www.jornaluniao.com.br/noticias. php?noticia=NTgxOQ==>.

Disponível em: <http://www.agrosoft.org.br/agropag/211778.htm>.

Disponível em: <http://ortigueira.pr.gov.br/novo/agencia-de-noticias/agricultura/
apicultores-de-ortigueira-ganham-programa-de-estimulo/>.

Disponível em: <http://asn.sebraepr.com.br/portal/page/portal/PORTAL_INTERNET/
ASN_AGENDA/ASN_PAUTA?_dad=portal&_pauta=6836>.

Disponível em: <jornalortigueira.blogspot.com/2010_03_01_arch...>.

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ortigueira_(Paraná)>.



caso de sucesso
Kasale móVeIs
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SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – BERÇO  
DA KASALE MÓVEIS 

Marta Beatriz Horm Schumacher
Iuri Coutinho de Alencar - ALI

São José dos Pinhais é uma cidade média, a segunda mais 
populosa da mesorregião, e a população vem aumentando 

muito em pouco tempo: em 2000 eram aproximadamente 196 mil 
habitantes; em 2008 o número é superior a 280 mil habitantes. São 
José dos Pinhais é o município com a quinta maior área da Região 
Metropolitana de Curitiba.

São José dos Pinhais possui uma economia em franco desenvolvimen-
to, notadamente devido à presença do Aeroporto Internacional Afonso 
Pena, e de grandes fábricas de auto-peças, que vieram juntamente com 
a instalação de multinacionais como Audi e Renault, bem como suas 
fornecedoras. A cidade também é sede da famosa rede de perfumes e 
cosméticos O Boticário e da empresa de alimentos Nutrimental.

O comércio de São José dos Pinhais é autônomo em relação à 
capital, distante do centro da cidade apenas 10km, com grandes 
supermercados e enorme variedade de lojas, que concentra-se 
especialmente nas mediações da rua XV de Novembro, desde a ampla 
Praça da Matriz até encontrar-se com a BR376.

Possui dois terminais de ônibus: o “Central”, no início da Rua XV, 
e outro “Afonso Pena”, na Avenida Rui Barbosa, principal artéria de 
ligação entre as duas grandes rodovias (BR-376 e BR-277) que dividem 
o município em 3 regiões. 

Possui ainda diversas instituições de ensino, notadamente a 
PUC – campus 2, a Usina do Conhecimento – que é uma Biblioteca-
piloto, e destaca-se na cultura paranaense pelas suas marionetes 
e mamulengos gigantes. O museu municipal guarda relíquias da 
colonização e diversas peças curiosas.
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A Kasale Móveis e Decorações, desde 1986 no mercado, faz parte 
da economia do município de São José dos Pinhais. Oferece móveis 
residenciais e comerciais sob medida e estofados, tudo produzido na 
própria empresa. 

A empresa conta com 20 anos de experiência e garante um ótimo 
aproveitamento dos espaços projetados, prima pela qualidade, 
design diferenciado, praticidade, conforto e durabilidade.

PANorAmA DA iNDÚSTriA moVELEirA No 
BrASiL

A indústria moveleira mantém um perfil marcado pelo predomínio 
de empresas de pequeno e médio porte e, apesar da crescente 
concentração industrial da economia, a estrutura do setor no Brasil 
se caracteriza pela natureza fragmentada do mercado de móveis, 
refletindo na existência de diferentes nichos de produtos com 
elevado grau de diferenciação. 

Dentre os principais fatores que condicionam a estrutura 
industrial desse setor destacam-se:

o predomínio de empresas de pequeno e médio porte operando ••
em diferentes nichos de mercado;

a existência de poucas barreiras de entrada, como a proteção ••
limitada de patentes e a ausência de economia de escala na 
produção;

o uso intensivo de mão de obra associada à produção de ••
móveis, apesar da crescente automatização da produção em 
alguns segmentos específicos como o de móveis de madeira 
retilíneos;

A crescente importância do design como fator de competitivi-••
dade e de agregação de valor à produção.
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Existem cerca de 16.000 empresas formais que produzem móveis 
no Brasil, e somadas às empresas informais, esse número sobe para 
50.000 empresas moveleiras.

Ao longo das duas últimas décadas, o setor de móveis brasileiro 
vem buscando se adequar ao novo contexto de competição mar-
cado pelo papel central da inovação tecnológica. Nesse aspecto, 
destaca-se, em particular, a crescente incorporação de tecnologias 
mais avançadas nos métodos de produção com a crescente utiliza-
ção de equipamentos eletroeletrônicos e computadorizados, bem 
como ao uso de novos tipos de matéria-prima e novas combinações 
que vêm ocorrendo no setor desde a década de 90. Os painéis de 
madeira reconstituída ou laminada, formados a partir de madeiras 
das espécies eucalipto e pínus vêm gradativamente substituindo a 
utilização de madeira maciça principalmente nas partes externas 
dos produtos, em acabamentos dos produtos finais.

A diversidade que marca a origem e desenvolvimento da indústria 
do mobiliário nacional tornou possível a existência de padrões de 
especialização regionais que contemplam os diferentes segmentos da 
indústria de móveis. Assim, verifica-se uma diferenciação acentuada 
entre esses polos regionais tanto com relação aos tipos de móveis 
fabricados e nichos de mercado quanto aos níveis de capacitação 
produtiva e de inovação.

Os polos moveleiros que mais se destacam no cenário nacional 
estão localizados nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Além disso, destaca-se, mais 
recentemente, o surgimento de importantes polos moveleiros nas 
regiões Centro-Oeste, Norte e Noroeste, que nos próximos anos 
poderão desempenhar um papel importante no cenário nacional e 
internacional da indústria do mobiliário.
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HiSTÓriA DA KASALE

Isolete Bittencourt Corrêa, 54 anos, iniciou sua vida nos negócios 
ainda muito cedo. Começou a trabalhar aos 9 anos em um baleiro de 
cinema. Foi a sua primeira experiência em vendas. Porém, sua maior 
inspiração para ser a profissional empresária no ramo de móveis que é 
hoje, nasceu da admiração que tinha e tem pelo seu pai. Considera-o 
um verdadeiro ídolo, pela garra, determinação, pelo respeito que 
tratava as pessoas e pelo capricho com que sempre desempenhou 
sua profissão de marceneiro. Ele tinha uma pequena marcenaria 
artesanal em sua casa. Observar como seu pai transformava a madeira 
rústica num fino móvel foi a sementinha que ficou plantada em seu 
coração desde pequena. Lá ficou adormecida por um bom tempo...

Dos 16 aos 18 anos, Isolete trabalhou como auxiliar administrativa 
na Construtora Sul Paraná. Aos 18 casou-se e ao completar 19 foi mãe 
de um casal de gêmeos. O casamento lhe trouxe alegrias e tristezas. 
A alegria dos filhos, mas também a falta de liberdade de ser o que 
sonhava ser. O marido de Isolete a proibia de trabalhar fora de casa, 
seguir uma profissão.  Sabia da sua vontade de fabricar móveis, de 
seguir a profissão do pai. Porém, não recebeu apoio. Foi proibida de 
trabalhar fora de casa em qualquer outra profissão. O máximo que 
conseguiu, foi trabalhar ao lado do marido num açougue que não 
lhe dava prazer ou satisfação alguma. O esposo até que tentou ele 
mesmo tocar uma marcenaria em parceria com outro sócio. Mas ele 
não conseguiu fazer com que isso desse certo. 

O tempo foi passando e aos 25 anos foi mãe novamente. 

Com a frustração da marcenaria que o marido e o sócio haviam 
tentando, nasceu a ideia e a coragem de solicitar as máquinas que 
ficaram obsoletas,  para ela se experimentar na fabricação das 
primeiras peças. O marido, segundo a Isolete, foi sempre muito 
machista, e mesmo desacreditado, admitiu que ela ficasse com elas. 
“Ele concordou, mas tinha a certeza de que eu não conseguiria”, 
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conta a proprietária da Kasale.  “Queria obrigar-me a assumir apenas 
o papel de mãe e dona de casa. Tenho certeza que ele pensou que 
me deixaria fazer o que pretendia para ver a minha derrota e dizer 
que meu lugar era cuidando da casa e dos filhos e sendo a esposa 
que ele queria”, reforça a empresária. “Havia muita cobrança e o 
trabalho foi árduo”.

Foi aí a largada inicial. A Kasale Móveis começava a nascer. Isolete 
foi ao SENAI participar de um curso de marcenaria. Aprendeu várias 
técnicas e relembrando o ofício artesanal de seu pai, começou a criar 
as primeiras peças. 

“ Realizar aquele curso no SENAI não foi fácil. Para começar, foi 
necessário convencer o diretor da entidade a deixar que eu fizesse 
o curso no período diurno com a turma de adolescentes. Havia 
turma noturna para adultos. Mas como poderia participar, mãe de 
filhos ainda pequenos, sem apoio do marido, não havia maneira de 
frequentar o curso a noite. Enfim, o diretor concordou.  Eu era a única 
mulher num grupo de adolescentes. Fui discriminada pelos colegas 
mais jovens. Muitas vezes me senti humilhada. Muitas vezes chorei...

Mas, nem tudo foi ruim. Tive um ótimo professor que sempre me 
incentivou e acabou trabalhando comigo depois que se aposentou 
da profissão de mestre” – relembra a empresária. 

Em 1986, aos 30 anos, decidiu então empreender e abrir o próprio 
negócio. Foi quando nasceu a Kasale Móveis. Montada numa garagem 
alugada em São José dos Pinhais. No início, Isolete trabalhava em 
parceria com o Sr. Hélcio, seu professor no SENAI e apoiador do 
empreendimento. Pôde contar também com seu irmão, o Sr. Hilário, 
que sempre lhe auxiliou desenvolvendo e criando os projetos que 
seriam fabricados e também com auxílio financeiro quando precisou. 

Isolete fazia de tudo na pequena empresa: vendia, comprava, 
fabricava, lixava, pintava, montava e cuidava das finanças. 
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“Foi um início muito complicado, tendo 3 filhos, morando em 
Curitiba, a fábrica com endereço em São José dos Pinhais e sendo 
recriminada pelo meu marido” , relata a empresária. 

Isolete se diz crente em Deus, e através dele sempre buscou força. 
Derramou muitas lágrimas e aos poucos o sofrimento foi dando 
espaço para as alegrias. 

Algum tempo depois se mudou para São José dos Pinhais onde 
fica a fábrica. Desde pequenos, seus filhos gêmeos também a apoia-
ram e a auxiliaram nos afazeres da casa e da empresa. Hoje, adultos, 
são o seus braços direito e esquerdo na empresa, transformando a 
Kasale numa sólida empresa familiar com 24 anos de mercado.

Com o passar dos anos, mais fortalecida, foi ampliando a empresa, 
aumentando o quadro de funcionários, até conseguir comprar o 
primeiro terreno e montar um barracão. Hoje a empresa fica na Rua 
Joinville, 3724 no Bairro São Pedro, em São José dos Pinhais. 

A kasale tem uma equipe composta de 16 pessoas. Isolete e a filha, 
Márcia, cuidam das vendas dos móveis e dos projetos, a filha Camila 
da administração da empresa, o filho Marcos gerencia a produção e 
a família conta com mais 2 colaboradores projetistas e 12 pessoas na 
área de produção. 

“Com a Kasale tive a minha independência como mulher, como 
profissional, pude proporcionar uma vida melhor aos meus filhos e 
hoje tenho uma vida estável”, afirma a proprietária da Kasale Móveis.

Foi PrECiSo mAiS...

Com as mudanças de mercado,  houve a necessidade de novas 
ações, foi preciso se atualizar e enfrentar novos concorrentes e as 
novas posturas do consumidor.

Isolete foi procurar o SEBRAE. Na primeira visita procurou auxílio 
para fazer um planejamento e para ampliação de sua atividade com re-
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cursos do PROGER (PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA). 
O PROGER é um conjunto de linhas especiais de crédito para financiar 
quem quer iniciar ou investir no crescimento de seu próprio negócio, 
tendo por objetivo gerar e manter emprego e renda. Além de consti-
tuir instrumento de geração e/ou manutenção de postos de trabalho. 
E desse primeiro contato criou o hábito de procurar a instituição para 
adquirir conhecimento e buscar apoio para a atividade.

Mais tarde, conseguiu, em parceria com o SEBRAE, levar para a 
empresa o projeto ALI (AGENTES LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO), 
que consiste em receber a ajuda de um consultor para a realização de 
diagnóstico empresarial e um plano de ação. E foi assim que algumas 
mudanças começaram novamente a acontecer. 

A empresária afirma que a comunicação com sua equipe de 
colaboradores melhorou muito após algumas mudanças que realizou 
na empresa. Com a aquisição de novos máquinários e a reorganização 
do layout da empresa, melhorou os processos produtivos e aumentou 
sua produtividade. Com isso, consegue atender melhor aos seus 
clientes. 

Participou também do Programa PROSPERAR oferecido pelo 
SEBRAE, apontado como uma ferramenta importante pelo diag-
nóstico que estimula a realizar. Após utilizar a ferramenta do 
diagnóstico novamente, adquiriu mais confiança para realizar um 
novo PROGER para aquisição de outras máquinas e introduzir um 
programa de reciclagem de resíduos na empresa. 

Isolete e seus filhos tem por hábito ouvir a sua equipe. Ouvindo 
puderam identificar diferentes necessidades. Fruto das conversas com 
a equipe adesivaram os veículos, adquiriram um novo computador 
com ferramentas para desenho dos móveis e ambientes que até 
então eram realizados manualmente. 

Os clientes da Kasale são resultado da qualidade dos produtos, dos 
projetos customizados e do bom atendimento. Os clientes chegam 
através da indicação de outros clientes que já compraram produtos 
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e serviços da empresa. Segundo Isolete, a capacidade de produção 
está praticamente toda utilizada, não há como aumentar muito a 
produção. Os projetos que desenvolvem exigem acompanhamento 
e supervisão de instalação, pois não são modulados e sim produzidos 
com exclusividade para cada cliente que procura a empresa. A 
maioria dos clientes são de São José dos Pinhais e de Curitiba, mas 
também atendem toda a região metropolitana, litoral do Paraná e 
Santa Catarina. 

Muita coisa mudou desde a época que iniciou a empresa, conta 
a empresária. Maquinários, materiais, acessórios...uma imensa 
variedade  de materiais e acessórios que facilitam todo o trabalho.  
“No início utilizávamos madeira maciça, nobre. Hoje não se pode 
mais, é proibido. Utilizamos o MDF Melamínico que também é bem 
mais fácil de manusear. É uma madeira que já vem tratada e que vem 
com possibilidade de cores diferentes. As máquinas facilitaram todo 
o trabalho. Hoje conseguimos uma infinidade de acessórios, como 
puxadores, corrediças, dobradiças, aramados, puxadores, portas em 
alumínio, lâminas, etc. que dão maior funcionalidade e melhoram o 
designer dos móveis que produzimos”, relata Isolete.   

Isolete também está preparando os filhos para assumirem os 
negócios. Para que a sucessão aconteça com maturidade, eles 
participam no Curso de Gestão da Inovação. “Sabem e já entenderam 
que a empresa passa por um novo momento e precisa estar preparada 
para continuar desempenhando sua missão”, afirma a gestora da 
Kasale. 

A Kasale é reconhecida na comunidade. Foi destaque no jornal 
Voz do Meio Ambiente em 2005 por serviços realizados na área de 
educação e preservação ambiental.
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SoNHo DE QuEm SoNHou

“Como nossa empresa é familiar, minha expectativa é que meus 
filhos deem continuidade a essa linda profissão que permitiu 
qualidade de vida a todos nós  e que realiza tantos sonhos além da 
funcionalidade que possui.”

(Isolete Bittencourt Corrêa, 54 anos, empresária da Kasale Móveis)

PENSA Em EmPrEENDEr? NuNCA DESiSTA...

Isolete tem uma certeza: para empreender, precisa persistir. 

Muitos são os desafios para quem quer se lançar no mercado. 
“Acreditar no seu sonho, ter persistência, coragem, respeito ao cliente 
e trabalhar muito, essa é a base para se iniciar qualquer negócio”, 
declara a empresária.

QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

Quais seriam as características marcantes e decisivas para o 1. 
sucesso empresarial de Isolete? 

Que tipos de conflitos podem surgir com uma constituição familiar 2. 
na empresa, e como lidar com esses conflitos?

Qual a importância de uma empresa apresentar um diferencial 3. 
para se manter no mercado? Quais podem ser esses diferenciais?
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rEFErÊNCiAS 

Entrevista com a empresária realizada pelo Agente Local de Inovação 
(mapeamento).

Contato através de e-mail e telefone.

E pesquisa nos sites: 

Disponível em: <http://www.sjp.pr.gov.br/portal/conteudo>.

Disponível em: 
<http://www.fiepr.org.br/sindicatos/simov/News3294content73420.
shtml>.

Disponível em: <http://www.grandebrasil.com.br/Brasil/PR_Parana/
Cidade>.





caso de sucesso
loRIella 
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DE OLHO NO MERCADO – O PÃO DE ALHO 
VIROU NEGÓCIO

Marta Beatriz Horm Schumacher
Fabiano Sabino Vila Real - ALI

OEvandro Quaglia, 46 anos, e Vera Lúcia da Costa Quaglia, 43 anos, são 
os proprietários da Loriella. Alimentavam um sonho, ter mais tempo 

para ficar com a família. Fecharam a antiga padaria e foram pesquisar o 
mercado.  Que espaços teria o mercado? O que os clientes estão buscando 
e não encontram? O que seria um produto de interesse?

Diante de tais questionamentos, e experientes na área de 
panificação, identificaram que o mercado oferecia um produto ainda 
muito novo e pouco conhecido: o pão de alho pré-assado. Com a 
pequena reserva financeira que guardavam fruto do negócio anterior, 
dedicaram-se a pesquisar e conhecer como se fabricava esse produto 
e iniciaram a nova atividade. O pouco conhecimento na produção 
desse novo produto, a abertura de mercado, a consolidação da marca, 
as melhorias constantes dos processos produtivos, a capacitação de 
mão de obra, foram os principais desafios enfrentados pelo casal. 

Apesar de tudo, a marca Loriella se tornou conhecida e pode ser 
encontrada em diversos estabelecimentos comerciais da região e 
entorno. 

mAriNGá – BErÇo DA LoriELLA 

O povoamento da área compreendida pelo atual município de 
Maringá, iniciou-se por volta de 1938, mas foi apenas a partir dos pri-
meiros anos da década de 40 que começaram a ser erguidas as pri-
meiras edificações propriamente urbanas, na localidade conhecida 
mais tarde por Maringá Velho. Eram umas poucas e bastante rústicas 
construções de madeira de cunho provisório. Destinavam-se funda-
mentalmente a organizar na região um polo mínimo para o assenta-
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mento dos numerosos migrantes que afluíam para essa nova terra. 
Nossos pioneiros, chegavam em caravanas procedentes de vários 
estados do Brasil, organizadas pela CMNP- Companhia Melhoramen-
tos Norte do Paraná, em sua maioria colonos paulistas, mineiros e 
nordestinos. Os anos de 1947 e 1949 foram os que mais chegaram 
famílias. No pequeno núcleo urbano que surgia, concentravam-se as 
atividades de compra e venda de terras, as negociações entre pro-
prietários, hospedagem de colonos recém-chegados e algumas prá-
ticas ínfimas de comércio varejista. 

O local funcionava também como pousada para aqueles que se 
embrenhavam mato adentro, no rumo desconhecido das barrancas 
do Rio Ivaí. A CMNP – Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, 
responsabilizou-se pela venda das terras e lotes, além da construção 
de estradas e implantação de núcleos urbanos. O traçado urbanístico 
da pequena aldeia refletia os elementos de provisoriedade do 
assentamento. Eram logradouros irregulares, sem infraestrutura e 
escoamento, iluminação ou água corrente. Deve-se observar que 
desde muito cedo aquele centro pioneiro multiplicou suas funções 
conforme avançava a ocupação da região. Maringá foi fundada em 
10 de maio de 1947 como Distrito de Mandaguari, em 1948 passou à 
categoria de Vila, elevada a município através da Lei nº. 790 de 14/11/
l951, tendo como Distritos Iguatemi, Floriano e Ivatuba.

A categoria de COMARCA foi elevada em 1954. A partir de 1998, 
tornou-se sede da Região Metropolitana, integrada, além de Maringá, 
pelos municípios de Sarandi, Paiçandu, Mandaguaçu, Marialva, 
Mandaguari, Iguaraçu e Ângulo.

 Surgida no período de ouro do ciclo do café, Maringá hoje, 
apresenta diversificada produção agrícola, composta de soja, algodão, 
milho, cana-de-açúcar, trigo, sendo também grande produtora do 
bicho-da-seda.

Os setores industriais de mais destaque são: alimentação, confec-
ção, agroindústria, metal-mecânico e outros. 
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Seu progresso acontece harmoniosamente sem perder as carac-
terísticas de cidade planejada, onde a consciência pela preservação 
da natureza se impõe, como se pode notar, pela sua farta arboriza-
ção, que proporciona um festival de cores todos os meses do ano. 
São 40m² de área verde por habitante (sendo 27m², correspondente 
a arborização de ruas e praças e 13m² reservas e parques, no períme-
tro urbano (Fonte: Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente 
– maio de 2003).

É nessa cidade que nasceu a Loriella Fabricação de Pão de alho 
pré-assado e farofa. 

Como TuDo ComEÇou?

Evandro Quaglia, 46 anos, e Vera Lúcia da Costa Quaglia, 43 anos, 
são os proprietários da Loriella. Tinham um sonho, ter mais tempo 
para ficar com a família.

Antes de empreender na fabricação de pães de alho pré-assados, 
a família possuía uma padaria num bairro de Maringá. Cansados 
do estilo de vida que esse negócio proporcionava, decidiram, por 
insistência, principalmente da esposa, fechar a padaria e iniciar uma 
nova atividade. 

A família vendeu a padaria e alçou um voo livre na confiança de 
que muito em breve algo novo estaria para acontecer. Não tinha 
nenhuma ideia preestabelecida de novo negócio. Sabiam apenas 
que não queriam seguir fazendo a antiga atividade. Após a venda 
passaram durante 30 dias pensando qual seria o melhor caminho a 
ser tomado. Tinham uma certeza, deveria ser uma atividade no ramo 
de pães, pois era disso que entendiam. 

Foi assim que passaram a realizar uma pesquisa de mercado, 
olhar com mais precisão e tecnicamente, para encontrar algum 
nicho de mercado, uma oportunidade de novo negócio. Foi através 
da pesquisa que identificaram que o pão de alho pré-assado era um 



70

de oLho no Mercado - o Pão de aLho virou negócio – sebrae de oLho no Mercado - o Pão de aLho virou negócio – sebrae

produto novo no mercado e com muito boa aceitação, porém, com 
poucas marcas disponíveis. 

Evandro e Vera Lúcia nem sonhavam como se fazia o tal pão de alho pré-
assado. Procuraram então informações junto ao SEBRAE , no qual, segundo 
eles, foram muito bem atendidos. Uma pequena reserva financeira de R$ 
10.000,00 era tudo o que tinham para iniciar a nova atividade. Evandro 
foi fazer as primeiras contas e percebeu que para começar certamente 
precisaria de mais recursos, ou ficaria no prejuízo logo de saída. 

Mas isso não os intimidou. Ele e Vera Lúcia começaram imediata-
mente a trabalhar. Como não conheciam o novo negócio, o jeito foi 
buscar conhecer, conversar, pesquisar e estudar muito para aprender. 
E aprenderam. Aos poucos, os segredos de fabricação foram sendo 
descobertos.

PÃo DE ALHo “Prá” ASSAr E CABEÇA “Prá” 
FuNCioNAr

Como todo começo numa atividade desconhecida, não são 
poucos os desafios diários. Muitas dificuldades apareceram. Foram 
desde problemas financeiros até a luta para entrar nas grandes redes 
de supermercados e conquistar o público-cliente.

 Não teve jeito. Para conseguir alavancar o negócio Evandro e a 
esposa precisavam de dinheiro. Decidiram fazer um empréstimo. 
Conseguiram R$ 20.000. Com essa grana, foi possível pagar contas 
atrasadas, cobrir o cheque especial que já estava além do limite e 
também comprar matéria-prima a preço melhor e baixar o custo do 
produto. Foi possível trabalhar com um pouco mais de folga e reverter 
à margem de lucro em ganho para a empresa. 

”No início fazíamos tudo. Comprar, vender, produzir, limpar e admi-
nistrar. Começamos trabalhando em 4 pessoas (2 funcionários, eu e mi-
nha esposa ). Também o espaço físico era muito menor. Iniciamos nossa 
empresa num espaço de 35m², aumentamos para 60m² e atualmente já 
contamos com 350m²”, conta Evandro.
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A empresa fica localizada na Avenida Pioneiro Mauricio Mariani, 
395. Parque Itaipu em Maringá.

O pão de alho foi ganhando mercado. O espaço físico não 
comportou mais o aumento da produção. Por isso, o desafio do casal 
hoje, é encontrar um espaço maior que possibilite uma produção 
condizente com as vendas. “O ideal seria mudarmos para um espaço 
físico de 800m²”, afirma o proprietário da Loriella. 

Muitas foram as horas trabalhadas para chegar nesse estágio. “Houve 
dias em que trabalhamos até 16 horas por dia para dar conta de tudo e 
aperfeiçoar o produto”, conta Evandro. “Eu fazia o trabalho de visitar os 
clientes, contactar os novos, fazer as vendas. Minha esposa Vera ajudava 
na produção dos pães e cuidava da parte financeira da empresa”. 

No início, a Loriella vendia os produtos em pequenos açougues de 
bairros e mercados da região, e aos poucos a confiança foi aumentando 
e a coragem os levou a apresentar os novos produtos na área central da 
cidade. Contratavam os “kombeiros” (motoristas de Kombi) de plantão 
e que sem preparação e treinamento nenhum, faziam do jeito que 
achavam que deveria ser e a distribuição e a entrega acontecia. 

O casal relembra que passaram até mesmo necessidades pessoais. 
“Foi um ano difícil o primeiro”, relembra Evandro.  Durante os primeiros 
meses, tudo o que era produzido precisava ser reinvestido na empresa. 
E as despesas da família ficavam em segundo e terceiro plano.  O 
lazer ficou de lado. A maior parte do tempo ficavam na empresa, 
envolvidos nas atividades e dando toda a energia na produção e na 
venda do pães de alho.  Muitos foram os domingos trabalhados para 
atender aos novos clientes e com estes fazer render a atividade e 
conquistar um pouco de conforto e qualidade de vida. 

Evandro e Vera Lúcia sabiam que assim era necessário, e nunca 
desistiram. Se a produção fosse baixa, nem reposição de matéria-
prima e outras despesas de fabricação seriam possíveis de custear, 
tampouco uma vida melhor. 
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No início, a perda de produtos era muito grande. Clientes recla-
mavam constantemente. A falta de pessoas capacitadas, preparadas, 
comprometia os resultados.  Por ser o pão de alho um produto pere-
cível, quando não bem acondicionado e somado à demora de entre-
ga, facilmente estragava e isso significava prejuízo.   

Os novos empresários tinham muito para aprender. Entre os alhos 
e as massas, aprendizados foram acontecendo, dia após dia.

o PoDEr Do ALHo

O alho é originário do Sul da Ásia, chegou à Europa através da 
China, Índia e do Oriente onde os romanos batizaram-no com 
seu nome: ALIUM. Desde então, em todos os países mediterrâne-
os, tem uma grande popularidade. Ele sempre ocupou um lugar 
destacado nas cozinhas dos países onde as pessoas chegam a 
idades avançadas.  As principais zonas de cultivo encontram-se 
na Itália, França e na Espanha.

Benefícios do consumo de alho na quantidade de 8 gramas por dia:

Aumenta a longevidade.••

Reduz os riscos de infarto.••

Favorece o bom funcionamento do sistema imunológico.••

Reduz a glicose sanguínea.••

Reduz o colesterol LDL (ruim).••

Aumenta o colesterol HDL (bom).••

Combate bactérias e vírus.••

Previne a aterosclerose.••

Previne o câncer.••

Melhora a qualidade de vida.••
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Com A mÃo NA mASSA, o DiA A DiA SE 
TorNou umA ESCoLA 

O pão de alho passou a fazer parte da culinária de muitos 
consumidores. “Não dá para dispensar assar um pão de alho que 
acompanhe a picanha ou outro Assado”, diz um cliente da Loriella.  
O consumidor aposta nessa nova ideia e aos poucos se acostuma e 
torna-se um hábito levar o pão de alho pré-assado para casa, junto 
com as demais compras do supermercado.  

LORIELLA foi uma escola para os empresários Evandro e Vera Lúcia. 
“Aprendemos muito com o novo negócio”, comenta Vera Lúcia. 

Hoje a empresa já emprega 20 funcionários . Na área da vendas 
trabalham 2 pessoas, na produção 14 e no controle financeiro  são 4 
pessoas. 

“Aprendemos a ter um bom relacionamento com os funcionários, 
vendedores e clientes e a contratar pessoas selecionadas e melhor 
preparadas para atividade de venda e entregas. No início pegávamos 
qualquer ‘Kombeiro’ (motorista de Kombi) para vender o nosso pão 
de alho. Levamos vários prejuízos , mas precisávamos que o produto 
fosse aparecendo no mercado , mesmo sabendo que haveria perdas. 
Aos poucos, melhoramos e treinamos o pessoal. Passamos a escolher 
com mais critério as pessoas para realizar as entregas. Hoje também só 
vendemos mediante consulta e os primeiros pagamentos são à vista . 
Mudamos as normas para nossa maior segurança e evitamos assim os 
prejuízos futuros”, relata Evandro. 

Atualmente os produtos da Loriella podem ser encontrados em 
grandes redes de supermercados , nos melhores açougues  da região 
de Maringá, embora a empresa ainda mantenham alguns clientes 
iniciais. Os produtos são constantemente elogiados e são muito 
apreciados pelos consumidores. 

A Loriella teve muito parceiros, entre eles, o SEBRAE  é lembrado 
por Evandro:  “Com o apoio do SEBRAE, dos nossos fornecedores que 
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nos ajudaram com prazos maiores para a compra de insumos para a 
produção dos pães, com o apoio dos clientes que acreditaram no nosso 
trabalho, e dos consumidores que são hoje nosso maior patrimônio, nós 
conseguimos superar todas as dificuldades, aprender muito e alavancar 
o negócio”, declara o empresário. 

LoriELLA – Contemplada com o ALi

A Loriella, no mercado há quatro anos, recebe o acompanhamento 
de um agente de inovação desde setembro de 2008. O ALI, (Agentes 
Locais de Inovação) é um programa gratuito do Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em ação desde o ano passado, 
com programas-piloto, no Distrito Federal e no Paraná. O objetivo é 
levar informações sobre inovação para as pequenas companhias.

O método é simples e feito de porta em porta. Os agentes visitam 
a empresa e elaboram um diagnóstico corporativo. No documento, 
são listadas as principais dificuldades do dia a dia do negócio e o 
que pode ser melhorado. A partir dessa análise, é traçado um plano 
de ação com sugestões para incrementar resultados, práticas de 
gestão e produção. Ao mesmo tempo, os especialistas acompanham 
a implantação das mudanças e a evolução dos números do 
empreendimento.

Na Loriella, o foco dos agentes foi a implantação de boas práticas 
de fabricação: os funcionários foram orientados sobre ações de 
higienização e cuidados com a embalagem dos pães. O empresário 
criou um cargo de gerente de produção e a perda de 15% da produção 
mensal de 60 mil pacotes caiu para 8%.

A empresa conseguiu um avanço significativo, minimizando a 
perda de produtos. “Por ser um pão com muita umidade, o fungo 
aparecia antes de vencer o prazo de validade e havia muita devolução”, 
diz o empresário Evandro Quaglia.

A empresa Loriella valoriza a mão de obra local, pois contrata as 
pessoas da própria localidade, gerando emprego e renda. 
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A empresa hoje está com seu faturamento aumentando ano a 
ano e sempre a frente de seus concorrentes. Um grande fator que 
impulsionou a empresa foi a persistência, a coragem, a inteligência, 
confiança em seus produtos e a liderança que o empresário possui. 
Hoje a inovação virou rotina dentro da empresa. 

A procura do empresário por novos métodos e novas estratégias 
de trabalho é constante para alavancar ainda mais a empresa. Essa 
postura que garante a continuidade do negócio e potencializa os 
resultados. “O importante é buscar por novos produtos para estar 
sempre a frente no mercado; dar continuidade aos programas já 
iniciados e buscar constantes melhorias na qualidade do produto”, 
são os desafios diários, garante o empresário Quaglia. 

A empresa optou pela implantação do Programa 5S, usando-o 
como ferramenta para otimizar o sistema produtivo e aumentar 
a produtividade da empresa, assim como, melhorar a qualidade 
do produto através da melhoria do processo produtivo, visando 
à diminuição da carga microbiológica existente, e levando até 
os colaboradores a importância de uma boa higienização para a 
manipulação do produto com a implantação de Boas Práticas de 
Fabricação (BPF). 

Constantemente a equipe está atenta para o desenvolvimento 
de novas versões dos produtos. Lançamentos com novos recheios 
são criados com o intuito de atingir o maior número possível de 
clientes e consequentemente agradá-los e melhorar o faturamento 
da empresa. 

O empresário Evandro é pessoa aberta e predisposta a atender 
o Agente Local de Inovação para avaliar os métodos de trabalho 
que foram implantados e que ainda estão sendo experimentados 
e melhorados constantemente. O importante é encontrar a melhor 
forma de organizar a produção e que venha ao encontro com 
o que a equipe identifica como importante para a melhoria da 
produtividade. 
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o QuE DiriA AoS NoVoS EmPrESárioS? 

Evandro respirou fundo e com firmeza anunciou: “Força, coragem, 
não desanimar nas primeiras dificuldades que surgirem no primeiro 
ano de atividade, principalmente. Ter criatividade e crédito para o 
desenvolvimento comercial. Todo esforço que você der ao seu negócio 
vai ser compensado ao passar dos anos. A “maior alegria é ter satisfação 
pessoal e financeira, por isso, cada um deve fazer o que  realmente 
gosta”.

QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

Um nicho de mercado de determinados segmentos demonstra 1. 
que, em poucos anos, pode deixar a condição de quase inexplorado 
para transformar em grandes mercados. Você concorda com essa 
afirmação? Comente: 

Qual(ais) é(são) a(s) característica(s) empreendedora(s) que 2. 
contribui(e) para o alcance dos resultados num novo negócio? 

O que é inovação em processos produtivos? 3. 

rEFErÊNCiAS

Disponível em: <www.maringa.pr.gov.br>

Disponível em: <www.paodealho.com.br/curiosidades>

Disponível em: <www.maringa.pr.gov.br/cidade/cidade.php> 

Disponível em: <www.tudomaringa.com/.../home_historico.htm>
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caso de sucesso  
KomaR emBuTIdos e deFumados



79

BOM TEMPERO E TRABALHO FAMILIAR

Marta Beatriz Horm Schumacher
Fernando Pizani - ALI

A História da KOMAR EMBUTIDOS E DEFUMADOS começou entre 
vizinhos e conhecidos. Preparar linguiças para o consumo da família 

era o hobbie do Sr. Dernival Carlos Viomar. Com a ajuda de seu filho, 
Roderlei Viomar, 12 anos, preparou as primeiras receitas, sempre muito 
apreciadas por quem as provasse. Deixou da sua profissão numa empresa 
de transportes e dedicou-se a produzir embutidos. Mas, a vida lhe preparou 
uma surpresa. Com a empresa há seis anos no mercado, o Sr. Dernival 
sofreu um infarto, impossibilitando-o a continuar na atividade. Passou o 
ofício ao filho Roderlei, atual proprietário. E agora, Roderlei? Mesmo tendo 
acompanhado o ofício desde jovem, administrar a empresa e cuidar da 
produção tornou-se o grande desafio. Será que o Sr. Roderlei deu conta?

oriGEm E HiSTÓriA

“Campo Bordejado de Araucárias”, tais como taças erguidas ao céu, 
brindando o Criador pela exuberância de suas águas, sua fauna, flora 
e terra riquíssima. Falamos dos “Campos do Mourão”. A região dos 
“Campos” bordejados pelas matas Atlântica e das Araucárias, sede 
da Nação Guarani, é hoje sede da empresa KomaR emBuTIdos e 
deFumados.

A região pertenceu à Província del Guaíra – capital Assuncion. 
Em 1765 começou a ser vasculhada por milícias do governo da 
Província de Piratininga (hoje São Paulo), que denominaram o vale 
descampado entre os rios Ivaí e Piquiri, de “Campos do Mourão”, em 
homenagem ao governador provincial, Dom Luiz Antônio de Souza 
Botelho e Mourão. 

Na década de 1890 o pasto natural e o cerrado nativo dos “Campos 
do Mourão” serviam de ponto de descanso dos tropeiros que por aqui 
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passavam, tocando boiadas para negociar no Mato Grosso do Sul. Em 
1903 chegou e fixou-se nos “Campos do Mourão” a família do paulista 
José Luiz Pereira, seguida dos Teodoro, Custódio, Oliveira, Mendonça, 
Mendes e dos guarapuavanos Guilherme de Paula Xavier, João Bento, 
Norberto Marcondes, Jorge Walter (O Russo), entre outros pioneiros 
que se fixaram em grandes áreas no território de Campo do Mourão. 

Campo do Mourão pertencia ao município de Guarapuava.  
A partir de 1943 ano passou a distrito do município de Pitanga e no dia 
10 de outubro de 1947 começou a andar com suas próprias pernas, 
emancipado política e economicamente pela Lei 02/47, sancionada 
pelo governador Moysés Lupion, tendo como seu primeiro prefeito 
nomeado em 18/10/1947 o senhor José Antonio dos Santos, e depois 
o Sr. Pedro Viriato de Souza Filho, primeiro prefeito eleito. 

Até a década de 1960 o município de Campo Mourão compreendia 
toda a Microrregião 12, e os municípios que hoje a integram eram seus 
distritos administrativos. Na década de 80, foram desmembrados dois 
dos seus últimos distritos administrativos: Luiziana e Farol do Oeste , 
ficando sobre sua tutela apenas o distrito de Piquirivaí. 

Segundo projeção do IBGE, Campo Mourão possui uma população 
de 82.530 mil habitantes. Sua área é de 783,67 km2. Campo Mourão 
é Município sede da Microrregião 12, a qual agrega 25 municípios, 
totalizando uma população de aproximadamente 356.191 habitantes.

campo mourão – a terra do carneiro no Buraco, é terra de muitas 
potencialidades. A excelente localização do município coloca-o nas rotas 
de integração para os principais centros urbanos do País e do Mercosul.

O agronegócio fortalece a economia empregando e difundindo 
moderna tecnologia a partir de duas cooperativas agrícolas de 
projeção nacional, e de uma unidade da maior processadora de 
carnes do mundo. A transformação de grãos e a produção frigorífica 
de carne de frango são importantes fatores geradores de emprego e 
renda, colaborando para consolidar a cidade como Polo Brasileiro de 
Alimentos. 
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Sendo um município agrícola, muitas pequenas agroindústrias 
encontraram espaço e viabilidade em Campo Mourão. Assim, 
a cidade oferece à população a Feira do Produtor, espaço de 
comercialização de diversos produtos produzidos e artesanalmente 
fabricados no município pelas famílias de pequenos produtores. 
Por trás de todo produto exposto na Feira do Produtor em Campo 
Mourão, existe uma história de vida, uma razão que explica como 
tudo começou. O mais interessante é que na maioria dos casos o 
trabalho na feira envolve famílias inteiras, começando pelo casal e 
depois pelos filhos que, à medida que crescem, começam a ajudar 
nas atividades. E foi essa união em família que permitiu que Roderlei 
Viomar, 30 anos, seguisse o ofício do pai para manter uma barraca 
na feira, com produtos defumados e embutidos. 

“Meu pai comercializava os produtos nas ruas, com um carro, mas 
acabou parando porque estava tendo problemas com a Vigilância 
Sanitária. Foi então que ele iniciou na feira, mas por problemas de 
saúde acabou transferindo o serviço para mim. O negócio foi todo 
regularizado junto à Vigilância Sanitária e só comigo já são dez anos, 
sempre acompanhado de minha esposa”, comenta Roderlei, satisfeito 
com a renda que arrecada mensalmente.

A HiSTÓriA DA KomAr

A história é antiga. Tudo começou quando era fortíssima a tradição 
das famílias de produzir a própria carne para consumo alimentar, 
na propriedade. Criava-se os animais domésticos e conforme a 
necessidade da família, galinha, porco ou rês eram abatidos para 
a alimentação. Era também muito comum a permuta de produtos, 
o escambo. Havia solidariedade entre vizinhos e parentes. Quando 
um abatia determinado animal, cedia carne ao outro e vice-versa. 

O Sr. Dernival Carlos Viomar, pai de Roderlei Viomar, atual 
proprietário e administrador da KOMAR EMBUTIDOS E DEFUMADOS, 
não possuía propriedade. Porém, um de seus primos era dono de 
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um sítio e eventualmente matava um ou dois porcos para consumo. 
Havia uma parceria entre os primos. Uma parte dessa carne do 
porco era reservada para que o Sr. Dernival produzisse a sua linguiça 
caseira, origem, portanto, dos seus primeiros produtos. Não passava 
de um hobbie. No entanto, quando servia esses produtos ao pessoal 
conhecido, visitas, todos que comiam, elogiavam e apreciavam muito 
o tempero que ele mesmo preparava. As pessoas começaram então a 
encomendar a linguiça, queriam que ele preparasse mais e mais. 

Na época, o sr. Dernival fazia a linguiça porque gostava, pois 
trabalhava numa empresa transportadora. Segundo os relatos de seu 
Dernival, na época, o gerente-geral da empresa em que trabalhava 
demonstrava certo medo de que ele lhe tomasse o seu cargo, por isso 
resolveu, para sua surpresa, dar férias prolongadas ao sr. Dernival, como 
se quisesse desvinculá-lo da empresa. Atento e desconfiado, Dernival 
tomou ele mesmo uma decisão: após 9 anos de atividade na empresa, 
resolveu deixá-la e com o dinheiro do acerto de contas ele iniciou o 
negócio de embutidos e defumados. Isso aconteceu em 1990. 

O sr. Dernival, de descendência ucraniana, aprendeu a técnica com 
um amigo da sua cidade natal, Prudentópolis, no Paraná. No início 
da atividade tudo funcionou sem estrutura adequada. Defumava 
os embutidos em um tambor improvisado. Passava muitas horas 
do dia fabricando os produtos. Chegava a dormir apenas 5 horas 
por noite, pois seu trabalho começava às 7 horas da manhã e 
muitas vezes encerrado apenas pelas 2 horas da manhã. Logo que 
acordava, colocava tudo numa sacola e saía para realizar a venda 
de porta em porta. Dependia de transporte coletivo para vender 
em lugares mais distantes, pois não tinha recursos para adquirir um 
veículo.  A produção inicial foi de em média 10 Kg por dia. 

Houve uma parte dessa história que foi compartilhada com dois 
sócios, mas, com o passar do tempo, desistiram da atividade. O sr. 
Dernival dependia da ajuda do filho, Roderlei Viomar, de 12 anos, 
hoje o proprietário, para transformar carnes em linguiças, salames, 
cracóvia, bacon, entre outros.
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A inflação da época era muito alta e por muitas vezes, o sr. Dernival  
vendia o produto e depois não conseguia comprar a matéria-prima 
necessária para a nova produção, pois já havia subido demais o preço. 
Dessa maneira, não tendo o recurso para adquirir a matéria-prima, foi se 
endividando. Porém, o sr. Dernival foi sempre muito bem relacionado. 
Por isso, um grande parceiro, dono de frigorífico, que confiava muito 
em Dernival se dispôs a vender a matéria prima sem recebê-la à vista. 
O pequeno empresário de embutidos pagava apenas após a venda dos 
produtos industrializados. Foi essa ajuda que possibilitou aumentar a 
produção e começar a vender os produtos em feiras da região. Buscou 
novos clientes, conseguiu colocar seus produtos em supermercados 
que compravam em quantidades maiores. Trabalhou, lutou e conseguiu 
o selo de inspeção municipal e começou a comercializar legalmente em 
todo o município. Em pouco tempo ele pagou todas as suas dívidas.

E AGorA, roDErLEi?

Seis anos depois de iniciada a atividade, 1996, Roderlei então com 
18 anos, para sua surpresa, precisou enfrentar um de seus maiores 
desafios. Seu pai, o sr. Dernival,  sofrera um infarto que o deixou 
impossibilitado de trabalhar. Mesmo ajudando o pai desde seus 
12 anos, teria que assumir sozinho a empresa. Mas não teve jeito. 
Alguém precisava continuar a produzir, atender os clientes, e garantir 
o sustento da família.  Roderlei assumiu então a atividade. Não se 
intimidou, apesar do medo de continuar sem a ajuda do pai. 

Uma das grandes dificuldades que Roderlei enfrentou foi a queda 
nas vendas no período de verão, quando o consumo de embutidos 
era menor. Com menos vendas, a empresa passava a se endividar no 
período. E somente quando chegava o inverno, quando as vendas 
retomavam o ritmo normal, ele voltava a conseguir pagar seus 
compromissos em dia. 
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Essa era uma situação incômoda para Roderlei. Deveria haver 
outra maneira de trabalhar sem ficar no prejuízo durante o verão, 
questionava-se. Foi o que lhe impulsionou a buscar ajuda e foi quando 
conheceu o SEBRAE. Foi o divisor de águas. Entrou no Programa de 
Inovação Tecnológica (ALI) que tem como objetivo levar a cultura da 
inovação para a realidade de micro e pequenas empresas. A estratégia 
é sensibilizar o empresário sobre a importância de inserir a inovação 
na gestão empresarial, realizar o diagnóstico, prover soluções e, com 
isso, permitir que essas empresas alcancem novos patamares de 
desenvolvimento e competitividade.

E assim aconteceu na empresa de Viomar. Ele buscou informação 
através de caravanas técnicas, conheceu o mercado e participou de 
vários cursos, entre eles:

Feira do empreendedor “Qual o melhor ponto de venda?”••

Gestão e Atendimento. (Como atender melhor seus cliente e o ••
que isso pode lhe trazer de benefício)

Produção e inovação tecnológica••

Marketing, preços e mercado (Saber qual a melhor propaganda ••
para o seu negócio, custos )

Como a MPE pode Lucrar com a Inovação (O que a inovação ••
pode trazer de benefício à MPE)

Controles financeiros essenciais (Financeiro básico para melhor ••
administrar a agroindústria).

As dificuldades que Roderlei sentia em administrar suas finanças de 
forma que ele pudesse planejar melhor a longo prazo a aquisição de 
algum equipamento ou tomada de decisões foram resolvidas através 
do curso de controle financeiro essencial que fez em junho de 2009.

Em Agosto do mesmo ano, participando do curso 
“Desenvolvimento do manual de Boas Práticas de Fabricação”, 
conseguiu assegurar que todos os envolvidos na empresa, hoje 3 
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pessoas, conhecessem e cumprissem as normas de higiene pessoal, 
higiene do processo, e todos os procedimentos necessários para 
garantir que os embutidos produzidos cheguem aos clientes com 
qualidade e livres de qualquer tipo de contaminação.

Ainda em 2009, recebeu orientação para a aquisição do selo 
SUASA, um sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária, 
a medida beneficia diretamente a agricultura familiar, já que a 
inspeção se torna integrada. Em vez de cada serviço municipal, 
estadual e federal atuarem isoladamente, passam agora a fazer parte 
de um único sistema. Apesar de estar ainda em fase de implantação, 
quando estiver efetivamente com o selo, a empresa passará a ter 
um selo de certificação que permite o acesso a um mercado maior 
porque poderá comercializar seus produtos para fora do Estado.

FAZENDo VoLTAS DE LiNGuiÇA, roDErLEi DEu 
A VoLTA Por CimA

A empresa de Viomar, a KOMAR EMBUTIDOS E DEFUMADOS fica 
na Av. Jorge Walter, 2838. A pequena fábrica de 35 m2 fica junto à 
residência da família, porém, em sala separada e com a aprovação da 
Vigilância Sanitária.  De uma pequena produção inicial, totalmente 
artesanal, hoje em 3 pessoas fabricam em torno de 600Kg de produtos, 
em média, por mês, conforme a demanda exige.

Hoje ele não tem dificuldades para vender seus produtos, dispõe 
de excelente qualidade e adquiriu uma fatia considerável do mercado 
da região. Com 32 anos e muita experiência de vida, casado há 5 anos 
e com uma filha de 4 anos, Roderlei segue na atividade e entrega seus 
produtos para muitos restaurantes na região, participa de feiras e de 
eventos de gastronomia.  Segundo ele, o SEBRAE e o ALI trouxeram 
muitas informações que favoreceram muito para seu crescimento, 
além do incentivo que fez com que ele sempre tivesse vontade de 
crescer e melhorar cada vez mais. 
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Roderlei segue vendendo na barraca da Feira do Produtor de Campo 
Mourão. Na barraca de Viomar o cliente encontra linguiça pura e mista, 
cracóvia, costelinha, lombinho e pés, todos com carne de porco e bem 
defumados. Apenas a linguiça mista inclui carne de gado. “Fazemos 
três feiras por semana, às terças, as quartas e as sextas-feiras, já que na 
segunda e quinta tiramos para preparar o produto. Só de defumação 
são três dias. Prefiro atender pessoalmente  na feira, ao invés de colocar 
empregado, porque muita gente quer saber como fazemos a fabricação 
e uma outra pessoa não saberia explicar direito”, relata Roderlei, com 
apoio da esposa Oziani Dias Januário, 24 anos. Ele adquire a carne em 
um frigorífico e o preparo é feito todo em casa. “Tenho uma sala onde 
instalei o defumador. Além da feira, entrego linguiças em um mercado. A 
renda é boa, e muitos dos meus clientes só visitam a feira para comprar 
nossos produtos”, expressa com orgulho quando fala da atividade.

PErSPECTiVAS FuTurAS

Viomar e a família pretendem aumentar sempre mais a sua 
clientela e vender seus produtos para fora do município. Para isso, 
um consórcio está sendo estudado e articulado com o apoio do 
SEBRAE.  Com ele, os municípios que fizerem parte do convênio vão 
poder comprar e vender produtos somente com o Selo de Inspeção 
Municipal (SIM). 

Roderlei deixa seu recado a quem deseja abrir um novo negócio 
ou mesmo para aqueles que possuem sua atividade e passam por 
dificuldades:

“Aquele que quer iniciar um negócio, não desanime diante das 
dificuldades. Vai ter momentos que a gente quer jogar tudo ‘pro’ ar, mas 
não pode entregar os pontos.” 

(Roderlei)
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QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

Quais os principais fatores que foram determinantes para o sucesso 1. 
desse empreendimento?

No relato do caso, você identifica alguma necessidade de realizar 2. 
ações de cunho associativo?

Quais os novos desafios que este empreendimento poderá 3. 
encontrar pela frente?

rEFErÊNCiAS

Disponível em: <www.campomourao.pr.gov.br/>.

Disponível em: 
<http://indexet.tribunadointerior.com.br/arquivo/2009/09/04/2/
Defumados-e-embutidos-passam-de-pai-para-filho.html>.

Disponível em: <http://www.seab.pr.gov.br/modules/noticias/article.
php?storyid=2379>.

Mapeamento realizado pelo agente Local de Inovação – Fernando 
Pizani e entrevista com o empresário da KOMAR via e-mail e celular.
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DECISÃO TOMADA, RISCOS À VISTA!

Marta Beatriz Horm Schumacher
Josilaine Jusani - ALI

Amaporã, de origem tupi, “Ama”... o que serve, ser costume + “porã”...
belo, bonito: uso bonito, costume bonito. E foi um costume dos 

acadêmicos que chamou a atenção daquela que se tornou a futura 
empresária na fabricação de biscoitos em Amaporã.

Amaporã situa-se no Noroeste do Estado do Paraná, a 544 Km da 
capital Curitiba. Nessa pequena cidade de 4.672 habitantes, é que um fato 
chamou a atenção da hoje empresária Tania Cristina Pecinato do Vale. 

Em seu tempo de universitária, sempre que ia ao ponto de ônibus 
aguardar o ônibus que levava ela e os demais amigos até uma cidade 
vizinha onde estudavam, ela percebia que os alunos, enquanto 
aguardavam, entravam num pequeno mercado ali próximo e saiam com 
as mãos cheias de pacotes de biscoitos. Não somente os acadêmicos, 
mas também outras pessoas da comunidade eram consumidoras do 
tal biscoito. Tânia conta que muitos desses consumidores inclusive já 
abriam o pacote ao sair da porta do estabelecimento e saiam comendo 
os biscoitos, satisfeitos com a aquisição. 

O fato marcou. O biscoito deveria ter algo especial. Não seria 
qualquer biscoito. Foi com essa curiosidade na sua mente que 
certo dia Tânia percebeu que a fábrica dos apreciados biscoitos 
estava à venda. 

um ProDuTo muiTo ANTiGo, PorÉm, AiNDA 
muiTo APrECiADo

O biscoito é o produto obtido pela mistura, pelo amassamento e 
cozimento conveniente de massa preparada com farinhas e outras 
substâncias alimentícias. 
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A história do biscoito vem desde o tempo dos homens das 
cavernas. Nessa época, quando o homem já comia alguns grãos, 
triturando-os com os dentes, teve a ideia de moê-los com pedra. 
Depois passou a misturar com água e secá-los ao fogo. Biscoito foi 
o termo usado para descrever o pão cozido por duas vezes, com a 
finalidade de conservá-lo por mais tempo sem estragar.

A origem está em duas palavras: “Bis” e “Coctus”, que significa 
“cozido duas vezes”. 

O forno em que é cozido divide-se em duas fases com 
temperaturas diferentes. A fase I, mais amena, corresponde ao 
cozimento da massa que contém farinha de trigo mole (para não 
formar redes de glúten como no pão), gordura e açúcares. 

Na fase II, de temperatura mais alta, ocorre a máxima perda de 
água para que a massa se torne crocante com baixa presença de 
água para preservação e umidade máxima de 5%. 

A principal característica do biscoito é a sua crocância, definida 
basicamente pela sua baixa concentração de água e umidade nunca 
superior a 5% (a do leite em pó, por exemplo, é 3%), e também pela 
malha de glúten, em termos moleculares um polímero orgânico cuja 
principal característica é a capacidade de retenção de gases. 

Hoje, O BISCOITO é um dos maiores mercados de consumo. 
Calcula-se que nos últimos anos a produção nacional tem girado em 
torno de 1.000.000 de toneladas por ano, ou seja, algo em torno de 
6 quilos de biscoitos consumidos por ano, para cada habitante de 
nosso País.

ANTENA LiGADA – oPorTuNiDADE à ViSTA...

A amaporense Tania Cristina Pecinato do Vale, casada com José 
Roberto Francisco do Vale, pais do menino Renan Pecinato do 
Vale, residentes na Rua Alipio Ferreira, n.º 05, Amaporã-Pr, são os 
protagonistas desta história de sucesso. 
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Foi só tomar conhecimento da venda daquela fábrica de biscoitos, 
que imediatamente Tania fez contato com o então proprietário. 
Procurou-o na sua casa para saber sobre a empresa e principalmente 
o motivo da venda.  Ouviu os relatos e soube que a empresa estava 
endividada. O então proprietário fez investimentos e adquiriu uma 
propriedade rural a qual lhe rendeu débitos que não conseguia suprir. 
Para livrar-se das dívidas, a  venda da fábrica era uma das melhores 
saídas, segundo ele. 

Nessa conversa, o proprietário da indústria foi muito atencioso, 
passou muitas informações para Tânia, inclusive toda a lista de clientes 
que atendia e o andamento do negócio. Explicou que a demanda 
de biscoitos era grande, tanto que a fábrica precisava fazer novos 
investimentos para poder aumentar a produção e atender a todos 
os clientes. Mas, na condição endividada, isso não seria possível, por 
isso, preferia desfazer-se do negócio. 

Tânia ouviu tudo com muita atenção e interessou-se pela 
atividade. Tanto foi que decidiu conversar com o seu pai, o sr. Pedro 
Paschoal Pecinato. Tânia não possuía recurso para a aquisição desse 
empreendimento. O seu pai, sr. Pedro, já era empresário reconhecido 
na cidade desde 1986, proprietário da Farinha Jurema. Tânia propôs 
a compra da fábrica de biscoitos e sugeriu que ela, a mãe e a irmã 
ficariam responsáveis e gerenciariam a empresa. O pai não aprovou a 
ideia de início, e, segunda, Tânia, após insistir e vencer a cisma do pai, 
a fábrica foi comprada. 

O contrato da fábrica foi escrito em nome de Tânia e sua irmã 
Cleide Regina Pecinato Miranda, brasileira, casada com João Carlos 
Marcelino Miranda.  

O negócio foi fechado no dia 22 de dezembro de 2003 e nessa época 
tinha duas unidades de produção: uma na Avenida Paranavaí , s/n.º, 
prédio cedido pela prefeitura, e nela fabricava-se o biscoito de polvilho. 
Essa unidade funcionava com 12 funcionárias que trabalhavam em 
dois turnos, um das 7 h às 17 h e outro das 14 h às 24 h. 
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A outra unidade ficava na Avenida Jaime Canet Junior, prédio 
também cedido pela prefeitura. Fabricava a rosquinha de pinga com 
oito funcionárias que trabalhavam das 7 h às 17 h.

As atividades foram iniciadas por Tânia. Mas nem tudo aconteceu 
como Tânia havia previsto. A mãe, por exemplo, nunca auxiliou na 
fábrica. Em contrapartida, ajudou a cuidar e proteger os filhos de 
Tânia e de sua irmã enquanto elas cuidavam do negócio. A irmã 
de Tânia auxiliou na empresa até 2006, quando então foi trabalhar 
na Farinha Jurema de seu pai. Tânia ficou como administradora da 
empresa BISCOITOS SABOROSOS, nome fantasia que a empresa 
recebeu e da linha de farofa, chamada ALIMENTOS IKA. A irmã de 
Tânia, Cleide, hoje consta apenas como sócia no contrato, mas não 
tem nenhuma participação na empresa. Já o esposo de Tânia é hoje 
encarregado da produção da farofa e ajuda em outras tarefas gerais 
da empresa.

DiFiCuLDADES...? mELHor NÃo LEmBrá-LAS

A experiência de Tânia como empresária não foi nada fácil. Ela 
preferia nem citá-la para não sofrer novamente. Mas a história desta 
empresa é bonita porque Tânia soube lidar com as dificuldades e 
superar dia após dia todas elas. 

Administrar a empresa com o nome “sujo na praça” e inúmeros 
pedidos atrasados, falta de matéria-prima para a produção, exigiu 
energia e força de vontade acima do limite. Para superar essa fase 
inicial e começar a reerguer a empresa, Tânia começo comprando 
mercadoria nos atacados de Maringá. Comprava de pouco em pouco, 
ainda com auxílio financeiro de seu pai, que ajudava como podia, 
pois não havia dinheiro, uma vez que a compra da fábrica absorveu o 
recurso que a família dispunha. 

Em 2005, o pai de Tânia foi categórico. Não colocaria mais dinheiro 
na fábrica. A empresa de biscoitos e de farofa teria que andar sozinha. 
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Coincidentemente, na mesma época, a prefeitura solicitou à Tânia 
a devolução do prédio onde estava instalada a fábrica de biscoitos 
de polvilho. A casa quase caiu. Onde colocaria a empresa? Mesmo 
a prefeitura ofertando um terreno, não havia um prédio sobre ele 
onde pudesse instalar as suas máquinas. Ocorreu de Tânia pensar em 
fechar a empresa. Mas repensou e desistiu dessa ideia. 

“Deve haver uma saída”, pensava Tânia. Tânia decidiu construir sobre 
o terreno doado pela prefeitura. Buscou auxílio financeiro junto às 
instituições bancárias. Já havia conseguido pequenos empréstimos 
anteriormente para capital de giro. Precisava agora que os bancos 
lhe ajudassem ainda mais. Precisou de mais de R$ 100.000,00 para 
a construção e equipamentos. Tânia conseguiu os financiamentos e 
também se “afundar” em muitas contas para pagar. Os juros bancários 
eram muito altos. A empresa não produzia o suficiente para dar 
conta de pagar todos os custos fixos, variáveis e financiamentos. Foi 
uma fase desesperadora. Tânia vendeu um veículo que possuía para 
saldar suas contas. E, literalmente, “fomos empurrando com a barriga”, 
desabafa Tânia.

Em 2007, Tânia foi ao banco para dar um jeito nessa situação. 
Conseguiu renegociar as suas dívidas, que segue pagando até hoje. 

Outra dificuldade enfrentada por Tânia foi constituir uma equipe de 
venda eficiente. “Não se encontra pessoas dispostas a vestir realmente 
a camisa da empresa. Pessoas que acreditem no potencial que temos”, 
reclama a empresária. Quando pagava ajuda de custo, os vendedores 
eram acomodados. Decidiu então pagar apenas a comissão e numa 
porcentagem melhorada. Com isso, conseguiu que eles saíssem com 
os caminhões carregados com produtos à pronta entrega. Foi assim 
que, aos poucos, começou a dar a volta por cima. 

A Biscoitos Saborosos e a Alimentos IKA hoje empregam 08 
mulheres na área de fabricação dos biscoitos, um motorista que é 
o entregador dos produtos e 7 vendedores. Destes, quatro fazem 
o varejo em geral e os demais vendem para os atacados e para as 
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distribuidoras. A parte administrativa é por conta da própria Tânia. Ela 
que toma conta de tudo. Além disso, Tânia compra, vende, controla 
as finanças, cuida das contratações e, quando necessário, ainda ajuda 
na produção. 

De início a empresa faturava em média 18.000,00 a 20.000,00 mil 
reais/mês. Hoje, com a fabricação de biscoitos e farofas, a empresa 
alcança um faturamento de 55.000,00 a 65.000,00 mil/mês, em 
média.

Para chegar a essa mudança, Tânia não gosta nem de lembrar, mas 
afirma que foram muitos os constrangimentos que passou perante 
seus fornecedores. A empresa não tinha capital de giro e nenhuma 
credibilidade com eles quando assumiu a empresa. Além disso, até 
mesmo para cuidar da família, o período foi crítico. “As coisas foram 
tão difíceis que houve dias em que eu não tinha dinheiro nem para 
comprar os mantimentos da casa. Não podia comprar produtos para 
consumirmos e atender nossas necessidades básicas” relembra Tânia 
emocionada. Os filhos lhe pediam algo e não podia atender. Devia 
em muitos lugares do comércio. Não tinha mais crédito nas agências 
bancárias da cidade. Ficava constrangida ao sair à rua, tão complicada 
era a sua situação. Houve uma fase em que Tânia ficou três meses 
consecutivos sem pagar suas funcionárias. Pagava uma por uma, 
cada semana, de pouco em pouco, e outras, a saída foi demitir por 
não poder pagá-las. Foi uma decisão cruel, pois ao mesmo tempo, 
para produzir e fazer a empresa andar e sair da dificuldade, precisava 
produzir. Com as demissões, o trabalho de quem ficou na empresa, 
triplicou. “Trabalhamos muuuito”, Tânia enfatiza.

PErSiSTÊNCiA E VoNTADE DE VENCEr

O tempo foi passando e cada dificuldade sendo vencida. Além 
de toda a sua dedicação, Tânia pôde contar com um amigo muito 
especial, o Ademir. Este estudou economia e deu dicas importantes 
nas decisões que Tânia precisou tomar em relação a empresa. “Houve 
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momentos em que Ademir até mesmo injetou recurso financeiro para 
à empresa pode seguir trabalhando”, conta Tânia. “Verdadeiramente 
este amigo acreditou no potencial da BISCOITOS SABOROSOS”, rearfima 
Tânia que reconhece agradecida a força que recebeu. 

Mas a grande virada da BISCOITOS SABOROSOS iniciou em agosto 
de 2007. Tânia conheceu o SEBRAE, para o qual abriu as portas da sua 
empresa. Recebeu orientação de uma consultora que Tânia também 
garante gratidão até hoje. “O SEBRAE fez toda a diferença, ensinou-me 
como administrar a empresa. Sigo buscando orientações no SEBRAE 
sempre que tenho dúvidas e encontro alguma encruzilhada”. Participou 
do Projeto ALI (Agentes Locais de Inovação). Com o SEBRAE, Tânia 
fez o planejamento das ações da empresa, definiu estratégias de 
venda e tornou seu marketing mais assertivo. Melhorou produtos, 
atendimento e aumentou seus lucros. 

Muitos foram os aprendizados. Um dos maiores foi a importância de 
oferecer produtos de qualidade, buscar aprimorar sempre. Exigência 
de qualidade e eficiência, Tânia aprendeu quando recebeu a visita 
do INMETRO que a advertiu sobre a adequação da embalagem e do 
peso do produto. Passou a padronizar a produção, definindo receita 
e peso exatos para cada unidade de biscoito. Hoje, garante que seus 
produtos podem ser conferidos e possuem o peso e as quantidades 
adequadas em cada pacote. 

Outro aprendizado foi uma mudança significativa na forma de 
armazenar a produção. Antes, guardava o produto em fardos, o que 
causava muitos prejuízos. Os biscoitos frequentemente quebravam 
e isso comprometia a qualidade para a venda. Hoje, os biscoitos são 
acondicionados em caixas de papelão o que garante cuidados de 
higiene e conservação do produto, além de garantir a boa aparência 
para ser comercializado. 

Quando a empresa passou para a família de Tânia, a empresa 
possuía uma carteira de 200 clientes e 2 vendedores que faziam a 
região, vendendo o produto de ponto em ponto. Hoje, a empresa já 
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está com a carteira ampliada e conta com 1.800 clientes cadastrados. 
Segue com as vendas ponto a ponto e entrega os produtos conforme 
os pedidos. A estratégia que Tânia considera a mais importante 
para fidelizar os clientes, é a visita que seus vendedores realizam 
periodicamente, A orientação é para que atendam com prontidão e 
de maneira customizada, conforme as necessidades de cada um. Seja 
em quantidade de produtos ou em prazos de pagamento. 

A produção da Pecinato e Pecinato é de 600 caixas/mês de 
biscoitos e 1000 fardos de farofa/mês. Para o ano de 2010 pretende 
chegar a um faturamento de 80.000 mil reais/mês. Em curto prazo, o 
planejamento é aumentar as vendas no estado e inovar com novos 
produtos. Em médio prazo, Tânia pretende ampliar as vendas para 
outros estados do Brasil, e a longo prazo, pretende ser reconhecida no 
mercado a exemplo de outras marcas famosas de biscoitos. Pretende 
ser igual, ou até melhor, em qualidade.

A sra. Pecinato ainda está trabalhando para a superação das 
dificuldades. Nem todas ainda desapareceram. Mas a vontade de 
vencer é muito maior. Ela afirma que os aprendizados que obteve 
durante os anos são de grande valia para fazer a empresa crescer e 
os resultados serem positivos de agora em diante. Realiza tudo com 
muito cuidado. Seus passos têm apenas o tamanho de suas pernas. 
Trabalha com os recursos gerados pela própria empresa e procura 
não mais realizar empréstimos. Diz que cansou e não deseja nunca 
mais pagar juros. 

A empresa foi uma escola. Diante de cada necessidade e dificuldade, 
Tânia, persistentemente, seguiu aperfeiçoando os processos e, aos 
poucos, faz a sua empresa ser reconhecida no mercado. Atualmente, 
Tânia faz planilhas de custos e controles mais minuciosos, práticas 
antes desconhecidas. Possui no momento 1077 pontos de venda. 
Garante que controla a vida financeira da empresa e que não vai 
parar nunca de aprender. Quer ser uma administradora que garante 
os resultados. 
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QuEm NÃo ArriSCA, NÃo PETiSCA

Não há ação que não traga risco implícito. Mas ninguém alcança o 
sucesso sem enfrentar o desafio de viver e fazer por si mesmo.

“Administrar um negócio não é fácil”, diz Tânia, por isso temos que ter o 
pé firme e saber tomar as decisões corretas para não pagar caro no futuro e 
não termos condições para isso. Para quem é novo como empresário, digo 
o seguinte: negocie conforme a capacidade de sua empresa, não conte com 
os outros, porque você pode levar uma grande decepção”. E conclui: “Conte, 
sim, consigo mesmo, que é a garantia que você tem de não ficar na mão...”

QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo 

Como uma oportunidade de negócio pode ser identificada no 1. 
mercado?

De que maneira uma empresa pode melhorar a qualidade e a 2. 
eficiência para apresentar um diferencial no mercado?

Quais os controles básicos necessários em uma empresa para 3. 
garantir sua saúde financeira? 

Quais os sacrifícios pessoais que chamaram a sua atenção na 4. 
história da Tânia Pecinato? 

rEFErÊNCiAS

Disponível em: <http://www.amapora.pr.gov.br/amapora/cidade/
cidade.php?categoria=134) visitada em 27/01/2010)>.

Disponível em: <http://www.amapora.pr.gov.br/amapora/cidade/
cidade.php?categoria=134) visitada em 27/01/2010>.

Disponível em: <http://www.biscoito.com.br/)>.

Disponível em: <www.prdagente.pr.gov.br>.



caso de sucesso
GRaVaTas GImeNeZ
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AO INVÉS DE COMPRAR, POR QUE NÃO 
FABRICAR?

Marta Beatriz Horm Schumacher
Lidiane Kümel - ALI

Foi essa a ideia do empresário cianortense, Ozéias de Souza 
Gimenez. Quando ainda bancário, comprava gravatas de um 

colega da sua comunidade, com certa frequência. O pequeno 
acessório usado por muitos brasileiros despertou sua vontade 
empreendedora. Lançou-se nesse desafio. Ozéias não queria 
qualquer gravata e nem imitação daquelas já existentes no 
mercado. Criou, por isso, seu próprio modelo e iniciou uma 
produção artesanal em parceria com a esposa e o sogro. Nasceu 
assim a CONFECÇÃO ...Os desafios nasceram de carona com sua 
ideia. Desde o desenvolvimento do novo produto, exclusivo no 
mercado, até torná-lo conhecido e de interesse dos usuários. Sem 
recurso, sem espaço, sem mão de obra e sem clientes, lançou-se e 
pretendeu tornar a sua empresa reconhecida nacionalmente como 
fabricante de gravatas que atendam a todos os gostos e a todas as 
necessidades dos clientes.

Em CiANorTE – o VESTuário moVE A ECoNomiA 

Cianorte se destaca no cenário nacional como o maior polo atacadista 
do Sul do País e passou a ser conhecida como a “Capital do Vestuário”. Hoje, 
a indústria de confecções de Cianorte soma mais de 450 empresas e 600 
grifes, emprega mais de 15 mil pessoas (a cada cinco cianortenses, dois 
trabalham no setor de confecções) e movimenta uma série de setores 
paralelos, como corte e costura, bordados, lavagem de tecidos e cursos 
de moda, gerando cerca de 30 mil empregos indiretos. Responde, ainda, 
pela realização da maior feira do vestuário do Sul do País: a Expovest. 
No PIB do município, a indústria é responsável por 44,30%, enquanto os 
setores de comércio e serviço representam 38,30%. Os 17,40% restantes 
vêm das atividades rurais.
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ECoNomiA DA GrAVATA

Apesar de tudo que pesa contra ela, especialmente em ambientes 
tropicais – o calor, o desconforto e até os indeléveis respingos do 
almoço –, a gravata avança como nunca entre os brasileiros. Nunca 
esse ícone da indumentária masculina foi tão vendido e tão usado 
no País. Foram 18 milhões de unidades vendidas no ano de 2008. 
Gradativamente os brasileiros passam a fazer uso desse acessório, 
símbolo de elegância, distinção e poder. 

O empresário cianortense, Ozéias de Souza Gimenez, incrementa 
a economia do município e a de sua família com a fabricação de 
gravatas. De olho no mercado do vestuário, identificou a procura 
cada vez maior desse produto e a diversidade que o cliente busca 
do acessório. Nesse sentido, desenvolveu ele próprio o modelo que 
produz e vende. Devidamente patenteado, o modelo se difere de 
outros que o mercado oferece. 

CiANorTE ACoLHE A NoVA iNDÚSTriA 

Com a consolidação da indústria de confecções, a cidade ganhou 
grandes centros atacadistas, como os shoppings e a Rua da Moda, que 
recebem, diariamente, centenas de compradores de todas as partes 
do Brasil. Hoje, além das confecções, o parque industrial de Cianorte, 
que começou com uma fábrica de refrigerantes ainda na década de 
50, inclui empresas dos mais variados ramos, como metalúrgicas, 
fábricas de barbantes, reciclagens, embalagens plásticas, móveis e 
estopas. Há, ainda, o setor alimentício com produção de enlatados, 
doces, bebidas (refrigerantes) e frios; e uma forte atuação dos 
setores avícola, frigorífico e de laticínios, com produtos que vêm, 
gradativamente, conquistando o mercado brasileiro.

A diversificada oferta de oportunidades profissionais geradas pela 
expansão econômica do município nos últimos anos vem atraindo 
famílias inteiras de pequenas cidades da região e de outros Estados, 
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o que movimenta também o setor de habitação. Somente de 2007 
a 2008 foram registrados três novos loteamentos residenciais no 
município.

Também é crescente o número de profissionais liberais como 
advogados, dentistas, médicos de variadas especialidades, professores, 
designers, arquitetos, contadores, entre tantos outros, que escolheram 
a cidade para atuar.

Reforçando sua posição de polo regional, Cianorte passou a 
abrigar um campus da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e 
outro da Unipar (Universidade Paranaense) e a oferecer uma série de 
opções de entretenimento e lazer – outro setor em franca ascensão 
na economia local.

Foi essa cidade promissora e que faz história com o vestuário 
que cedeu espaço para a empresa: GImeNeZ e leaNdRo 
lTda se instalar. A cada cinco cianortenses, dois trabalham 
no setor confeccionista, que emprega hoje cerca de 15 mil 
pessoas diretamente. Metade do PIB do município é gerada 
pela PEA (População Economicamente Ativa) envolvida direta e 
indiretamente com o setor do vestuário. Da moda brasileira, 5% 
passa ou sai do município de Cianorte. Levando em consideração 
que o Estado do Paraná é o segundo maior polo de confecção do 
País.

A cadeia de produção do setor têxtil começa com o 
desenvolvimento da criação. Utiliza-se mão de obra local, boa 
parte vindoura dos cursos de moda e estilo das universidades 
UEM e Unipar.

A ProDuÇÃo Do NoVo EmPrESário

Ozéias, cidadão evangélico, sempre comprava gravatas de um 
amigo ancião, para o seu uso, (amigo esse que tinha como renda a 
atividade de vendas, pois na igreja, onde atende, não se paga salário, 
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cada um tem a sua atividade particular, e muitos optam por um 
trabalho que lhes permite flexibilidade de horário, para atendimento 
dos compromissos junto a igreja e aos seus membros, principalmente 
os enfermos e necessitados. A gravata era um acessório comum na 
vestimenta de Ozéias, por isso, frequentemente comprava gravatas. 
Um dia, em suas reflexões, despertou a ideia dele mesmo produzir as 
gravatas. Consultou sua esposa que já possuía experiência na arte da 
costura e começou a pesquisar sobre o produto. Queria saber o que 
era fabricado no Brasil, quem fabricava e principalmente os modelos 
existentes. Ozéias não queria fazer qualquer gravata, ou repetir 
gravatas que já existiam no mercado, até porque, segundo informação 
que conseguiu, a gravata com o zíper, por exemplo, já era um produto 
patenteado por outra empresa.  O desafio seria criar um novo modelo, 
sem o zíper e com outro jeito de segurar o nó. 

Descomplicando o nó da gravata

Ozéias começou a realizar pesquisas nas horas noturnas, após 
o expediente de seu trabalho. Fez de sua casa um laboratório. 
Queria chegar num produto diferenciado com possibilidade de 
adquirir patente. O empresário, surpreso, conta que a solução que 
muitas vezes procuramos, está bem abaixo de nosso nariz. E foi 
literalmente isso que aconteceu. Olhando a “casinha do botão” da 
camisa, como é popularmente conhecida, Ozéias viu uma lógica 
para seu novo modelo. 

Decidiu utilizar a inspiração no seu modelo de gravata exclusivo e 
optou por passar a tira da gravata por um sistema semelhante. Mas 
precisava descobrir uma maneira de deixar que o nó ficasse firme, 
desenvolver um sistema de pressão para a gravata com o nó não 
mais se desfazer durante o uso. 

Ozéias foi experimentando. Testou inúmeros materiais. Chegou a 
cortar o tapete de seu carro para utilizar a espécie de material que ele 
compunha. Para sua surpresa, o material do tapete demonstrou ser 
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adequado para o que queria. Foi então a uma tapeçaria para encontrar 
outras variedades desse mesmo material. Recebeu alguns materiais 
do tapeceiro para a amostra e, para sua agradável surpresa, chegou 
aonde desejava. Até hoje utiliza materiais que descobriu naquela 
experiência. Finalizando a pesquisa, desenvolveu o produto e, antes 
mesmo de abrir sua empresa, requereu a patente do produto. Para 
isso, buscou informações com o “Massinha”, um amigo que já tinha 
efetuado um processo de patente. E assim iniciou o seu projeto para 
patentear a sua gravata.

Contratou um desenhista para fazer os desenhos técnicos do 
produto, queria deixá-los nos padrões exigidos pelo INPI (Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial), porém devido à demora, ele 
mesmo decidiu enfrentar o desafio de fazê-los. Utilizou ferramentas 
da cozinha de sua esposa, tudo de improviso, na falta de material 
específico para realizar os desenhos. Emprestou uma máquina de 
escrever de um amigo e ele mesmo estudou as regras para escrever 
uma patente e, num fim de semana, concluiu o que precisava. Já na 
sequência foi à capital Curitiba e encaminhou o seu projeto.

Gimenez deu entrada ao processo da patente em março de 1994 
e a partir dali iniciou a produção das primeiras gravatas. Juntamente 
com sua esposa, no período noturno, os dois dedicavam-se a fazer os 
primeiros exemplares. 

A GrAVATA

Uma gravata é uma tira de tecido, estreita e longa, que se usa 
em torno do pescoço e que é presa por um laço ou nó na parte da 
frente. Peça predominantemente do vestuário masculino, mas que 
foi introduzida no vestuário feminino como símbolo de igualdade e 
independência do sexo.

Atribui-se a Luís XIV, o Rei-Sol, o surgimento da gravata. A história 
aponta que, observando os uniformes dos soldados croatas, ele 
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encantou-se com o efeito de um pedaço de cambraia branca em 
volta da gola. Tal acessório era usado com distintivo militar pelos 
croatas. O vaidoso monarca francês, Luís XIV, mandou que o seu 
alfaiate confeccionasse um pedaço fino de pano branco à gola dos 
uniformes. Era inicialmente usado semelhante a um cachecol, mas 
este adereço passou a ser admirado por todo povo francês que o 
aprimorou, passando a usá-lo amarrado em volta da gola, surgindo 
assim a gravata que hoje conhecemos.

A gravata é um acessório utilizado por milhões de pessoas 
no mundo todo. Homens, em sua grande maioria. E, apesar de 
caracterizar as pessoas que trabalham em escritórios, lojas ou 
outros serviços cujo traje a inclua, a gravata é uma forma que a 
pessoa tem para expressar sua personalidade. Cada pessoa usa 
a gravata com uma determinada estampa, produzida com um 
material específico e com o nó feito de certa maneira. Aqueles 
que têm conhecimento sobre esse acessório elegante do nosso 
vestuário podem certamente levantar dados da personalidade de 
alguém apenas observando a gravata que este usa.

A gravata foi se desenvolvendo durante os tempos, acompanhando 
a evolução de outras peças de vestimenta, até chegar ao estágio em 
que se encontra hoje. Sabe-se que, já neste século, um gravateiro de 
Nova Iorque, chamado Jesse Langsdorf, criou uma técnica que dividia 
a máquina de fazer gravatas em três partes, o que possibilitava a 
fabricação de gravatas mais elásticas. A partir daí, apesar de mudanças 
um pouco drásticas na moda dos anos 50 e 60, a gravata permaneceu 
com seu formato clássico até hoje. No entanto, isso não impede que 
a pessoa se expresse por sua gravata, através de diferentes estampas, 
materiais, nós e acessórios, que vêm fazendo deste século um capítulo 
à parte na história das gravatas. Não se sabe exatamente quem foi o 
criador do modelo de gravata utilizado nos nossos tempos. Sabe-se 
que elas foram se desenvolvendo e se adaptando às mais diversas 
situações. Os tecidos mudaram muito, foram do natural ao semi-
sintético, depois ao totalmente sintético e voltaram ao natural ou a 
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tecidos mistos. Hoje em dia, vários tipos de tecidos são utilizados na 
confecção de gravatas, cada um tem suas vantagens e desvantagens, 
e deve ser tratado de maneira diferente.

A CoNQuiSTA DE um iDEAL

A empresa GIMENEZ E LEANDRO LTDA foi fundada em 1994. A 
princípio, as gravatas eram fabricadas na empresa do sogro de Ozéias. 
Ele possuía uma fábrica estruturada para a confecção de roupa 
infantil. Num espaço de 9m² foram fabricadas dentro dessa empresa, 
as primeiras gravatas. 

Vendeu os primeiros exemplares de maneira simples. Passava nas 
lojas, vendia aos conhecidos e chegou a abrir uma loja em 1996, mas 
não obteve êxito. Concorda que escolheu mal o ponto para colocar 
essa atividade. Após 4 meses, fechou. 

Claro que a empresa passou por muitas dificuldades. Gimenez 
lembra que muitas vezes puxou o relatório do faturamento e ele 
estava quase em zero. 

Até então, tudo o que faturava era reinvestido na própria empresa. 
Porém, chegou o tempo em que, percebendo a necessidade de se 
dedicar para obter melhores resultados, decidiu deixar de ser funcionário 
do banco e doar-se exclusivamente à sua pequena empresa. Viu que a 
fábrica teria futuro, mas precisava ser bem administrada. Com tempo 
exclusivo para se dedicar ao negócio, o empresário foi em busca de 
clientes, diminuição de custos e de aumentar a produção. Por isso, no 
decorrer do tempo, mudou de espaço físico por três vezes, sempre 
com o intuito de ampliar a fábrica e aumentar a produção. 

O empresário Ozéias tem visão de mercado. Sabia que precisava 
apresentar aos seus clientes um diferencial do produto. Foi quando 
teve a ideia de desenvolver uma embalagem personalizada para as 
gravatas e, de acréscimo, implantou um sistema de garantia de um 
ano do produto para seus clientes.
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Ozéias pensa longe. De olho no futuro, já sabe que não existe uma 
empresa que fabrica gravatas que seja realmente um destaque no 
mercado nacional. Seu objetivo é absorver a maior parte do mercado 
mesmo que para isso necessite aumentar sua capacidade produtiva, 
reinvestir em equipamentos e aprimorar sua equipe de colaboradores.

APrimorAmENTo CoNSTANTE

Ozéias tem o perfil de quem valoriza o conhecimento. Sempre 
valorizou novos aprendizados. Participou constantemente de cursos, 
palestras e caravanas. É cliente do SEBRAE há muitos anos. Ele se 
lembra da entidade quando ainda era conhecida por CEAG. Guarda 
até mesmo a cartilha de custos que ganhou no passado.  E assim 
segue sendo cliente SEBRAE. 

Participou recentemente do Programa de Agentes Locais de 
Inovação (ALI), também do SEBRAE. Além disso, participou do Programa 
Universidade Sem Fronteiras da UEM. A parceria proporcionou a  
Introdução de Práticas de Inovações Contínuas na pequena empresa, 
como prevê o projeto. Foi realizado por uma equipe de professores, 
engenheiros de produção formados e alunos em graduação. Através 
do programa foi possível diagnosticar as necessidades de sua empresa. 
Por isso, no seu plano de ação constam a implantação do Programa 5S 
e a melhoria de processos para melhorar a produtividade. A duas ações 
já trazem resultados, pois o empresário adquiriu novo maquinário e o 
adaptou à realidade de sua produção. 

Ozéias tem espírito cooperativo, por isso participa do trabalho 
do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Cianorte e da APL de 
Confecção de Cianorte/Maringá, onde atualmente está no cargo 
de vice-coordenador. O associativismo empresarial é o instrumento 
de defesa dos legítimos interesses das indústrias e do empresário 
industrial. Filiadas ao SINVESTE, as indústrias de Cianorte se tornam 
coesas, unidas e fortes para se fazerem ouvir e para lutar pelos seus 
direitos. O Ozéias luta pela sua classe.
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QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

Qual a grande vantagem competitiva para MPE criada pelas 1. 
parcerias?

Como se deu a inovação no caso de Ozéias?2. 

rEFErÊNCiAS

Disponível em: <http://www.alojadasgravatas.com/index.php (dia 
03 de Maio de 2010 – 17:07 min)>

Disponível em: <http://www.portalexame.abril.com.br/revista>

Disponível em: <http://www.drgravata.com.br/origem.php>



caso de sucesso
cooPeRaTIVa dos PRoduToRes 

RuRaIs de coNTeNda/PR
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COOTENDA – COOPERATIVA DOS  
PRODUTORES RURAIS DE CONTENDA/PR

Marta Beatriz Horm Schumacher
Karen Juliana Cotarelli de Andrade - ALI

município De Contenda – Tradicionalmente Agrícola

O surgimento de Contenda se confunde com a reestruturação da 
Estrada da Mata, que liga Curitiba à cidade de Lapa, por conta da 

visita que D. Pedro II faria à região em 1880. Com as reformas, a estrada 
passou a ser conhecida por Estrada do Imperador.

Por volta do ano de 1895, imigrantes poloneses foram encaminha-
dos para o Leste da Cidade da Lapa, com a finalidade de, nas proxi-
midades do Rio Iguaçu, estabelecerem-se e ali fundarem um núcleo 
colonial. Aqueles colonos, ao chegarem às terras a eles destinadas, 
encontraram vários posseiros sendo, então, o local, palco de contro-
vérsias e acirrados combates pela posse das terras. Dirimidas as ques-
tões de terras, os poloneses ali se fixaram e fundaram um povoado 
que recebeu a denominação de Contenda. Dedicando-se ao trabalho 
da agricultura, de modo ordeiro e pacífico, aqueles colonos deram 
grande impulso ao desenvolvimento de todas as atividades do povo-
ado. Contenda foi elevado à categoria de Distrito Judiciário no Muni-
cípio da Lapa, através da Lei Estadual n.º 1776, de 3 de abril de 1918 e, 
em 1951, alcançou sua autonomia político-administrativa.

O topônimo Contenda provém dos conflitos pela posse das terras.

O território fazia parte do município da Lapa e foi escolhido 
por seus adjetivos: terra fértil, água em abundância, fácil acesso e 
comunicação com outros centros, fatores que contribuíram para 
que as famílias fixassem residência na região. Integrante da Região 
Metropolitana de Curitiba, Contenda é considerada hoje a capital da 
batata, com produção de mais de dois milhões de sacas por ano.
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Esse município, Contenda, com bastante tradição agrícola desde 
a sua fundação, é sede da cooPeRaTIVa cooTeNda de PRodu-
ToRes RuRaIs. Os agricultores do lugar, vivendo os momentos de 
instabilidade da agricultura ao longo dos anos e na busca incansável 
de alternativas para melhorar a produtividade e rentabilidade das 
safras, decidiram então se organizar em uma cooPeRaTIVa. O ob-
jetivo desse grupo é estar organizado para que num futuro próximo 
possam ter melhores condições de trabalho e consequentemente re-
sultados mais positivos nas suas atividades.

Contenda, município situado no 1o. Planalto de Curitiba é parte 
integrante da Área Metropolitana, localiza-se 40 km ao sul da capital 
do Estado do Paraná, sendo atravessada pela BR 476 e tendo como 
limites os municípios de: Balsa Nova e Araucária ao Norte, Quitandinha 
e Lapa ao Sul, Mandirituba e Araucária ao Leste e Lapa ao Oeste.

Contenda possui uma área territorial de 344,758 km2 e sua 
população em  2007 era de 14.800 habitantes.

Como NASCEu A CooPErATiVA

No período de novembro/2008 a maio/2009, ocorreram reuniões 
com o objetivo de organizar e orientar os produtores com relação 
à legislação e sobre os direitos e deveres de um cooperado. Tais 
reuniões foram conduzidas por um advogado do SEBRAE - PR. Como 
resultado, os produtores se sentiram preparados para assumir os 
compromissos que surgiriam, formalizando assim a cooperativa 
COOTENDA (Cooperativa dos Produtores Rurais de Contenda - PR).

A COOTENDA – COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE 
CONTENDA é uma iniciativa bastante importante. Foi criada em 
2009 numa reunião com a presença de 60 produtores rurais. O 
agricultor contendense Marco Antonio Gonçalves foi o primeiro 
produtor conduzido ao cargo de diretor da entidade e destaca que 
o objetivo principal da criação da cooperativa é melhorar o dia-a-dia 
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da classe rural, com mais produtividade e melhores lucros. “Se houver 
avanços neste sentido todo o município será beneficiado”, comenta o 1o. 
presidente. 

Cansados de lutar sozinhos, cada um em sua propriedade, esse 
grupo de produtores viu no empreendedorismo coletivo uma pos-
sibilidade de obter melhores resultados. Entenderam que juntos são 
melhores que isolados, e que colocar os produtos no mercado de for-
ma conjunta, fortaleceria a atividade de cada um.

SE ComPETir É NECESSário, CooPErAr É 
FuNDAmENTAL

Qualquer atividade agropecuária nada mais é do que uma atividade 
econômica onde o produtor planta, cria, produz e muitas vezes até 
industrializa, tendo como finalidade escoar seu produto e obter lucros 
com isso. Esse é o objetivo final do produtor rural obter lucro com 
a sua produção. Tendo isso em mente, todo o processo produtivo, 
administrativo e comercial precisa ser bem feito e bem planejado. Muitas 
vezes, um produtor não consegue atingir suas metas, simplesmente por 
não ter condições de atender sozinho o mercado com a quantidade de 
produtos que sua propriedade consegue produzir. Outra dificuldade é 
não ter meios eficientes para escoar a produção. É aí que pode entrar 
a atuação das cooperativas. Com o produto da produção de muitos 
produtores rurais, as cooperativas conseguem fazer grandes negócios, 
inclusive na área de exportação. São negócios que, individualmente, 
os cooperados nunca teriam condições de efetuar. Além da parte 
comercial, a maioria das cooperativas mantém uma equipe de técnicos, 
veterinários e agrônomos para dar suporte aos produtores, garantindo 
maiores e melhores produções, o que é interesse tanto do cooperado 
quanto da cooperativa. 

Muitas vezes, os benefícios são indiretos, como acabar se 
relacionando com outros produtores e conseguir informações vitais 
para o empreendimento. É um lugar de referência, utilizado para 
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contratação de mão de obra, fonte de informações e auxílio técnico, 
comercialização da produção e, ainda, onde se compra materiais e 
produtos agropecuários, pois a maioria das cooperativas dispõe de 
uma ou mais lojas para atender não só os cooperados, mas como 
toda a comunidade local.

CoNQuiSTAS DA CooTENDA

A cooperativa que iniciou com 60 produtores, hoje já possui 115 
em seu quadro de cooperados.  A cooperativa está instalada numa 
sala de 9m² na Avenida João Franco, n° 400 - CONTENDA – PARANÁ, 
numa sala cedida pela prefeitura. 

Os produtores que já participavam de associações das 
comunidades, se uniram para formar a cooperativa com o objetivo 
de resolver, principalmente “o gargalo” da comercialização. Todos são 
produtores de grãos e hortifrutigranjeiros. 

O grupo, apesar de já ter conquistado a sua formalização, é ainda 
muito jovem. Com apenas um ano, seus cooperados já sentiram as 
dificuldades. Entre elas a de definir funções e capacitar as pessoas 
para administração da cooperativa. Mas, o grupo caminha e aos 
poucos, com orientação do SEBRAE e outros parceiros, começa a dar 
seus primeiros passos. A cooperativa está inserida em dois projetos 
do SEBRAE: o PROJETO ALI (Agentes Locais de Inovação e o Projeto 
de Organização da Cadeia Produtiva de Hortifrutigranjeiros da RMC 
(Região Metropolitana de Curitiba).

Diagnóstico e planejamento estratégico:

 Uma das ações do projeto ALI foi a realização do diagnóstico do 
grupo.  Com o diagnóstico em mãos, o próximo passo foi a realização 
do planejamento estratégico da cooperativa com o apoio de um 
consultor do SEBRAE. Desse planejamento resultou um plano de 
ação. 
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Uma das expectativas dos produtores constatada através do 
diagnóstico empresarial era como a cooperativa funcionaria. 
Além disso, os cooperados perceberam que precisavam trabalhar 
a padronização e qualidade dos produtos, identificar canais de 
comercialização, criar estratégias de marketing (cooperativa e 
produtos), trabalhar o relacionamento interpessoal dos cooperados e 
delimitar as funções de cada cooperado na diretoria.  Com o auxílio de 
uma consultora, agente local de inovação do SEBRAE – PR o trabalho 
seguiu e passo a passo cada ação foi sendo colocada em prática. 

Uma das conquistas da organização foi a inclusão ao PAA (Programa 
de Aquisição de Alimentos) como 1o. Canal de Comercialização. 

Com apoio de outras entidades, da EMATER de Contenda e da 
prefeitura do município, a COOTENDA segue buscando conquistar 
novos mercados. O presidente da entidade é remunerado pelo poder 
público para administrar a cooperativa e comercializar os produtos 
até que ela se torne auto-sustentável.

PLANEJAmENTo DAS AÇÕES PArA 2010. 

Planejar é como desenhar um mapa. É preciso saber onde se está 
e aonde se quer chegar. Compreender que há muitos caminhos 
para ir de um ponto a outro. E escolher aqueles que estejam melhor 
sintonizados com os valores daqueles que percorrerão o caminho. 

O Planejamento ajuda empresas e instituições a desenvolver e 
manter uma relação adequada entre seus objetivos, os recursos 
disponíveis e as oportunidades existentes.

Ele pode ser realizado de forma abrangente, para toda a organiza-
ção. E foi nesse sentido que COOTENDA realizou o seu planejamento 
estratégico. 

Por participar do projeto de ORGANIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTI-
VADE DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA RMC (REGIÃO METROPOLITANA 
DE CURITIBA), com a coordenação de Paulo Tadeu Graciano – Coor-
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denador de Agronegócios da Regional Centro- Sul, SEBRAE – PR, no 
mês de dezembro de 2009, realizou-se uma reunião com as entidades 
parceiras desse projeto (EMATER, CEASA, SEAB, SMAB, UFPR, SENAR e 
FAEP) a fim de estabelecer o comprometimento na resolução de al-
guns pontos de melhoria na cooperativa e com os cooperados. O Pla-
nejamento resume-se em três pilares, sendo estes: produtor (capaci-
tação profissional), produção (qualidade) e mercado (aproximação da 
cooperativa com novos clientes; capacitação dos cooperados respon-
sáveis pelo departamento comercial da diretoria).

A essência de todos, portanto, é rigorosamente a mesma: entender 
a situação atual, a desejada e as formas de se construir ações que 
gerem o movimento de uma a outra para o alcance de resultados 
promissores para os cooperados da COOTENDA. 

A ação de cooperar possui alguns elementos principais, ou seja, 
a organização da cooperação a nível local consiste na repartição das 
responsabilidades entre parceiros e produtores e a organização de 
ações de formação que permitam às pessoas envolvidas encontrar-se, 
trabalhar em conjunto e analisar a viabilidade do seu projeto coletivo. 

A COOTENDA e seus parceiros seguem nesse mesmo objetivo, tornar 
a cooperativa um elo de crescimento e desenvolvimento concreto. 
Aquilo que individualmente não foi possível, cooperativamente vem 
demonstrando ser sustentável.   

EXPECTATiVAS FuTurAS

Os resultados na vida das famílias cooperadas estão acontecendo 
aos poucos. O tempo de existência da cooperativa possibilita visualizar 
e criar expectativas futuras de melhor qualidade de vida para todos. 

Os produtores estão em processo de cursos, dias de campo e ca-
pacitações. E, aos poucos, estão acreditando mais no grupo, não vi-
sualizando somente os problemas, mas percebendo soluções para 
seus problemas comuns.
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As capacitações atendem os produtores no sentido de promover 
a qualidade do produto final, com o objetivo de alcançar novos 
mercados e a estabilidade comercial. Com isso, pretendem alcançar 
a fidelização de muitos clientes, através de um produto de qualidade, 
marcando assim o nome da Cooperativa. 

Está sendo desenvolvido um trabalho muito importante na 
parte de classificação e padronização dos produtos e o próximo 
passo é trabalhar a importância da embalagem, rotulagem e a 
rastreabilidade.

Em paralelo, com a preocupação da qualidade do produto final, a 
cooperativa está buscando novos mercados! O futuro contará onde 
este grupo foi capaz de chegar. Se em apenas um ano caminhou por 
tantos caminhos, aprendeu e evoluiu, certamente, estes produtores 
protagonistas, ainda contarão uma história bonita e promissora.

QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo 

Com o registro de um empreendimento coletivo, que ganhos os 1. 
integrantes podem obter para seu próprio negócio?

Que instituições ou profissionais podem fornecer apoio técnico 2. 
na transformação de um grupo informal em uma organização 
juridicamente constituída? 

Qual a importância do diagnóstico e do planejamento estratégico 3. 
para alcançar os resultados esperados pelos cooperados? 

Como as lideranças de um empreendimento coletivo devem agir 4. 
da “porteira para fora” (mercado) para divulgar, negociar seus 
produtos, para buscar e partilhar informações, para estabelecer 
convênios e parcerias com entidades tecnológicas, financeiras e 
de apoio?
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rEFErÊNCiAS

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Contenda>

Disponível em: <http://www.contenda.pr.gov.br/history.asp>

Disponível em: <http://www.bemparana.com.br/metropole/index.
php/category/contenda/page/3>

Disponível em: <http://www.ruralnews.com.br/visualiza>
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asIc – PoNTa GRossa
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PONTA GROSSA, TRABALHO ASSOCIADO  
PARA FORMAÇÃO DE POLO DA MODA

Marta Beatriz Horm Schumacher
Isabel Cordeiro - ALI

“O setor de confecções em Ponta Grossa já se firmou e tem todas 
as condições para crescer”, registrou o atual prefeito Pedro 

Wosgrau Filho. Segundo o prefeito, o setor, a partir do estímulo do 
governo com a estratégia para transformar Ponta Grossa num polo 
de confecções, a partir de 2005, “já conseguiu gerar muitos empregos.” 
“E” – lembrou – “o começo foi justamente a base da cadeia produtiva, 
com um amplo programa de formação de mão-de-obra, reforçado 
por apoios diversos, inclusive do SENAI, da UTFPR e da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa.” Foi assim que nasceu a asic – associação 
das Indústrias de confecção de Ponta Grossa.

PoNTA GroSSA 

Com uma área total de 2.112,6 km² e localizada no Segundo Planalto 
Paranaense, na região dos Campos Gerais, Ponta Grossa se destaca no 
cenário turístico do Sul do Brasil devido a sua posição geográfica pela 
facilidade de acesso a todas as regiões do estado. Possui uma população 
estimada em 314.681 habitantes (Fonte: IBGE - 2009), localizada a - 
Km da capital Curitiba. Ponta Grossa, devido a sua localização, é um 
importante entrocamento rodoferroviário, a cidade tem suas raízes no 
tropeirismo, na pluralidade étnica e nos caminhos da estrada de ferro, 
símbolos históricos e marcos referenciais ainda presentes no cenário 
urbano de uma das mais importantes cidades brasileiras. 

O nome Ponta Grossa é de origem geográfica, referindo-se a uma 
colina de grande diâmetro coberta por um capão de mato. Essa colina 
podia ser vista de longa distância por todos aqueles que viajavam 
pela região. Existem relatos de que os tropeiros, quando estavam 
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chegando aos arredores, referiam-se ao lugar, afirmando: “Estamos 
próximos ao Capão da Ponta Grossa.”

Porém, existem outras histórias. O escritor Manoel Cirillo Ferreira 
escreve que, Miguel da Rocha Carvalhaes, proprietário de terras 
na região, teria mandado seu capataz de nome Francisco Mulato 
escolher um local para ser a sede da sua fazenda. O empregado, 
então, percorreu a região escolhendo um lugar com terras boas para 
o cultivo e, ao retornar, foi-lhe perguntado onde seria o local, e o 
cartaz, afirmou: “É encostado naquele capão que tem a ponta grossa.”

Outro escritor chamado Nestor Victor relata que, “Miguel da Rocha 
Carvalhaes doou as terras necessárias para a origem do povoado. O 
local passou a ser assim chamado devido a um capão próximo aos seus 
terrenos que formava uma ponta grossa.”

Essas são histórias que fazem parte da tradição deste município, 
mas não se pode esquecer que o nome da cidade decorre de uma 
colina com características próprias da vegetação local.

Integrante da Rota dos Tropeiros, Ponta Grossa congrega um 
complexo de atrativos naturais, históricos e culturais que se revelam 
em meio à paisagem ondulada dos Campos Gerais e proporcionam 
a seus visitantes oportunidades múltiplas de lazer, cultura e turismo. 
O contraste do antigo com o moderno, a imensidão e a beleza de 
sua natureza e as manifestações culturais são fatores decisivos no 
reconhecimento da cidade como polo turístico e cultural do Brasil.

PoNTA GroSSA: PoLo DE CoNFECÇÕES

Promover a união do setor têxtil: para o trabalho associado na 
busca de melhorias para todo o setor e fortalecimento da cidade de 
Ponta Grossa, além da geração de emprego, foi o ideal da prefeitura.

Para isso, era preciso onstituir uma associação das empresas 
fabricantes de confecções na cidade, visto que o setor se encontrava 
desorganizado. 
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Foi então que no ano de 2005 a Prefeitura de Ponta Grossa propôs 
aos proprietários de confecções que estes se organizassem e crias-
sem uma associação. Para isso, designou uma profissional de grupos 
que serviria de mobilizadora para que o trabalho fosse realizado. 

Desta forma, quarenta e duas indústrias de confecções se associa-
ram à Asic – Associação das Indústrias de Confecção de Ponta Grossa. 
No início, a Asic tinha como objetivos o fortalecimento do setor, a or-
ganização de feiras de fabricantes e a criação do sindicato patronal. 

Durante o primeiro ano de trabalho, foi eleita a diretoria, que redi-
giu o estatuto, criou o CNPJ e toda a parte documental da Asic. Além  
disso, a associação contratou uma consultoria para apoiar o processo 
produtivo das empresas associadas. Os associados contribuíam com 
mensalidade e com taxa de filiação. 

O trabalho ocorria, porém, de forma lenta e morosa. Foi diagnosticada  
a falta de comprometimento das pessoas envolvidas e a inabilidade 
de quem a dirigia e a resposnável pelo grupo (representante do 
poder público) não conseguia a constante mobilização dos atores 
desta entidade. A inexperiência e falta de interesse fez com que a Asic 
fosse perdendo sua energia e os associados fossem se desligando do 
processo. 

Passado algum tempo, já na metade do ano de 2006, as ações da 
Asic estavam praticamente encerradas, com a associação existindo de 
direito, mas não de fato. No final deste mesmo ano, em uma tentativa 
de reiniciar as atividades, os associados solicitaram à prefeitura que 
esta cedesse um espaço para a realização de feiras de fabricantes, 
para incentivar a venda de confecções por atacado. A então Secretaria 
Municipal de Indústria, Comércio e Turismo locou o prédio do 
Capitólio e cedeu para que a Asic pudesse organizar a primeira feira 
do fabricante. A iniciativa malogrou e o prédio ficou desocupado. Isso 
acabou definitivamente com as atividades da associação que assim 
permaneceu por três anos. 
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Em 2009, Ponta Grossa é contemplada com o Programa ALI (Agentes 
Locais de Inovação). Esse programa é uma proposta do SEBRAE 
para atendimento contínuo in loco e que representa um modelo de 
atendimento que visa fomentar a inovação nas micro e pequenas 
empresas em produtos, processos e gestão nessas empresas. 

O processo de execução do projeto segue quatro fases distintas. 
Na primeira delas, o ALI seleciona as empresas elegíveis (setor de 
atividade, enquadramento no critério de micro e pequena empresa 
que ainda não participa de algum projeto apoiado pelo SEBRAE) a 
serem visitadas. Nessa fase, ocorre a sensibilização do empresário 
quanto à importância da implementação do projeto. O produto dessa 
fase é a assinatura de um Termo de Adesão.

Em uma segunda fase, o ALI aplica dois tipos de diagnósticos na 
empresa: um Diagnóstico Empresarial e um Diagnóstico de Inovação. 
Essas são as ferramentas básicas que subsidiarão a elaboração de um 
Pré-plano de Trabalho. Na fase seguinte, o Pré-plano de Trabalho 
evolui para o Plano de Trabalho definitivo, após ter sido discutido 
com o pesquisador sênior e obtido a aprovação do empresário. Na 
quarta e última fase, a empresa contratará o Provedor de Soluções 
(pessoa física ou jurídica), que executará as ações apontadas no Plano 
de Trabalho. O investimento necessário para a execução das soluções 
apresentadas no Plano de Trabalho deverá ser feito com recursos da 
empresa e, dependendo do tipo de trabalho a ser executado, poderá 
receber um subsídio financeiro do SEBRAE. 

Cabe também aos agentes locais de inovação elaborar, na fase 
de conclusão do projeto, um relatório de pesquisa científica sobre a 
capacidade inovadora dessas organizações. Como a prédisposição do 
poder público em fomentar estas empresas de confecção era muito 
grande e sonho de transformar Ponta Grossa em polo de confecção, a 
chegada do programa reavivou a intenção da equipe administrativa 
do município que, prontamente, abriu as portas ao programa para 
que as atividades junto à associação fossem retomadas. 
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No início, houve a necessidade de levantamento de empresas para 
sensibilizá-las para a importância da inovação e obter adesões ao 
projeto. Uma agente local foi designada para a região, a qual entrou 
em contato com a prefeitura e com a associação comercial para obter 
uma lista das confecções da cidade. As listas não estavam atualizadas 
(e sim incompletas e com empresas que já não existiam mais). Assim 
sendo, a agente local buscou nas listas telefônicas, na internet e junto 
a prestadores de serviço o contato de empresas do setor. Conforme 
as visitas aos empresários tiveram início, foi percebido um gargalo 
em quase a todas as empresas: “A falta de mão de obra qualificada.” 
Como a agente havia pesquisado parte do passado do setor na 
cidade, soube que havia sido realizado um programa de capacitação 
de costureiras e operadores de máquina pela Prefeitura da Cidade, 
apesar de não saber se estes estavam inseridos no mercado. Foi então 
que contactou a secretaria de qualificação profissional e obteve a 
lista dos participantes. 

Através destas andanças e pesquisa, a agente local descobriu 
uma empresária na cidade que estava buscando faccionistas. A 
oportunidade foi perfeita para realizar uma pesquisa parcial para 
descobrir se estas pessoas que haviam recebido a qualificação ainda 
estavam na atividade. 

O que a agente descobriu foi que a maioria estava trabalhando 
em casa apenas para conhecidos, uma ou outra apenas faccionava, 
alguma abriu sua própria empresa, e outras trabalhavam em empresas 
já estabelecidas. 

Após identificar e encontrar estas pessoas, foram realizados 
alguns testes com as costureiras que estavam interessadas. Este teste 
permitiu saber que a capacitação que receberam foi positiva, mas 
que ainda este público não estava preparado para o trabalho em 
ambiente empresarial, escala industrial (microindústrias ou facção).

Havia necessidade de mais capacitação. A agente local procurou 
então o responsável pelos projetos do setor têxtil na cidade e região 
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(SEBRAE) para uma conversa sobre a possibilidade de uma capacitação 
continuada. Já este engajou-se na ideia e procurou outros contatos, 
como o responsável pela qualificação profissional do SEBRAE, com 
o qual foi agendada uma reunião de estudo e possibilidades. Nesta 
reunião, foi percebida a necessidade de um levantamento do número 
de mão de obra capacitada necessária em cada empresa e para qual 
função. 

A agente local realizou esta pesquisa com uma amostra de 
empresários da região. Porém, ainda realizando a pesquisa, percebeu 
que este momento era oportuno para reunir os empresários do setor 
e realizar um levantamento de suas necessidades e iniciar “O POLO 
DE CONFECÇÕES DA CIDADE” (Promessa de campanha do prefeito 
Wosgrau). E assim aconteceu.

A reunião foi agendada, convites foram enviados aos empresários 
e a mídia também foi convidada. Neste momento foi criado um grupo 
gestor no qual diversos parceiros se envolveram para organizar as 
reuniões. Participaram: Associação Comercial, Industrial e Empresarial 
de Ponta Grossa – ACIPG, SEBRAE/PR, Prefeitura de Ponta Grossa 
e SENAI. O trabalho foi iniciado pelo SEBRAE com o levantamento 
das expectativas dos empresários para o setor. Em seguida, foram 
diagnosticados os pontos fortes e fracos do grupo, assim como um 
mapeamento de ações para o fortalecimento do setor na cidade.

E, dessa maneira, o grupo renasceu e segue com suas ações para 
o fortalecimento do setor.  Entre as ações, portanto, já realizadas 
estão: 

DIAGNÓSTICO DO SETOR DE CONFECÇÕES (Questionário de 
enquadramento das empresas e levantamento das necessidades do 
setor realizado para possibilitar um trabalho bem direcionado)

Constituição/reativação/estruturação de entidade associativa do 1. 
setor; (Asic). Eleição de nova diretoria para dar continuidade às 
atividades para o fortalecimento do setor - já realizado.
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 Visita técnica a eventos/feiras do setor.2. 

Visita técnica ao Polo de Confecções (Cianorte e Maringá) - já 3. 
realizado.

Workshop4.  de Crédito.

Criação de plano de qualificação (cursos técnicos de corte, costura, 5. 
modelagem etc.) - O plano já foi elaborado, falta apenas realização 
dos cursos.

Workshops6.  de Administração Básica (SEBRAE) - já realizado. 

 - Gestão e Estratégia Empresarial. 

 - Custos.

 - Recursos Humanos.

 - Processos.

 - Marketing.

 - Finanças.

Cursos específicos com consultoria.7. 

Feiras - Organização de feira local (ACIPG/empresários) e partici-8. 
pação em feiras de fora (estande coletivo).

moDA PArANAENSE E SEu PoTENCiAL No 
mErCADo

A moda produzida no Paraná foi o foco da quarta edição do Paraná 
Business Collection (PBC), que aconteceu em fevereiro de 2010, em 
Curitiba. Promovido pela Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná (Fiep), através do Conselho Setorial da Indústria do Vestuário, 
e SEBRAE-PR, o evento reuniu desfiles, showroom de negócios e uma 
programação paralela que incluiu o 7º Prêmio João Turin, o Ciclo 
de Atualização em Moda, além de exposições, palestras, debates e 
uma oficina de moda. “O setor está em crescente expansão, e o estado 
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tem tudo para ser uma referência em moda. O intuito foi mostrar que o 
Paraná não produz somente roupas, mas sim moda. Somos um grande 
produtor de marcas, com produtos de altíssima qualidade”, diz Marcos 
Tadeu Koslovski, coordenador do Conselho e presidente do Sindicato 
da Indústria do Vestuário do Paraná (Sivepar).

Dados do Departamento Econômico da Fiep mostram a dimensão 
da indústria têxtil e do vestuário no estado. O polo de confecção do 
Paraná está entre os cinco maiores do Brasil, representando 7,7% do 
total de indústrias do setor do país. As 5.588 indústrias, a maioria 
micro e pequenas empresas, empregam mais de 90 mil trabalhadores, 
o que representa 6,74% de todos os empregados do setor no país. No 
Paraná, o setor é o segundo que mais emprega entre toda a indústria 
do estado. Segundo o coordenador do Sivepar, “O Paraná tem um 
potencial gigantesco no cenário regional, nacional e internacional 
da moda. Além da inovação e preocupação com a qualidade, o que 
diferencia os empresários paranaenses é a união entre os nove sindicatos 
do setor para o fortalecimento da indústria”, ressalta.

Um dos destaques da indústria paranaense é a descentralização 
da produção. Existem indústrias em todas as regiões do estado, 
com destaque para a região Norte, que concentra mais de 2.200 
empresas, representando 42% do total de indústrias do setor no 
Paraná. Também possuem alta concentração de empresas as regiões 
Noroeste (18,71%) e metropolitana de Curitiba (13,13%). 

Na opinião de muitos empresários de moda do Paraná, a moda 
paranaense já alcançou um lugar importante no que diz respeito à 
fabricação de roupas e agora busca um lugar entre os que fabricam 
moda, criam estilo e hoje já definem tendências. 

o FuTuro DA ASiC

A participação do executivo é muito intensa. Atendendo a uma 
solicitação do setor, será criado o Parque das Confecções, que será 



127

Ponta grossa, trabaLho associado Para ForMação de PoLo da Moda – sebrae

logicamente destinado a empresários interessados em instalar ali 
suas unidades fabris, e também vai sediar um centro comercial para 
vendas no atacado. Esse parque será administrado pelas entidades 
representativas do setor. A intenção do poder público é estimular 
o crescimento de todo o setor e gerar emprego e renda para o 
município. O prefeito também colocou à disposição dos empresários 
do setor de confecção o Centro de Eventos, para a realização de feiras 
e exposições.

Já o secretário de Indústria, Comércio e Qualificação, João Luiz 
Kovaleski, lembrou que a maior parte das confecções de Ponta Grossa 
ainda é de pequeno porte, mas progredindo para atingir condição 
de médio porte com coleções completas e capacidade para vendas 
no atacado. E vê uma possibilidade real de crescimento para o 
setor, a partir das novas oportunidades: “se temos hoje 150 empresas, 
podemos chegar a 300 empresas rapidamente.” Um passo importante 
para isso, de acordo com Kovaleski, é o mapeamento de empresas 
para que o próprio setor saiba com que parceiros comerciais pode 
contar em sua própria área, reduzindo custos e encurtando prazos. 
Para Kovaleski, com o Parque das Confecções e seu shopping de 
atacado, a expectativa é abrir um número “muito expressivo” de 
novos empregos.
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QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo 

1. O que motivou o grupo de empresários a retomarem as ações e o 
interesse na associação?

2. Por que o trabalho associativo é importante quando se trata de 
empreender?

3. Além das parcerias já estabelecidas com as entidades e poder 
público, o que mais é necessário para o alcance dos objetivos da 
associação (Asic)?

rEFErÊNCiAS

Disponível em: <http://www.pontagrossa.pr.gov.br/node/8409>.

Disponível em: <http://issuu.com/viacriativa/docs/acipg_ed25_web>.

Disponível em: <http://www.fashionbubbles.com/negocios/a-moda-e-
o-seu-potencial-de-mercado>.

Disponível em: 
< http://www.bemparana.com.br/index. php?n=136073&t=paranaenses-
buscam-um-lugar-no-mercado-da-moda>.

Disponível em: <http://centroeuropeu.com.br/redesocial/members/
admin/blogs/recent-posts>.
(realizadas no dia 08 de junho, as 08:00 as 11:00)
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caso de sucesso
ZassI moda
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Cinara Stock dos Santos
Juliane Camozzato - ALI

“Amamos Pato Branco tão querido, tão rico e grandioso em tradição, 
torjado na luta e na coragem de gente de valor e de ação. Vamos cantar, 
lutar e enaltecer, participar com fé em sua vida e seu crescer! Cante o 
fundo de noss’alma; Pato Branco, tu és nosso lar!.”

(Trechos Hino de Pato Branco – Letra: Francisca Rocilda Alves da Silva e Música: 
Valdir Alves da Silva)

a HIsTóRIa de PaTo BRaNco

Foi em uma Fazenda nominada São Francisco de Sales que se 
iniciou a história desta promissora cidade no Sudoeste do estado do 
Paraná, em que famílias migravam das perseguições políticas e que 
tinham como líder João Arruda, um dos primeiros desbravadores 
gaúchos da região, e que dava guarida a esses “fugitivos”, bem como, 
abateu um pato selvagem de plumagem branca nos afluentes do Rio 
Chopin, dando origem ao nome deste município que transformaria 
aquela localidade.

Passados alguns anos, o Governo do Paraná, em 1918, criou a 
Colônia Bom Retiro, para acolher as famílias que se resignaram sobre 
as decisões a respeito do contestado, não aceitando morar em terras 
que deixaram de ser do Paraná, para ser de Santa Catarina.

Naquele momento, a Colônia se dividiu em duas Vilas: Bom Retiro 
e Vila Nova, o que gerou maior perspectiva de prosperidade para o 
desenvolvimento local.

UNIFORMES NO ALVO DA MODA
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Na década de 30, o Governo Federal, ao tomar conhecimento do 
franco crescimento desta região, criou a linha telegráfica de Ponta 
Grossa até Barracão, passando por Guarapuava e Clevelândia, para 
a qual foram criados dois postos de telégrafo: um em Bom Retiro, 
conhecido como Posto do Rio Pato Branco. Após os operadores 
começarem a utilizar este meio de comunicação, acabou por fim, a 
ser conhecida como Pato Branco.

Promissora cidade, com IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, 
mais elevado de todo o Sudoeste, Pato Branco vem evoluindo 
de forma expressiva, dentro do cenário regional, como uma das 
localidades que mais vem gerando perspectivas de crescimento.

O principal desenvolvimento inicial desta região se procedeu da 
seguinte forma:

Atualmente, com aproximadamente 72.000 habitantes, este 
município, abraçou o sonho do casal: Sidinande Zamarchi e Silvana 
Zamarchi.

em Busca de NoVas oPoRTuNIdades Na 
euRoPa

Sidinande Zamarchi, nascido em Coronel Vivida – Estado do Paraná, 
perdeu seu pai em acidente quando tinha 6 anos, e em razão dessa 
perda significativa, passou por períodos de dificuldades, e privações, 
que serviram para transformá-lo em um homem íntegro e focado em 
seu desejo de ser uma grande pessoa e empreendedor.

Por conta deste projeto de vida, e com o passar dos anos, sentiu 
necessidade de buscar novas oportunidades; por isso, resolveu residir 
na Itália, país europeu, berço da mais rica cultura e civilização, para 
abarcar seus sonhos e desejos de crescimento profissional.

E, assim decidido, mudou-se para esse país, com sua esposa 
Silvana, onde atuou como barista – profissional especializado em 
cafés de alta qualidade com a finalidade de sempre proporcionar aos 
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clientes a melhor essência, criando diversas formas de elaboração, 
tais como drinks, cafés especiais e outros.

Para ser um barista, era necessário profundo conhecimento de todo 
o processo de vida do café, desde o cultivo da planta, até a moagem; 
etapas de processamento e beneficiamento; torra; pequenos detalhes 
que envolvem a extração da bebida, para finalmente chegar aos 
métodos de preparo.

Enquanto Sidinande se mantinha na Itália na sua profissão de 
barista, Silvana estudava modelismo em diversos cursos de corte e 
costura e modelagem industrial com empenho, dedicação e muito 
comprometimento passou de estagiária a modelista, para em seguida 
ser promovida, conseguindo adquirir experiência e aprendizagem 
suficiente para tomar uma importante decisão com o esposo: 
retornarem ao Brasil.

da dIFIculdade Nasce uma 
oPoRTuNIdade

Decisão tomada, surgiu agora dificuldade a ser superada: como 
montar um negócio com toda a qualidade que vislumbravam, se os 
recursos financeiros estavam incompatíveis com essa necessidade? 
E, ainda, numa cidade onde aparentemente, não oferecia mão de 
obra qualificada e era distante de grandes centros, o que poderia 
impactar negativamente na questão de logística e fornecedores? 
Como resolver esse impasse?

Esse início foi um verdadeiro teste de perseverança e determinação, 
e, assim, nasceu a Zassi Moda, em uma pequena sala na residência 
da mãe de Silvana, onde durante um período de 6 meses, eram 
confeccionados moldes e peças pilotos para dar um grande passo de 
produzir a primeira coleção.

Depois de a primeira coleção de verão ser lançada, logo veio a 
segunda, de inverno, mas sem o resultado exitoso esperado.
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Nessa dificuldade, nasceu uma oportunidade de fazer a diferença 
no mundo da moda e, assim, renasce uma nova empresa: “Zassi Trend 
Uniformes Empresariais”.

No primeiro ano, foram vários os modelos apresentados pela 
empresa ao mercado corporativo, mas, ainda assim, as vendas não 
deslancharam e a lucratividade não foi substancial.

Houve algumas tentativas de trabalhar com facção, mas essa opção 
acarretou em problemas maiores, e as dívidas foram se avolumando.

No fundo do poço, sem capital de giro, produção e compromissos 
financeiros de elevada monta a empresa enxergou uma luz no fim do 
túnel.

Em agosto de 2007, era implantado em Pato Branco o projeto 
“Oficina Volante do Lactec”, um sistema de atendimento às oficinas 
residenciais, micro, pequenas e médias empresas do setor de 
confecção, caracterizado pelo atendimento sociotecnológico 
itinerante. A finalidade desse programa era a de oferecer à 
comunidade oportunidade de trabalho e especialização, afim de 
evitar a emigração e reduzir as desigualdades regionais.

E, assim, começava uma nova fase na vida da Zassi que, com foco  
nos treinamentos de seus colaboradores, ainda sentia a ausência de 
algo a mais para complementar esta etapa de profissionalização.

Surgiu, então, a oportunidade de participar de um novo projeto, 
agora do SEBRAE – ALI – Agente Local de Inovação, que através de 
diagnósticos, estabeleceram um planejamento mais eficaz a fim de 
sanear as dificuldades da empresa.

Conseguiram promover diversas melhorias, por meio das 
consultorias realizadas nas áreas de marketing, finanças nos 
diversos setores da indústria que finalmente chegava a um lugar de 
destaque.
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E essa construção começa a se edificar de maneira consistente e 
produtiva, e a Zazzi Trend começava a se tornar referência em Pato 
Branco e, em todo Sudoeste e Oeste de Santa Catarina.

Surge a partir daí, empreendedores mais satisfeitos e realizados 
com seu próprio negócio, o qual ressurge das cinzas para um mundo 
de oportunidades identificadas pela competência e persistência 
desses jovens empresários, que apostaram no sentimento pelo 
negócio como forte diferencial para vencer a concorrência e as 
dificuldades.

Até os dias de hoje, ainda lutam com comprometimento, agora 
mais conscientes das próprias limitações, mas com foco no negócio 
que vem evoluindo, uma vez que estão certos do público-alvo que 
devem atingir.

O ALI – Agente Local de Inovação conseguiu trazer a esse casal 
as ferramentas necessárias para o franco desenvolvimento, com 
processos mais estruturados e gestão voltada para o resultado.

Atualmente, toda a produção é rigorosamente estudada e 
analisada com base nos custos e agilidade voltada na quantidade e 
qualidade do produto. Ganham no volume, com efetividade e maior 
satisfação de seu colaborador, uma vez que os mesmos vêm sendo 
capacitados dentro da própria empresa, sempre com a supervisão da 
proprietária, especialista no assunto de modelagem industrial.

A empresária Silvana, mesmo tendo adquirido vasto conhecimento 
técnico na Itália, vem mantendo seu processo de aprendizado, 
participando de forma contínua de diversos novos treinamentos 
na área de vestuário, para, com isso, prosseguir na sua busca por 
qualidade e maximização de resultados diante do mercado.

Esses empreendedores estão em constante busca de instrumentos 
para medir a competitividade da empresa, trazendo inovações e 
registro de sua marca, e, assim, caracterizar a eficiência com que 
geram todos os processos dentro do seu negócio.
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O que sempre deve-se considerar, é que os consumidores 
brasileiros estão cada vez mais exigentes em seus hábitos de compras 
e poder aquisitivo, e o que se espera das indústrias da moda é, além 
de ditarem os costumes, também busquem a excelência, como 
geradores de trabalho e qualidade dos produtos.

Também se busca que tragam um novo ambiente corporativo, 
com pessoas mais elegantes e maior autoconfiança instalada pelo 
investimento desses empresários na imagem que estarão produzindo 
diante do mercado ao proporcionar aos seus colaboradores uniformes 
personalizados.

Ainda nos dias de hoje, este jovem e empreendedor casal, dispõem-
se a alguns sacrifícios pessoais, com muitas noites de trabalho, 
constantes treinamentos, palestras e reavaliação das atividades.

Uniformes com estilo é a proposta da Zassi Trend uniformes 
empresariais, que conseguiu transformar roupas, que seriam iguais 
nas empresas, em moda diferenciada elevando a produção e 
autoestima dos colaboradores.

QuesTões PaRa dIscussão

De que forma o período passado em outro país colaborou na 1. 
realização dos projetos de vida desse casal?

Quais as atitudes que foram predominantes para o sucesso desses 2. 
empreendedores?

Teria alguma possibilidade de crescimento e profissionalização sem 3. 
o auxílio das parcerias desenvolvidas? Por quê?

Poderia se considerar que as dificuldades vividas por esse casal 4. 
foram fundamentais para a busca de novas ferramentas de gestão?

Que lições de vida foram aprendidas por esse casal, com todas as 5. 
experiências vivenciadas pelos mesmos, no decorrer das situações 
do dia a dia de empresa?
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caso de sucesso
TaKasHI YamamoTo
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CAFÉ ESPECIAL COM AROMA DE ATRAIR 
RESULTADOS

Marta Beatriz Horm Schumacher
Marcel Guilherme Ribeiro da Luz - ALI

A propriedade de café do Sítio Céu Azul que compõe esta história 
de sucesso é resultado do interesse, dedicação e paixão do 

empresário rural pela cultura do café. O produtor Takashi Yamamoto 
é um exemplo de determinação, pois trabalhou incansavelmente 
por 19 anos no Japão para poder adquirir seu tão sonhado sítio no 
Norte Pioneiro do Paraná. Em 1989, com 30 anos de idade Takashi 
se casou com Leico Marilda e, juntamente com sua esposa, foi, pela 
primeira vez, trabalhar no Japão, na cidade de Kariya. Durante esse 
período de trabalho em terra estrangeira, voltou algumas vezes ao 
Brasil, e, numa dessas vindas, adquiriu as terras no Norte Pioneiro. 
Cada vez que vinha ao seu sítio, trabalhava no mesmo durante 3 a 4 
meses, depois retornando ao Japão. O grande desafio do produtor foi 
conciliar a administração do sítio com o trabalho no Japão. Em 1997, 
começou a plantar café em sua propriedade e, em 1998, retornou 
definitivamente ao Brasil.

Ao investir suas economias no plantio de café, não havia imaginado 
que, futuramente, o retorno financeiro poderia ser bem maior se 
conhecesse melhor o negócio e seguisse os procedimentos técnicos 
que mais tarde aprendeu em parceria com as entidades de seu 
município e ingressando na Acenpp (Associação dos Cafeicultores 
do Norte Pioneiro do Paraná). 

CArLÓPoLiS

Cidade com 13.303 habitantes e uma área de 445,85 km², localizada 
na região Norte Pioneiro Paranaense. 
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Sua origem é de uma época em que paulistas vindos de São Vicente 
e Cananéia, em busca do ouro e pedras preciosas, lançam às margens 
do Rio Itararé, do Rio Paranapamena e de outros importantes cursos de 
água os fundamentos de povoados que se transformaram em centros 
urbanos. Carlópolis é um exemplo desse tipo de povoamento.

Até o ano de 1901, o patrimônio era uma simples Freguesia do 
antigo Município de São José da Boa Vista, tendo sido elevado à 
categoria de Distrito Policial, pelo Decreto Estadual nº 290, de 17 de 
agosto de 1901, com a denominação de Jaboticabal.

No ano de 1907, o Distrito Policial de Jaboticabal apresenta 
notável progresso, com um comércio bem movimentado e 
importante parque industrial, destacando-se em ferrarias, funilarias, 
ourivesarias, alambiques de aguardente de cana e diversos outros 
estabelecimentos industriais. A cultura do café também se constituiu 
numa das principais atividades econômicas da região.

Em 1907, foi criado o Município de Jaboticabal que, mais tarde, em 
virtude de resolução da Câmara Municipal, passou a denominar-se 
Carlópolis em homenagem ao tenente-coronel Carlos Cavalcanti de 
Albuquerque, na época exercia o cargo de Presidente do Estado do 
Paraná.

Pela Lei Estadual nº 1943, de 20 de março de 1920, o Governo do 
Estado, por decisão da Assembleia Legislativa ratificou a denominação 
de Carlópolis, dada pela Câmara Municipal, em substituição ao seu 
antigo nome de Jaboticabal.

riQuEZAS DESSA TErrA

O café é um dos principais produtos agrícolas. e um dos principais 
geradores econômicos do Município. Dentre os outros produtos do 
setor primário, destacam-se: a goiaba, a cana-de-açúcar, a acerola, o 
milho e o tomate.
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Outros produtos como: abacate, alho, amendoim, arroz, banana, 
cebola, feijão, laranja, mandioca, manga, maracujá, melancia, coco, 
pêra, soja e trigo, também fazem parte da produção carlopolense.

A produção pecuária e de aves abrange: bovinos, equinos, 
galináceos, ovinos, suínos, asininos, bubalinos, caprinos, codornas, 
coelhos, muares, ovinos tosquiados e vacas ordenhadas.

Além da pecuária, aves e hortifrutigranjeiros, Carlópolis também 
tem produtos de origem animal como: lã, leite, mel de abelha e 
ovos de galinha. A silvicultura é composta por: lenha e madeira. Na 
produção extrativa vegetal: lenha e madeira em tora.

O Município se desenvolveu graças à agricultura e teve um período 
de grande crescimento econômico a partir do final da década de 
40 até o início dos anos 70. A construção da Usina Hidrelétrica de 
Xavantes foi decisiva para uma mudança radical na sua economia. 
Um terço de sua área agrícola, equivalente a aproximadamente 
6.000 alqueires paulistas, foram inundadas, provocando uma grande 
redução da população do Município e queda de 50% na produção. 

Entretanto, o grande lago que apresenta paisagens belíssimas 
e praias artificiais, atraiu e atrai investimentos na área de lazer e 
náutica, apresentando ao longo dos anos um crescimento acentuado 
na área de construção civil e, principalmente, com o reconhecimento 
do Município com potencial turístico pela Embratur, a população 
mudou, não apenas comportamentos para bem receber os turistas, 
mas diversificou a produção agrícola, introduzindo no mercado frutas 
de excelente qualidade, que despertou interesse nacional, sendo 
produto de exportação interna, como a goiaba especial de mesa, o 
caqui, a manga, a acerola etc., estimulando a economia local. 

Além de sua localização geográfica, tem a seu favor alguns fatores 
fundamentais para garantir um desenvolvimento diferenciado 
em relação às demais cidades da região.  Dentre eles se destaca a 
beleza da paisagem, proporcionada pela represa, que, aliada ao 
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clima extremamente favorável à atividade turística e outras a ela 
relacionadas, já exercem forte atração na região.

Carlópolis fica a 360 km da capital Curitiba. É um município que 
tem em média 800 produtores de café (entre grandes e pequenos). A 
área de café do município é em torno de 6.200 hectares, o equivalente 
a 6.200 campos de futebol. Carlópolis é o maior produtor do Norte 
Pioneiro, os 6.200 hectares representam 22,4% do total, seguido 
de Ibaiti com 12,7% e, em terceiro lugar, Ribeirão Claro com 12,4%. 
Na safra de 2009, foram produzidas 100.000 mil sacas beneficiadas 
de 60 kg e na safra de 2010, 130.000 mil sacas beneficiadas de 60 kg. 

Com a intervenção do SEBRAE através do projeto ALI (Agentes 
Locais de Inovação), houve um alavancamento nos ânimos e um 
melhor conhecimento do negócio, com o preparo adequado dos 
produtores para vender seu produto.

O projeto Agentes Locais de Inovação (ALI) tem como meta levar o 
mundo do conhecimento e da inovação para a realidade da pequena 
propriedade rural da área de abrangência da Acenpp (Associação dos 
Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná).

A ideia é disseminar soluções inovado ras ligadas à gestão e ao 
desenvolvimento do produto – no caso, o café, processos e serviços.  
No Norte Pioneiro, a área de atuação do agente local de inovação 
é o agronegócio, mais especificamente os produtores de cafés 
especiais. O contato permanente com os produtores, identificando 
suas necessidades e apresentando soluções, é sua atribuição.

O tema inovação, em seu sentido amplo, compreende um novo 
método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 
local de trabalho, na implementação de um novo produto ou serviço. 
O ALI é o elemento facilitador para que a inovação aconteça nas pro-
priedades rurais. 

Existe também no município de Carlópolis um Laboratório de 
Degustação de Café, que, a partir do projeto ALI, ganhou força total,  e 
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os cafeicultores ficaram mais motivados e criaram o hábito de analisar 
a qualidade da bebida que produziam. O laboratório de degustação 
local está sob a responsabilidade do técnico em agropecuária e 
degustador oficial de café José Adalto de Oliveira. 

o CAFÉ BrASiLEiro NA ATuALiDADE

O Brasil é o maior produtor mundial de café, com 37 milhões de 
sacas por ano, seguido do Vietnã, com 13 milhões de sacas. Mas o 
mercado brasileiro ainda está longe de atingir a meta de consumo 
dos noruegueses, por exemplo. O consumo no Brasil em 2006 foi de 
4,27 quilos de café torrado e moído por habitante. Já na Noruega, 
cada habitante chega a consumir 11 quilos/ano.

O mercado brasileiro representa 14% da demanda mundial e mais 
de 50% do consumo interno de todos os 57 países produtores de café, 
totalizando um volume estimado pela Organização Internacional 
do Café (OIC) em 31 milhões de sacas/ano. O mercado de cafés 
especiais, que praticamente inexistia sete anos atrás, hoje representa 
5% do mercado total brasileiro. A tendência é que, em dez anos, este 
mercado triplique.

Esse crescimento é notório visto a grande quantidade de cafeterias 
e a variedade de cafés oferecidos atualmente nas principais cidades 
brasileiras, dentre elas, Curitiba. Há dez anos, por exemplo, ia-se ao 
centro da cidade, na Boca Maldita, tradicional ponto de encontro da 
capital, encontrava-se apenas o cafezinho tradicional.

Todo esse movimento gerou uma nova profissão no mercado 
de trabalho, o barista - profissional especializado em cafés de alta 
qualidade e que trabalha criando novas e diferentes bebidas a partir 
do café, utilizando licores, cremes, bebidas alcoólicas, entre outros 
ingredientes. O barista deve ser profundo conhecedor de todo o 
processo necessário para se chegar a um expresso de alta qualidade.



144

caFÉ esPeciaL coM aroMa de atrair resuLtados – sebrae caFÉ esPeciaL coM aroMa de atrair resuLtados – sebrae

Para se garantir que os grãos de café sejam especiais, o cuidado 
começa com o manejo do solo, a escolha da muda, o plantio, na 
colheita, na escolha dos grãos, no “blend” mais apropriado, na 
granulometria exata, na prensagem precisa, até a apresentação da 
bebida ao cliente. 

As áreas cafeeiras do Brasil estão concentradas no Centro-Sul do 
país, onde se destacam quatro estados produtores: Minas Gerais, 
São Paulo, Espírito Santo e Paraná. A região Nordeste também tem 
plantações na Bahia, e da região Norte pode-se destacar Rondônia. 
A produção de café arábica se concentra em São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná, Bahia e parte do Espírito Santo, enquanto o café robusta é 
plantado principalmente no Espírito Santo e Rondônia.

Nos últimos anos, pode-se observar que os consumidores 
começaram a se preocupar mais com a qualidade do café, valorizando 
mais o seu sabor, o seu aroma e a higiene do produto. Muitos deles 
estão dispostos a pagar mais caro por cafés de qualidade. Com isso, 
o mercado de cafés especiais vem crescendo, aproximadamente, 
10% ao ano, e alguns fatores responsáveis por esse aumento são o 
surgimento de cafeterias voltadas para esse conceito de qualidade, 
o aumento do consumo fora do lar e a maior exigência e curiosidade 
do consumidor.

Grande parte desse grupo já associou-se na Acenpp – Associação 
dos Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná, assim como o 
produtor Takashi Yamamoto. 

Outras ações desenvolvidas pelo grupo que integra Acenpp:

18/06/2009 Excursão de cafeicultores para Expocafé, realizado ••
na Fazenda Experimental da Epamig, na cidade de Três Pontas 
-MG.

02/07/2009 Excursão de cafeicultores para a Fescafé (Encontro ••
do café), realizado no centro de eventos do município de 
Ribeirão Claro-PR
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05 e 06/11/2009 Excursão de cafeicultores para a Ficafé (Feira ••
Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná, 
realizado no centro de eventos do município de Jacarezinho-
PR.

Além disso, o grupo de produtores tem o acompanhamento 
da Agente Local de Inovação, que constantemente faz visitas 
às propriedades para verificação das lavouras e o modo que se 
encontram os cafezais nos seguintes quesitos: estado nutricional da 
planta, adubação de acordo com a análise de solo, manejo de poda,  
preparo da lavoura para colheita, qualidade de bebida do café (esse 
é o foco, uma bebida especial, que traga ao produtor um diferencial 
de preço no ato da venda de seu café. 

A agenda do grupo segue com mais programas de aperfeiçoamento 
em 2010. Entre eles estão programados para o primeiro semestre: 

pragas e doenças do cafeeiro;••

podas e desbrotas;••

preparo para a colheita.••

PErSPECTiVAS FuTurAS PArA CAFEiCuLTorES 
Como TAKASHi

A cessão do antigo armazém do Instituto Brasileiro do Café (IBC) 
em Jacarezinho, para uso da Associação de Cafés Especiais do Norte 
Pioneiro do Paraná (Acenpp), anunciada em novembro de 2009, 
durante a Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do 
Paraná, vai dinamizar ainda mais a produção de cafés especiais na 
região. O imóvel doado possui área de 55 mil metros quadrados e irá 
abrigar a unidade de armazenamento e padronização do café especial 
produzido no Norte Pioneiro. A doação foi comunicada pelo ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Reinhold Stephanes, ao 
presidente da Acenpp, Luiz Fernando de Andrade Leite.
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Antes do anúncio da doação, o deputado Chico da Princesa 
havia se comprometido a disponibilizar, por meio de proposta de 
emenda orçamentária junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), verba de R$ 450 mil para que a Acenpp 
pudesse construir sua sede. Com o anúncio da doação do antigo 
armazém do IBC, o deputado concordou em refazer a proposta 
de emenda orçamentária e destinar o recurso prometido para a 
aquisição de maquinários, necessários para efetuar o benefício e a 
padronização diferenciada do café. Uma dessas máquinas é a mesa 
dessimétrica, equipamento que separa os cafés pelo peso do grão. 
Está prevista também a compra de um equipamento eletrônico para 
separação dos grãos por cor. Essa tecnologia é fundamental para o 
café especial que se distingue do café comercial pela qualidade e 
homogeneização dos grãos que dão o sabor exclusivo à bebida.

Isso significa que o recurso estará previsto no Orçamento da 
União para 2010. Após a aprovação pelo Governo Federal, caberá ao 
ministro Reinhold Stephanes liberar o recurso. Essas conquistas só 
são possíveis graças à organização dos produtores.

A compra dessas máquinas auxiliará a todos os produtores da re-
gião. Os maquinários vão padronizar a qualidade do café eliminando 
defeitos, melhorando o tipo do café e uniformizando os lotes. Para 
a região, significa que haverá um padrão de café para exportação e 
atenderá à exigência das grandes redes.

Segundo o consultor do Sebrae/PR que acompanha o projeto, as 
tecnologias vão permitir ampliar a quantidade de café de qualidade. 
Para ele, o produtor de pequena propriedade vai se beneficiar muito, 
pois é ele quem mais precisa reduzir os custos e tornar-se indepen-
dente de outros agentes. É possível, também, com essa unidade, que 
haja um aumento da produção de cafés especiais. Pois, hoje, um café 
que tem nota 77 em razão de problemas de não uniformidade dos 
grãos, com os novos equipamentos, poderá ser rebeneficiado e atin-
gir nota 80 ou acima, o que o classifica como especial. Os produtores 
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de café têm muito trabalho pela frente, entre as ações, necessitam 
definir como funcionará o projeto. 

Takashi Yamamoto está otimista. Sabe que participar do trabalho 
deste grupo garante que sua produção será de qualidade e terá 
qualidade garantida. Somado a seu entusiasmo, Takashi seguirá 
aprimorando seus conhecimentos e tem uma certeza: é preciso 
aprender sempre. 

QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

Quais as atitudes que auxiliaram Takashi a se tornar um produtor 1. 
de café mesmo sem experiência neste tipo de atividade?

Qual a relação do sucesso da atividade deste cafeicultor com a 2. 
entidade na qual se associou, a Acenpp?

O que este grupo de produtores de café conquistou através da 3. 
cooperação?

Por que o apoio e parceria de diversas entidades são importantes 4. 
para o produtor rural?

rEFErÊNCiAS

Disponível em: <http://acenpp.blogspot.com/2010/05/hora-do-cafe-
historia-cultura-e-magia.html>.

Disponível em: <http://www.acenpp.com.br/>.

Disponível em: 
< http://www.revistacafeicultura.com.br/index php?tipo=ler&mat=3644>.

Disponível em: <carlopolis.prefeituramunicipal.net/ws/cidade/...>.

Disponível em: <http://jornale.com.br/mirian/index.php?paged=84>.

Disponível em: <www.cafepoint.com.br>.



caso de sucesso
alTas PedRas maRmoRaRIa



149

O MÁRMORE E O GRANITO NA HISTÓRIA

Ana Cristina de Liz
Clayton Duarte Vieira - ALI

Temos registos do ano de 2560 a.C. relativamente à construção 
da Pirâmide Queops num bloco de calcário. Os egípcios foram os 

primeiros a extrairem e a utilizarem a pedra natural na construção 
de seus monumentos e túmulos faraónicos. A maior parte destes 
monumentos foram construídos em mármore e granito.

Os egípcios se preocupavam com a estética e são considerados 
grandes gênios da arquitetura antiga, as pirâmides foram construídas 
com tal precisão que entre os seus blocos não se consegue colocar 
nem uma folha de papel.

Os gregos também realizaram obras de grande magnitude em 
mármore, como o Parthenon, o Templo de Zeus e como o Templo 
de Artemis com 127 colunas de mármore. Infelizmente, devido 
a inúmeras invasões e batalhas travadas, hoje resta-nos poucos 
monumentos dos citados acima inteiros.

Atualmente ainda se usa muito o granito e o mármore na decoração 
de interiores.

O corte reto a disco de diamante é a forma mais tradicional de 
talhar a pedra natural. Porém, com a evolução da tecnologia, o 
diamante é hoje capaz de reproduzir na pedra qualquer forma que 
se imagine. Os produtos em granito e mármore vão desde os degraus 
para escadarias a pilares, pavimentos, bancadas, colunas, bases de 
duche, peitoris, banheiras, tampos e revestimentos. 

roCHA mETAmÓrFiCA

Mármore é uma rocha metamórfica originada de calcário exposto 
a altas temperaturas e pressão. 
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No BrASiL

Paraná, Pernambuco, São Paulo, Paraíba, Espírito Santo, Rio 
Grande do Sul, Goiás, Ceará, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro são 
os produtores de rochas ornamentais no Brasil.

No Paraná, a Michelangelo Mármores e Granitos, instalada em 
Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), é a única 
empresa do estado com estrutura fabril de produção de rochas 
ornamentais (mármores e granitos). Hoje, o mercado da empresa 
está dividido em 70% para o mercado interno e 30% para o externo. 
Em Cascavel, existem mais de 20 empresas de mármores e granitos, 
aumentando a concorrência do varejo.

Atualmente, em torno de 55% da produção mundial dizem respeito 
às rochas carbonáticas (mármores), enquanto as rochas silicáticas, 
sobretudo os granitos, elevaram sua participação de 15%, na década 
de 50, para atuais 40%. Por outro lado, as ardósias diminuíram sua 
participação de 25% na década de 50 para somente 5% nos dias atuais.

O setor envolve a comercialização de materiais brutos e produtos 
acabados ou semiacabados. Hoje, cerca de 70% da produção mundial 
é transformada em chapas e ladrilhos para revestimentos, 15% 
desdobradas em peças para arte funerária, 10% para obras estruturais 
e 5% para outros campos de aplicação.

As propriedades tecnológicas das rochas devem ser consideradas, 
fundamentalmente sob três aspectos principais:

Índices de qualidade; ••

Parâmetros a serem utilizados nos cálculos de materiais para a ••
construção civil;

Especificações fixadas para os diversos tipos de emprego das ••
rochas.

Pode-se dizer que melhor será a qualidade da rocha ou seu 
desempenho em serviço quanto menores forem:
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A presença e os teores de minerais alterados ou alteráveis, ••
friáveis ou solúveis que possam comprometer seu uso, sua 
durabilidade e seu lustro;

A absorção d’água;••

A porosidade;••

Desgaste Amsler (resistência frente à solicitação abrasiva);••

Coeficiente de dilatação térmica.••

Por outro lado, melhor será a qualidade, quanto maiores forem:

A resistência à compressão uniaxial (determina qual a tensão ••
que provoca a ruptura da rocha);

Módulo de elasticidade;••

A resistência ao impacto;••

A resistência à flexão (módulo de ruptura);••

A resistência ao congelamento e degelo.••

iNoVAÇÃo NA CoNSTruÇÃo

Assim como no restante do país, ocorre um contínuo crescimento 
do setor da Construção Civil em Cascavel e região, o comércio de 
mármores e granitos mostra cada vez mais um grande aumento 
de sua concorrência, por isso o empresário precisa buscar soluções 
inovadoras para sobreviver e manter-se competitivo neste mercado. 
Em Cascavel existem mais de 20 empresas que trabalham com o 
comércio de mármores e granitos.

Antes de tornar-se proprietária da empresa Altas Pedras 
Marmoraria, Maria Oliveira foi funcionária durante 10 anos da 
empresa Costa Oeste Mármores e Granitos, em Cascavel-PR, desde 
então sempre com o sonho de tornar-se gestora de seu próprio 
negócio, reunindo coragem e conhecimento na área para montar sua 
empresa de mármores e granitos.
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A Empresa Altas Pedras Marmoraria iniciou suas atividades no ano 
de 2006, na Estrada Rio da Paz n° 2226. Posteriormente as vendas 
tiveram um bom crescimento e devido a esta demanda e aumento de 
sua produção, aliando à busca por maior visibilidade, em setembro 
de 2009 a empresa mudou sua sede para a Rua do Cowboy n° 360, 
ainda em Cascavel-PR.

ComPETiTiViDADE E muDANÇA

Em maio de 2009, a empresa inicia um processo de reestruturação 
ao aderir ao Programa Agentes Locais de Inovação do SEBRAE, 
determina suas ações após levantamento de diagnóstico empresarial 
juntamente com a mensuração do grau de inovação. Nesta 
mensuração foi identificado que empresa necessitava de ações de 
marketing, planejamento em gestão organizacional, melhoria no 
show room e fachada, interação com funcionários, reaproveitamento 
e destinação das sobras de materiais, parcerias buscando aumento 
de suas vendas.

Prontamente, Maria desenvolveu estratégias para solucionar 
estas questões levantadas, as primeiras atitudes que tomou foram a 
participação de atividades no SEBRAE, como: 

PSGQ – Programa SEBRAE Gestão da Qualidade: objetiva ••
disseminar a importância de um sistema de gestão voltado 
à qualidade, possibilitando a compreensão da necessidade 
de mudança pessoal e organizacional. O programa trabalha 
conceitos e práticas da qualidade, implantação do método 
5s na empresa, fortalecimento de parcerias interna e externa, 
melhoria e gerenciamento de processos e monitoramento dos 
resultados, análise de ambiente interno e externo, sugestões 
de ações a serem implantadas e consultoria especializada.
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Planejamento e Consultoria SEBRAE – Programa Sebrae & ••
Você – Relacionamento Empresarial: oferece atendimento 
personalizado com soluções de gestão sob medida para as 
micro e pequenas empresas. Este programa é para empresários 
que buscam o desenvolvimento estratégico de sua empresa, 
por meio do aprimoramento dos processos empresariais, e que 
desejam fazer isso de forma personalizada para seus negócios;

Palestra sobre Planejamento Estratégico;••

Palestra Excelência no Atendimento.••

Além destas participações, criaram folders com produtos e preços 
diferenciados da concorrência; criaram uniformes para seus funcio-
nários; desenvolveram um website (www.altaspedrasmarmoraria.
com.br); implantaram reuniões periódicas com funcionários para su-
gestões, críticas e busca de soluções; iniciaram o envio de mala-direta 
aos clientes; contrataram um vendedor externo para angariar clien-
tes; colocaram uma pessoa para efetuar o atendimento pós-venda 
para fidelização de clientes. 

Um dos aspectos mais críticos do negócio, que era o que fazer com 
as sobras, foi solucionado através da reutilização das sobras de material 
(cacos de mármores e granitos) para confecção de mosaicos, partindo 
do princípio que se deve explorar ao máximo sua matéria-prima, 
pensando no meio ambiente e aumento de sua lucratividade.

E um cuidado que Maria faz questão de ressaltar é a aquisição de 
compressores para diminuição de poeira durante o corte, melhorando 
o ambiente e a saúde de seus funcionários.

A inovação e o cuidado das empresas com os detalhes do dia a dia 
da organização reforça sua sustentabilidade e credibilidade com o 
mercado. Porém, todas as ações foram implantadas com sacrifício, já 
que, como a grande maioria das microempresas, a situação financeira 
atual da empresa Altas Pedras Marmoraria faz com que esta busque 
realizar gastos somente por grande necessidade, ou seja, a empresa 
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fez muito esforço para implantar todos estes investimentos em 
inovação, principalmente porque sabe os benefícios que obterá no 
futuro com o aumento de sua competitividade.

rESuLTADoS SÓLiDoS

A Altas Pedras Marmoraria concluiu as ações descritas de 
marketing, já obteve resultados positivos, já os Programa Sebrae 
Gestão da Qualidade e Consultoria no Programa Sebrae & Você estão 
em andamento. 

Com todas as ações, a empresa busca a melhoria da qualidade do 
seu processo de gestão, busca o aumento das vendas em médio prazo 
através da fidelização e sensibilização de novos clientes. Interação 
com os funcionários com o foco de colocá-los em sintonia com os 
objetivos pretendidos pela empresa.

A empresa ainda conta com a parceria do SEBRAE e ACIC 
(Associação Comercial e Industrial de Cascavel) na participação do 
Projeto Obra Nota 10 - Projeto que une toda a cadeia da construção 
civil do Oeste do Paraná em busca pela melhoria dos níveis de 
qualidade e competitividade do setor.

Fez parceria com o SENAI para implantar um processo de gestão 
ambiental e reforçar a destinação das sobras de materiais. E ainda com 
o SEBRAE na melhoria da Identidade Visual, ao contratar consultoria 
para fachada e show room.

Maria comenta que esta é a primeira vez que a empresa busca 
ações de inovação, principalmente ações que buscam mudar todo 
o processo de gestão da empresa, mas a partir desta reestruturação, 
mais forte é a convicção da empresária de que inovar é preciso!
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QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

A participação em atividades de capacitação reforça os aspectos ••
de desenvolvimento da empresa, comente sobre a prática 
relacionada à teoria no dia a dia da empresa.

A empresa desenvolveu ações estratégicas para elevar seu ••
faturamento e abranger maior fatia de mercado, avalie estas 
ações.

rEFErÊNCiAS

Guia Passo a Passo para Produção de casos e Práticas de sucesso 
do sebrae. 2º edição, revista e ampliada. Brasília: Sebrae, 2006.

www.casosdesucesso.sebrae.com.br. Portal onde o usuário pode 
acessar na íntegra todos os estudos das coletâneas por tema, região 
ou projeto, bem como fotos, vídeos e reportagens.

Disponível em: <http://www.sebraepr.com.br>

Disponível em: <http://www.anpei.org.br/>

Disponível em: <http://www.biblioteca.sebrae.com.br>

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/>

Disponível em: <http://www.pnud.org.br/home/>

Disponível em: <www.altaspedrasmarmoraria.com.br>

Disponível em: <http://www.sobre.com.pt/marmores-e-granitos>

Disponível em: <http://www.cascavel.pr.gov.br/historia.php>



caso de sucesso
aNde maTeRIaIs eléTRIcos



157

TERRA DAS CATARATAS

Ana Cristina de Liz
Maurício Colombo - ALI

Com a inauguração da Ponte Internacional da Amizade (Brasil - 
Paraguai) em 1965, e inauguração da BR-277, ligando Foz do Iguaçu a 
Curitiba e ao litoral, em 1969, Foz do Iguaçu teve seu desenvolvimento 
acelerado, intensificando seu comércio, principalmente com a cidade 
paraguaia de Puerto Presidente Strossner (atual Ciudad del Este). 
A construção da Hidrelétrica de Itaipu (Brasil - Paraguai), iniciada na 
década de 70, causou fortes impactos em toda a região, aumentando 
consideravelmente o contingente populacional de Foz do Iguaçu. 
Em 1960, o município contava com 28.080 habitantes, em 1970 com 
33.970 e passou a ter, em 1980, 136.320 habitantes, registrando um 
crescimento de 385%, estimando-se, hoje, uma população de 279.620 
habitantes.

A cidade está localizada no extremo oeste do Paraná, na divisa do 
Brasil com o Paraguai e a Argentina. Foz do Iguaçu é centro turístico e 
econômico do oeste do Paraná e é um dos mais importantes destinos 
turísticos brasileiros.

A região oeste concentra uma população de mais de um milhão e 
cem mil habitantes, distribuídos em 51 cidades. Destas, três possuem 
população superior a 100.000 habitantes, sendo elas Foz do Iguaçu, 
Cascavel e Toledo. Foz do Iguaçu possui, em média, 504 habitantes/
km2 e 3,4 pessoas por família.

Na década de 1970, data da ocupação agrícola do oeste do Paraná 
por colonos vindos do sul do país (Rio Grande do Sul e Santa Catarina), a 
cidade possuía cerca de 34.000 habitantes. A partir dessa década, com o 
início da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, ocorreu uma explo-
são demográfica. O canteiro de obras situado no rio Paraná chegou a ter 
mais de 40.000 trabalhadores, compostos de técnicos e barrageiros (em 
sua maioria) vindos de todo o país para construir a usina, que chegou a 
ser considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno.
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O quadro de evolução do número de habitantes em Foz do Iguaçu 
indica que, no período de 1970 a 2007, houve acentuado incremento 
populacional. Ao final da década seguinte (1980), o município já 
contava com mais de 150.000 habitantes, totalizando atualmente 
(2008) mais de 319 mil habitantes.

ENTrE roLimÃS E GuDES

Em meio a essa explosão de oportunidades no oeste paranaense, 
duas pessoas, uma de Francisco Beltrão-PR, Vatson heráclito Michels 
e outra de Pirapó-RS, Roque Reisdorfer, nem imaginavam o quanto 
isso iria fazer diferença na vida deles.  

Vatson, na infância, gostava muito de pescarias, “competições” de 
bolinha de gude, caçador e vôlei, que era, segundo ele, seu ponto 
forte. Futebol, só quando levava a bola, pois não era dos melhores. 

Roque gostava muito de futebol e jogava com os amigos no 
potreiro usando bola de pano feita por eles mesmos, na época era 
difícil adquirir uma de couro - não só pelo valor, mas também por não 
haver no mercado da região. Também brincavam com carrinho de três 
rodas (estilo rolimã) artesanalmente confeccionado com madeira.

Como sua família tinha recursos limitados, Vatson iniciou sua 
experiência profissional como engraxate, ele mesmo confeccionou 
uma caixa de madeira e saiu engraxando sapatos na cidade de 
Francisco Beltrão-PR. 

Sua melhor clientela era a da delegacia, os coturnos custavam Cr$ 
2,00 (um valor razoável para uma criança na época, que equivalia a dois 
pastéis e um café com leite). “Quando não estava mais dando conta de 
todo o trabalho, montei outra caixa completa e cedi para um amigo na 
condição de que dividíssemos os lucros a 50% para cada um.”

Ainda não satisfeito com o empreendimento, Vatson resolveu 
entrar no comércio de legumes. Como nos fundos da sua casa se 
produzia muito chuchu, numa tarde encheu um carrinho de mão 
com os legumes e saiu pela vizinhança tentando vendê-los. 
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Tal foi sua surpresa que não conseguiu vender um único legume, 
já que da mesma forma que na casa de sua mãe, todas as outras casas 
também tinham os seus. Foi nesse momento que entendeu alguns 
aspectos básicos da estrutura de um negócio (a lei da oferta e da 
procura) e também o ditado: “dá mais que chuchu na serra.”

Seu primeiro emprego formal foi em 1970, aos 16 anos na Rádio 
Princesa de Francisco Beltrão-PR. Trabalhava como sonoplasta e, em 
alguns finais de semana, tocava acordeon em bailes da região. Em 
1973, serviu ao Exército pela PE (Polícia do Exército) de Brasília – DF, 
e, em 1974, ao regressar a Beltrão prestou concurso para a Copel e 
assumiu o cargo de escriturário.

Já Roque iniciou sua vida profissional como agricultor na cidade de 
Pirapó-RS,  deslocando-se em 1963 para Marechal Cândido Rondon-
PR, para trabalhar como pedreiro. Tempos depois, trabalhou como 
vendedor de quadros de Santo, para o Sr. Augustinho Michels,  pai 
do Vatson. Em 1973, foi trabalhar no Bar e Rodoviária, também do Sr. 
Michels, em São João-PR, que é Distrito do Município de Altônia-PR. 

SEu CAmiNHo SuA ENErGiA

Em 1977, a Copel transfere Vatson para Medianeira-PR, onde 
gerenciava a agência da cidade. Mesmo satisfeito com seu trabalho, 
ainda não tinha esquecido do sonho de ter um negócio próprio. 
Analisando o mercado e a atuação da Copel na região, decide abrir, 
em Matelândia - PR, a Eletromel; com o acúmulo de trabalho, acaba 
se desligando da Copel. 

Para facilitar ainda mais a abertura da Eletromel, no início de 
1977, Roque ganha um prêmio da Loteria Federal (equivalente a dois 
Volkswagen Fusca zero km), e se oferece para ser seu sócio na empresa.

Surge a Eletromel na cidade de Matelândia-PR, com foco na 
área de eletricidade, pela oportunidade da eletrificação rural e pela 
experiência de Vatson na área elétrica, através da Copel. 
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A primeira loja ficava em um prédio alugado onde, além dos dois 
sócios, havia quatro colaboradores. Com o passar dos anos, o mercado 
estava ficando escasso e as dificuldades, que acompanhavam desde 
o início, começaram a surtir efeitos cada vez maiores.

Com dez anos, houve a necessidade de uma mudança drástica para 
a perpetuação do negócio: o deslocamento da empresa para Foz do 
Iguaçu, para um local alugado na Rua Osvaldo Cruz, 1081, no bairro 
Vila Portes, onde tudo estava acontecendo nessa cidade. Momento 
em que a região de Foz do Iguaçú passava por um crescimento 
populacional expressivo. Na mudança, a Eletromel se transforma em 
Ande Materiais Elétricos (www.ande.com.br).

DE PEQuENA LoJA A GruPo SÓLiDo

Ao ser fundada, a Ande possuía, além dos sócios, a Miriam (esposa 
de Vatson), atuando no setor financeiro, e um amigo da família, 
Dulcino, que os acompanhou de Matelândia fazendo o atendimento 
de balcão, totalizando quatro pessoas.

Nessa cidade, o público-alvo passou a ser o consumidor rural 
paraguaio, tanto que o nome “Ande” faz referência à distribuidora 
de energia elétrica de lá, equivalente à Copel no Paraná. Com o 
setor agrícola superaquecido daquele país, a empresa consegue se 
fortalecer rapidamente e, assim, construir a sede própria. 

Com o crescimento, houve a necessidade de um auxílio externo, 
pois não teríamos condições de acompanhar as mudanças tão 
rápidas. Nesse período, contrataram assessoria local, culminando 
em uma série de mudanças e padronizações, incluindo palestras 
motivacionais e técnicas aos nossos colaboradores. 

Através de projetos do SEBRAE, como: Varejo Mais, Agentes Locais 
de Inovação, entre outros, ampliou a visão de negócio e a melhoria 
dos processos internos. “A consistência e fundamentação dos projetos 
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aliadas aos consultores bem preparados nos deram mais perspectivas 
quanto ao mercado e forma de trabalho”, comenta Vatson.

Preparados, não viram nenhuma dificuldade para mudar o foco do 
negócio conforme a necessidade do momento, surgindo aos poucos 
o consumidor brasileiro de média e baixa tensão, ao passo que o 
agricultor paraguaio foi se distanciando. 

Várias foram as mudanças e adaptações até a Ande dos dias 
atuais, que emprega 1 motorista, 3 almoxarifes, 1 serviços gerais, 1 
cozinheira, 1 caixa, 1 financeiro, 1 administrativo e 5 vendedores de 
balcão, totalizando quatorze funcionários sob a gestão de um dos 
fundadores, Vatson.

ENErGiA QuE moVE E oriENTA

O grupo, através de sua forma de trabalho, honestidade e 
profissionalismo, como comenta Vatson, trouxe sucesso e crescimento 
ao empreendimento. Hoje o Grupo Ande compreende empresas nas 
cidades de Pelotas-RS, Sinop-MT, Toledo-PR, e outra unidade em 
Cidade de Leste no Paraguai, além da própria Ande e uma exportadora 
em Foz do Iguaçu.

De acordo com os sócios, o maior aprendizado é de que a 
atualização e reciclagem são constantes e que é necessário estar 
aberto para mudanças e inovações. Vatson diz: “No início nosso 
atendimento era muito amador. Hoje, possuímos boa qualidade técnica 
e buscamos aperfeiçoar cada vez mais nossos profissionais, sendo 
primordial no nosso ramo visto que, muitas vezes, o que se está em jogo 
é a segurança dos nossos clientes.”

Essa adaptação se deu pela mudança de público-alvo, já que no início 
a venda era em atacado essencialmente para o consumidor paraguaio, 
o qual não exigia muito conhecimento técnico. Com o surgimento 
do Mercosul em 1995 e as vendas ao Paraguai caindo, rapidamente 
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tiveram de redirecionar para o consumidor brasileiro um consumidor 
exigente, principalmente quanto ao conhecimento técnico. 

Como consequência dessa mudança, muitos produtos deixaram 
de ser comercializados dando espaço para outros mais direcionados 
para o varejo, no qual foram incluídas linhas de acabamento e 
iluminação.

Todo esse crescimento trouxe também consequências inesperadas. 
A empresa tinha uma grande demora na entrega dos produtos já 
faturados aos clientes que aguardavam na loja. E outro desafio era 
que, desde a abertura da empresa, foi-se acumulando as lâmpadas 
de seus clientes, já usadas, em estoque apropriado, sem nunca ter 
dado destinação final. Portanto, a empresa contava com um estoque 
considerável de lâmpadas inutilizáveis. 

rEVoLuÇÃo NoS ESToQuES

A partir de 2009, decidiram através de sugestões do SEBRAE, 
no projeto Varejo Mais, implantar um sistema para evitar a espera 
do cliente. O fluxograma era o seguinte: após o cliente decidir sua 
compra, o vendedor emitia o pedido em impressora matricial e tocava 
uma campanhia que soava no estoque. Ao ouvi-la, o colaborador do 
estoque vinha até a área de vendas da loja para pegar uma cópia do 
pedido e voltava para o estoque para separar a mercadoria. 

Mercadoria separada, o colaborador voltava até a área de vendas 
e entregava-a ao cliente. O fato de o estoque estar desorganizado 
contribuia, e muito, para a demora desse processo. Foi então que se 
decidiu organizar o estoque e melhorar o fluxograma. 

Através de recursos internos e da ajuda do Marc (filho do Vatson, 
que estagiou e trabalhou na Balaroti – Curitiba), remodelou-se todo o 
estoque. Foram construídas novas prateleiras nas quais os produtos 
foram alocados de acordo com o ranking de vendas, separando os 
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melhores lugares para os produtos de maior giro (que é uma baixa 
variedade de produtos, porém representa um alto valor no volume 
de venda total).

Todos os produtos foram endereçados e cadastrados no sistema 
integrado que a empresa já possuía. Também foi adquirido uma 
impressora térmica para a área de estoque, para que, imediatamente 
após o pedido ser realizado na área de vendas, uma cópia do pedido 
fosse automaticamente impressa nesta impressora, reduzindo o 
tempo de deslocamento que era gasto anteriormente. 

Agora, o fluxograma é: ao decidir pela compra, o vendedor emite 
o pedido. Pedido esse que, automaticamente, é impresso na área do 
estoque onde o colaborador responsável verifica qual é o produto, 
onde está localizado exatamente dentro do estoque (através do 
endereçamento) e qual a quantia necessária. O sistema já agrupa 
os pedidos para que o colaborador siga um fluxo sequencial, 
percorrendo a menor distância possível para recolher todos os 
produtos do pedido. 

Junto a isso, ainda, foi realizado uma relocação das bobinas que 
anteriormente eram estocadas no chão, passando a ser organizadas 
verticalmente, através de “bobineiras”. 

E, ainda, onde anteriormente era reunido todos os produtos 
a serem enviados à garantia, hoje, cada marca possui seu espaço 
separado para este fim, o que facilita no processo de envio, pois não é 
necessário procurar os produtos específicos de cada marca, tão pouco 
contar um a um, pois tem-se o volume mínimo necessário para que 
seja realizado o envio (o que pode ser verificado visualmente).

No que se refere à espera do cliente, foi construída uma área 
com sofás, com luminosidade reduzida, podendo o cliente assistir à 
televisão, ou ainda ler uma revista ou jornal.
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rESPoNSABiLiDADE AmBiENTAL

No caso da destinação das lâmpadas, além da preocupação dos 
gestores, havia outra situação que exigia a mudança de cultura. Uma 
pressão municipal.

Foz do Iguaçu é reconhecidamente uma cidade turística, portanto, 
existe uma grande variedade de hotéis em funcionamento. Ocorre 
que estes hotéis recebem clientes do mundo inteiro, sendo alguns 
deles mais exigentes. 

Por exemplo, algumas grandes empresas não aceitam mandar 
seus funcionários para hotéis que não tenham toda a documentação 
ambiental correta. Para tal, é necessário, dentre tantas outras 
exigências, dar destinação correta para lâmpadas. Foi aí que os hotéis 
começaram a pressionar a prefeitura municipal para que as lojas 
revendedoras destas lâmpadas fossem responsáveis pela destinação 
correta. Então a prefeitura municipal realizou o Termo de Ajustamento 
de Conduta, que obriga os empreendimentos comerciais a ter o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos e, consequentemente, 
destinação adequada de todos os resíduos. 

Como a empresa aceitava receber as lâmpadas de seus clientes, 
desde sua criação, existia um grande estoque de lâmpadas inutilizáveis 
(acondicionadas adequadamente), porém, tóxicas, por conter metais 
no estado gasoso em seu interior. 

Em janeiro, após receber uma notificação da Prefeitura Municipal, 
a empresa contrata a engenheira ambiental Thamela Dartora para 
realizar o PGRS. Além de realizar toda a separação de resíduos sólidos 
adequadamente, foi-se necessário contratar a empresa Cetric, de 
Chapecó-SC, para vir até a empresa e reciclar as lâmpadas. 

Na negociação, pagou-se R$ 0,69 por unidade de lâmpada 
reciclada e realizou-se um contrato, no qual a empresa (Cetric) se 
responsabilizaria a recolher as lâmpadas trimestralmente e realizar 



165

terra das cataratas – sebrae

a reciclagem emitindo, consequentemente, um certificado de 
destinação adequada.

Segundo dados do proprietário, a única empresa fornecedora 
de lampadas que já possui responsabilidade ambiental, como esta 
citada acima, é a Empalux, sendo que as demais ainda não possuem 
qualquer tipo de responsabilidade da destinação final adequada.

FoCo DA PrEoCuPAÇÃo

A ação da reciclagem das lâmpadas impacta diretamente no maior 
número de clientes para os hotéis, logo, para a cidade como um todo, 
pois é uma cidade onde a economia predominante é a do turismo. 
Além, é claro, do benefício da não poluição do ar, água e solo por 
metais pesados. 

A reciclagem das lâmpadas será um processo contínuo (trimestral), 
mas que já tem um efeito imediado, aumentando a satisfação de 
clientes preocupados com a questão ambiental.

Para a empresa Ande Materiais Elétricos, o maior benefício na 
reciclagem é a fidelização de clientes, menor poluição do meio 
ambiente e adequação à lei. Também na readequação do estoque, 
percebeu-se enorme redução de tempo, desde a efetivação do 
pedido, até a entrega do produto ao cliente. Reduziu-se a entrega de 
produtos que diferem do pedido. A estética do estoque melhorou, 
aumentando a organização.

Segundo Vatson, o estoque que foi reorganizado perdurará 
para sempre, até atualizar-se para um modelo melhor. Porém, até 
o momento, este é o modelo mais adequado para o setor. E trouxe 
maior agilidade, menor tempo de espera do cliente, maior satisfação 
deste, melhora do ambiente de trabalho, maior organização, menor 
erro na entrega de mercadoria, maior aproveitamento da área do 
estoque maior facilidade no manuseio das bobinas.
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ENFim, o FuTuro CHEGou

O reconhecimento de todas essas mudanças veio através do 
Prêmio SEBRAE “Varejo Mais” como loja referência do comércio em 
2008. Mas isso ainda é um incentivo para continuar a caminhada de 
crescimento.

Através deste esforço e inovação, com a organização do estoque 
não usual em empresas de materiais elétricos, a empresa Ande 
Materiais Elétricos tem muito a trabalhar em virtude da demanda 
reprimida de moradias no país. E, a longo prazo, os gestores planejam 
a abertura de novas unidades em outras cidades do Brasil, pois como 
o próprio nome diz: ANDE, uma empresa em constante caminhada.

QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

Os gestores da Ande Materiais Elétricos aproveitaram uma ••
demanda de mercado, analise a importância de se conhecer o 
mercado onde atua. 

A empresa deu um salto expressivo a partir de ações inovadoras ••
e pontuais na organização, comente sobre essas ações.
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DO LIxO AO LUxO

Ana Cristina de Liz
Isabel Cordeiro - ALI

A PALAVrA DE orDEm É AÇÃo

Reduzir pela metade a pobreza extrema é uma das metas da ONU 
em que o Brasil evoluiu como um todo. Mas, em 433 municípios, 

o que aconteceu foi o oposto: o número de pobres cresceu de 1991 a 
2000 (últimos dados disponíveis sobre o tema).

Esse tipo de desigualdade motivou a criação do Portal ODM, um site 
que acompanha o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM) nos 5.564 municípios brasileiros. Os ODM são metas 
pactuadas pelo Brasil e por outros 190 países membros das Nações 
Unidas para melhorar indicadores sociais, ambientais e econômicos. O 
Portal ODM apresenta dados relacionados a essas metas em relação a 
cada um dos 5.564 municípios brasileiros (www.portalodm.com.br).

O objetivo da ferramenta é permitir que cada cidadão possa 
acompanhar a realidade de seu município e envolvê-lo no processo de 
implementação de políticas públicas. Ao mesmo tempo, as empresas 
poderão contar com um instrumento importante na definição de suas 
ações de responsabilidade social corporativa em nível municipal. 

O portal foi desenvolvido pelo Observatório de Indicadores de 
Sustentabilidade (Orbis), programa Sesi do Paraná, Sistema Fiep e 
Instituto de Promoção do Desenvolvimento (IPD), sob a coordenação do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e apoio 
do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Movimento Nós 
Podemos Paraná, Núcleo de Apoio a Políticas Públicas (NAPP), Ministério 
do Planejamento e Secretaria Geral da Presidência da República. 
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Nele você encontra os indicadores de forma organizada e em 
linguagem de fácil compreensão. As informações, atualizadas em 
tempo real de acordo com a disponibilidade dos dados oficiais, podem 
ser consultadas em relatórios dinâmicos que incluem números, 
gráficos e comparativos com as metas, além de um sofisticado 
sistema de informação da ONU, o DevInfo. Por meio dele você gera 
relatórios próprios, cruza diferentes indicadores e compara dados 
entre cidades, estados e regiões do país. 

O Portal disponibiliza ainda uma biblioteca multimídia com publi-
cações, relatórios, imagens e vídeos sobre os ODM, que podem ser atu-
alizados pelos próprios usuários. Inúmeras localidades e organizações 
têm trabalhado visando alcançar os ODM, surpreendendo-se com a 
grande força mobilizadora que atingem quando abordam a temática 
dos objetivos do milênio. Seja através de planejamento estratégico, 
plano de governo, gestão de pessoas ou projetos temáticos de respon-
sabilidade social, basta articular as pessoas e permitir que sua criativi-
dade e capacidade de ação apareçam. 

É o que está acontecendo em vários municípios do Brasil. Um 
exemplo deste movimento é o caso da Aprosar em Ponta Grossa.

um PouCo DA HiSTÓriA

Com a popularização das sacolas retornáveis, o Núcleo dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da região dos Campos 
Gerais realizou, em 2008, uma oficina de elaboração de projetos, no 
qual foi desenvolvida a ideia de produzir estas sacolas na Cidade de 
Ponta Grossa. 

O Núcleo de Estudos Ambientais da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa relatou o fato de que a ráfia utilizada na embalagem 
de trigo é um passivo ambiental importante e, por este motivo, foi 
tomada a decisão de que as sacolas seriam elaboradas reutilizando 
este material para evitar seu descarte no lixo comum. 
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Para a realização desta oficina, foi necessário encontrar costureiras 
com o perfil prestabelecido: mulheres desempregadas a mais de 2 
anos e que tivessem participado do programa de qualificação em 
costura oferecido pela Prefeitura Municipal. 

A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio forneceu uma 
relação de 20 nomes que se enquadravam no perfil exigido. Os 
contatos com as costureiras foram realizados pela agência do Sine, 
sendo que somente 10 atenderam ao chamado. Após a apresentação 
da proposta de formação de uma associação de trabalhadores, que 
iria organizar todo o processo produtivo e de comercialização dos 
produtos, apenas 8 costureiras continuaram no projeto. 

Os membros do Núcleo dos Objetivos do Milênio iniciaram o 
processo de formalização da Associação que ficou com o nome fantasia 
Aprosar, ou Associação para Produção de Sacolas Retornáveis. 

A moDA Do LiXo

Os primeiros modelos de sacola feitas de ráfia foram desenvolvidos 
e os primeiros parceiros aderiram à proposta. Foram parceiros 
iniciais: a RedePan – Rede de Panificadoras de Ponta Grossa, o 
Sindipan – Sindicato da Panificação de Ponta Grossa, o sistema Fiep – 
Federação das Indústrias do Paraná, Nucleam, Núcleo dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio. 

Os modelos das sacolas, que são customizadas, foram 
desenvolvidos por profissionais do Capitólio. As sacolas podem ser 
encontradas no Capitólio a R$ 6,00 (customizada) e R$ 4,00 (modelo 
simples), e também poderão ser encontradas nas 14 panificadoras 
que fazem parte da Redepan. 

A perspectiva das integrantes da associação é grande. “Nossa 
expectativa é muito boa, pois já recebemos boas encomendas e passamos 
trabalho para outras costureiras”, revela Nilcélia Feitosa Ferreira, 
presidente da Aprosar. O primeiro grande cliente foi a Viação Campos 
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Gerais, que adquiriu 1,2 mil sacolas para entregar aos seus funcionários 
com os presentes de Natal. “Esperamos que outras empresas sigam o 
exemplo”, comenta Nilcélia. 

Para o processo de acompanhamento do negócio e busca 
de parceiros comerciais, foi designado o Sr. Nelson Canabarro, 
coordenador do Núcleo dos ODMs, que realizou o processo de 
formalização da associação e acompanhamento. A rede de parceiros 
fornecia a matéria-prima para produção das sacolas e a divulgação 
nas panificadoras da cidade, cedendo pontos de venda do produto. 

Nessa época surgiu o primeiro obstáculo com a saída de 5 das 
8 associadas. Em outubro, a prefeitura de Ponta Grossa cedeu um 
espaço físico na sede do Capitólio Vest & Art para que as associadas 
se instalassem. 

Após a encomenda da Viação Campos Gerais, a demanda por 
produtos aumentou consideravelmente, aumentando a necessidade 
de mão de obra. Em março de 2008, iniciou-se a produção de sacolas, 
aventais e necessaires confeccionados em banners reaproveitados de 
campanhas publicitárias e eventos, material que causa um grande 
impacto ambiental e que não tinha uma destinação adequada. 

Empresas como as terceirizadas da Klabin, a Bunge Alimentos e 
Sadia, além das prefeituras da região, passaram a fazer encomendas 
dos produtos da associação. Foi nessa época, final do primeiro 
semestre de 2008, que a Concessionária de Rodovias Rodonorte, 
integrante do grupo CCR Concessionárias de Rodovias, procurou a 
Aprosar, para estabelecer uma parceria.

A mArCA SACoLoNA

Como a comunicação visual nas rodovias leva a empresa a produzir 
aproximadamente 5 toneladas de lonas (banners) a cada 4 meses, e 
tem muita dificuldade em dar a destinação correta a este material, a 
proposta da confeccção de sacolas e outros produtos foi discutida 
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numa série de reuniões entre as partes, que culminou com a criação 
da marca SacoLona, com a veiculação em toda a imprensa de uma 
campanha intensa de conscientização para a sustentabilidade, de 
fortalecimento da marca SacoLona e de estímulo à aquisição de 
produtos com preocupação ambiental.

Na época, Nilcélia discutiu uma solução na Associação de Produção 
de Sacolas Retornáveis (Aprosar) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, 
para a melhor maneira de reaproveitar cinco mil quilos de lonas 
plásticas utilizadas em publicidade, e foi simples: transformar todo 
esse material em 60 diferentes tipos de utensílios customizados.

Intitulado como SacoLona, o projeto transforma o material utilizado 
em propagandas nas rodovias do estado em bolsas, nécessaires, 
estojos escolares, bolsas universitárias, aventais, sacolas de feira e 
de mercado e outros tantos itens customizados que a imaginação 
das artesãs permitir. Desde que foi iniciado, o SacoLona já gerou 35 
empregos diretos.

A matéria-prima é proveniente da concessionária CCR Rodonorte 
que, após anos instalada no Paraná, não tinha local para destinar 
corretamente todo o material descartado de suas campanhas 
publicitárias. Assim como acontece com as sacolas plásticas, as lonas 
utilizadas para a comunicação visual levam muito tempo para se 
decomporem no meio ambiente.

“Trocamos esses banners a cada três meses. Por se tratar de um 
material difícil de reciclar, armazenávamos tudo no almoxarifado. 
Então, após lotar o local com cinco toneladas, tivemos conhecimento 
desse grupo de costureiras da Aprosar”, explica a coordenadora de 
programas sociais da CCR Rodonorte, Rubia Galvão.

Ao receber a doação feita pela empresa, Nilcélia conta que o 
grupo encarou como um grande desafio transformar aquilo que era 
considerado lixo em algo útil para a sociedade.



174

do Lixo ao Luxo – sebrae do Lixo ao Luxo – sebrae

“O banner, quando não está pendurado, é um material totalmente 
poluidor e isento de maneiras corretas de descarte. Como já trabalhávamos 
com ráfia, aquele material trançado presente nos sacos de milho, aceitamos 
o desafio de transformar as cinco toneladas em artigos úteis para todos. 
Sabemos que uma hora ou outra esse material vai para o lixo, mas assim 
aumentamos a vida útil das lonas”, conta Nilcélia.

ProJETo AmBiENTAL – roDoNorTE

Para a CCR Rodonorte foi uma forma de dar destino a um material 
que ia se acumulando na empresa e estar socialmente integrada aos 
problemas do meio ambiente. A CCR Rodonorte administra e opera 
560 km de rodovias. O volume médio diário é de 50 mil veículos. Nas 
rodovias, a comunicação com usuários é disponibilizada através de 141 
estruturas que utilizam 274 lonas, em diversos formatos e tamanhos.

A cada três meses, em média, as informações são renovadas e as lonas 
substituídas. Por ano, a comunicação com usuário consome, em média, 
cerca de 5 toneladas de lonas. Com a reutilização das lonas é possível 
reduzir a produção de lixo  e incentivar a prática da reciclagem criando uma 
consciência ambiental coletiva e contribuindo para o desenvolvimento 
social e econômico, através da geração de empregos e renda.

Para o sucesso do projeto, foi feita uma parceria com o SEBRAE 
para o desenvolvimento do Planejamento Estratégico das ações da 
Associação, pois era um desafio as costureiras da Aprosar lidaram 
com um volume de material sem estrutura de produção. Os principais 
objetivos da Sacolona foram:

Incentivar a reciclagem;••

Reduzir a circulação de sacolas plásticas;••

Gerar emprego e renda.••

Somente no Paraná são distribuídas 80 mil sacolas plásticas por 
mês; e uma única sacola plástica leva 450 anos para se desintegrar na 
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natureza. Por isso, a CCR Rodonorte repassa as lonas e as costureiras 
da Aprosar as transformam em bolsas, necesséire, estojos escolares, 
bolsas universitárias, aventais, sacolas de feira e de mercado, entre 
outros produtos.

O Projeto SacoLona teve início em agosto de 2008 com 14 
profissionais e teve uma produção mensal de apenas 100 itens. Um 
ano depois, o número de costureiras dobrou para 30 profissionais 
associadas; a produção e comercialização dos produtos saltou para 
3,5 mil itens por mês, o projeto ganhou uma estilista exclusiva para 
a customização dos produtos. O projeto SacoLona tem loja própria 
para exposição e comercialização dos produtos sob a administração 
e responsabilidade da Aprosar.

DESTAQuE NACioNAL

De acordo com Nilcélia, além da preocupação com o meio ambiente, 
o trabalho feito com as lonas gera emprego para as costureiras da 
cidade. “A maioria delas estava desempregada e sem fonte de renda 
antes de começar a trabalhar na Aprosar. Hoje, elas ganham o seu 
dinheiro e são independentes. Tudo isso por causa da nossa coragem em 
começar a trabalhar com um material antes inutilizado. Isso me deixa 
muito orgulhosa, ainda mais quando nossos produtos começaram a 
sair do Brasil”, ressalta.

Os produtos feitos pelas costureiras da Aprosar passam a ser 
vendidos entre R$ 3,00 e R$ 25,00, dependendo do modelo e das 
características do produto. “Temos parcerias entre mercados e empresas 
que vendem ou repassam aos seus funcionários nosso artesanato como 
brinde”, completa.

Através desta parceria com CCR Rodonorte para aquisição de 
material e divulgação, houve um grande aumento na produção, e o 
número de costureiras envolvidas chegou a 50, estas eram instruídas 
por Nilcélia e Cirlei, a frente da Associação, e recebiam de acordo com 
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o que era produzido. Neste período, o volume de sacolas girava em 
torno de 3.000 unidades/mês, sendo que no mês de dezembro a rede 
de lojas Renner encomendou 750 sacolas retornáveis para iniciar a 
experiência de vendas deste produto.

As costureiras afirmam ter orgulho de fazer algo pelo meio 
ambiente e ainda apreciam a oportunidade de trabalhar em casa, 
pois, muitas vezes, precisam cuidar de seus filhos entre outras tarefas. 
Muitas delas investiram em novas máquinas de costura e estão 
comprometidas com o projeto.

“Outro orgulho”, comenta Nilcélia, sobre as SacoLonas, confec-
cionadas pela Associação para Produção de Sacolas Retornáveis 
de Ponta Grossa (Aprosar), é que ganharam destaque no cenário 
nacional. Os estojos e sacolas foram escolhidos como material de 
divulgação da 3ª edição do prêmio ODM – Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio. Foram cinco mil sacolas e cinco mil estojos, no 
valor de R$ 37.500,00 distribuídos nas 27 capitais. Os primeiros es-
tados a receberem a apresentação do projeto ODM e conhecer os 
produtos ponta-grossenses foram o Acre e Rondônia. 

A DiFiCuLDADE E A SoLuÇÃo

As dificuldades enfrentadas pela associação, inicialmente, foram 
mão de obra qualificada e equipada e comprometimento das 
costureiras para a fabricação destes produtos segundo o padrão de 
qualidade. Mesmo as costureiras que participaram da qualificação 
oferecida pela prefeitura necessitavam de uma preparação para 
confeccionar as sacolas, e como a maioria destas recebiam as 
instruções e faccionavam em suas casas, houve a necessidade de 
muito retrabalho, reduzindo a produtividade. 

As costuras destas sacolas podem ser feitas em máquinas retas 
comuns, apesar de demorar mais. A utilização de pés de silicone e 
“truques/dicas” como a utilização do óleo da máquina no material 
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para facilitar a passagem do material dobrado ou com camadas pelo 
pé da máquina.

Apesar da falta do hábito da população em utilizar a sacola 
retornável, e a dificuldade da Aprosar em desenvolver produtos com 
apelo de mercado para alavancar as vendas no varejo na região, as 
parcerias foram vitais no treinamento, com a Prefeitura de Ponta 
Grossa, no Planejamento, com o SEBRAE e a divulgação com a CCR 
Rodonorte.

O desafio e a coragem de Nilcélia e Cirlei, e de todas as costureiras, 
mesmo quando o material utilizado, por ser reaproveitado, 
impedia a definição de cores e estampas e alguns modelos não 
ficavam adequados quando desenvolvidos nestas matérias-primas, 
desmotivou no aumento da qualidade e produtividade.

Por isso, já estão planejando o futuro com a implantação de 
um site e catálogo para apresentação de mix de produtos. Com o 
acompanhamento do SEBRAE, criaram estratégias para conquistar 
e sensibilizar o mercado através da Participação em Rodadas de 
negócio, divulgando o caráter ecológico do projeto através de feiras 
e sites relacionados.

Para a loja, também pensam em mudanças, no layout e na pro-
dução. Logo estarão em outro barracão, deixando a loja com mais 
espaço. Com esta nova estrutura, a busca por outros materiais está 
nos planos de Nilcélia, resíduos como retalhos de jeans e brim, ma-
teriais como lona locomotiva ecorreciclada, além de buscar aviamen-
tos também ecológicos como fios de PET reciclado. (Já está sendo 
utilizado o tecido de coletes a prova de balas descartados e esteiras 
de máquinas da indústria).
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E estes novos desafios só motivam a Associação para Produção 
de Sacolas Retornáveis de Ponta Grossa (Aprosar) para com atitudes 
simples: preservar a natureza, ajudar muitas pessoas e construir 
um mundo melhor. Sim, isto é possível, acreditam e desafiam as 
costureiras da Aprosar.

QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

A associação foi inovadora nas suas atitudes, com planejamento ••
estruturado fez parcerias que moveram a empresa ao cenário 
nacional. Determine a importância destes aspectos: inovação, 
empreendedorismo e planejamento.

A empresa deu um salto expressivo a partir de ações inovadoras ••
e pontuais na organização, comente sobre essas ações.

rEFErÊNCiAS

Guia Passo a Passo para Produção de casos e Práticas de sucesso 
do sebrae. 2º edição, revista e ampliada. Brasília: Sebrae, 2006.

www.casosdesucesso.sebrae.com.br. Portal onde o usuário pode 
acessar na íntegra todos os estudos das coletâneas por tema, região 
ou projeto, bem como fotos, vídeos e reportagens.

Disponível em: <www.sebraepr.com.br>

Disponível em: <www.anpei.org.br>

Disponível em: <www.biblioteca.sebrae.com.br>

Disponível em: <www.ibge.gov.br/home>

Disponível em: <www.pnud.org.br/home>

Disponível em: <www.portalodm.com.br>
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UMA EMPRESA TRANSPARENTE

Natasha Bacchi
Davidson Augusto Moraes Teixeira - ALI

A história da descoberta do vidro é bem antiga, e os primeiros 
registros datam de 5.000 a.C., quando mercadores fenícios 

descobriram acidentalmente o novo material ao fazerem uma 
fogueira - na beira da praia - sobre a qual apoiaram blocos de nitrato 
de sódio (que serviam para segurar suas panelas). O fogo, aliado à 
areia e ao nitrato de sódio, originou, pela primeira vez, acredita-se, 
um líquido transparente, o vidro.

Hoje, o vidro está muito presente em nossas civilizações e pode 
ser moldado de qualquer maneira: nos pára-brisas, janelas, lâmpadas, 
compotas, garrafões, frascos, recipientes, copos, lente, fibra ótica e na 
construção civil, como em edifícios inteirinhos de vidros

Kleber Luiz Flóes, empresário no ramo de marcenaria, sempre 
teve dificuldade em comprar vidros para móveis, pois as vidraçarias 
da região não tinham o acabamento desejado e, muitas vezes, 
entregavam os vidros fora da medida. Observando este nicho de 
mercado em outubro de 1995, abriu uma vidraçaria especializada. 

Os pais cederam o espaço de 100 m², os amigos de profissão o 
apoiaram, mas Kleber não entendia de vidros, então buscou um 
profissional da área e com experiência em instalações residenciais. 
Iniciou seu negócio com R$ 1.000,00 e uma moto CBX aero.

Com apenas uma mesa de corte e alguns cavaletes para estocagem 
dos vidros, começou seu trabalho e muitas visitas aos clientes, mas os 
primeiros trabalhos só apareceram em dezembro.

Desde o começo, a preocupação com a qualidade era primordial, 
fazia um acompanhamento pós-instalação e logo precisou contratar 
mais colaboradores e ampliar os serviços passando a trabalhar, além 
dos vidros comuns, com vidros temperados, curvos, laminados, 
modelados e espelhos.
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A empresa crescia 15% ao ano, mais obras, mais colaboradores 
– todos sem preparo, mais concorrentes e pouco tempo dedicado 
ao planejamento e às estratégias. Consequência, ações trabalhistas, 
inadimplência e falta de capital.

Como continuar aproveitando esta oportunidade do mercado? 
Onde buscar a capacitação de funcionários? Como ser mais assertivo 
na contratação?

umA CiDADE DE oPorTuNiDADES

Conhecida como Cidade Canção, Maringá foi fundada em 1947. 
Localizada na região noroeste do Paraná, é a terceira maior cidade do 
estado. Possui influências étnico-culturais de imigrantes japoneses, 
alemães, italianos, portugueses e espanhóis que são referenciais na 
arte, culinária e costumes. 

Maringá também é consagrada por ter uma excelente qualidade 
de vida, contando com grandes parques de lazer, academias públicas 
para a melhor idade e arborização invejável. 

A revista Você S/A em uma matéria de julho de 2009, coloca-a 
em 30º melhor cidade para se construir carreira. Segundo a Firjan 
(Federação das Indústrias do Rio), Maringá é a segunda cidade entre 
os municípios paranaenses com maior grau de desenvolvimento e a 
54º no Brasil com índice de 0,8621. O estudo leva em consideração 
fatores como emprego, renda, educação e saúde, e varia de 0 a 1. O 
levantamento foi feito em 2006. 

Entre 2002 e 2006, o PIB da cidade passou de R$ 3,055 bilhões para 
R$ 5,275 bilhões, um aumento de 72,65%. Entre outros motivos para 
este avanço é a importância da cidade como corredor de importação 
e exportação. 

A cidade se tornou, em pouco tempo, um polo educacional e 
conta com mais de 40 mil universitários. Com pouco mais de 60 anos 
de vida, possui uma população de 325.968 habitantes (IBGE/2007). 
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Com o crescimento acelerado, deu origem a núcleos periféricos 
como Paiçandu e Sarandi que têm alto nível de integração com 
Maringá. Nestas cidades metropolitanas são instaladas diversas 
empresas que dependem de atividades e consumo de outras 
empresas da cidade polo, Maringá.

Kleber, com 15 anos, foi procurar emprego, e começou em uma 
marcenaria em Maringá como faxineiro, onde, mais tarde, aprendeu 
a profissão de marceneiro. Em 2002, foi trabalhar em Sarandi como 
gerente de uma marcenaria, na qual ganhou experiência em lidar 
com pessoas, chegando a gerenciar 40 funcionários. Mas também 
observou um nicho de mercado ainda em desenvolvimento:  
vidraçarias com acabamento excelente para móveis, um trabalho 
muito detalhado e montado um a um e executado a mão.

Kleber, apesar de não entender de vidros, abriu sua empresa em 
1995, Art Liberdade, com apenas um ajudante. Devido ao alto nível 
de qualidade do trabalho da empresa, teve um crescimento altíssimo 
e chegou a ter 33 colaboradores, mas no ramo o despreparo destas 
pessoas é muito grande e acabou com muitas ações trabalhistas, 
inadimplência.

Neste ramo existem muitas pessoas que trabalham como 
autônomos e na informalidade, com preços até 50% mais baratos, 
sem estrutura fixa e despesas, e não existe, na região, um sindicato 
ou órgão de peso para fiscalizar esta disparidade.

Sua empresa em grande desenvolvimento ampliou serviços, já 
havia adquirido experiência no ramo de vidraçaria, conquistado 
clientes, mas o que estaria acontecendo que não conseguia contornar 
esta situação de funcionários e ter uma equipe preparada para 
absorver toda esta oportunidade do mercado?

BuSCAr AJuDA E ENTENDEr oS ErroS

Em 2008 a situação estava caótica e Kleber chegou a perder um 
apartamento de R$ 120.000,00 adquirido durante estes anos de tra-



184

uMa eMPresa transParente – sebrae uMa eMPresa transParente – sebrae

balho, e tomou a decisão de buscar o SEBRAE para analisar a situação. 
Nesta época, chamou seu irmão Claudio para ser seu sócio e geren-
ciar a produção, seu maior problema.

Em setembro de 2008, recebeu a visita do ALI – Agente Local de 
Inovação e foi desenvolvido um diagnóstico tanto na área adminis-
trativa como de produção. A análise dos consultores relatou a perda 
de qualidade e clientes, com um contingente muito grande de re-
trabalho e sem retorno financeiro. Tinham muitos funcionários, pois 
prestava serviços pequenos que demandava muito tempo e baixa 
lucratividade, como, por exemplo, colocação de vidros em janelas e 
pequenos reparos, este tipo de serviço as vidraçarias pequenas fa-
zem não tendo condições de agregar valor.

 Em novembro de 2009, foi desenvolvido um trabalho de geren-
ciamento no foco dos problemas, reestruturação de equipes e cor-
te de gastos inadequados. Estudou o público-alvo ideal para que a 
empresa pudesse ter maior lucratividade, focou em marceneiros, ar-
quitetos, decoradores e clientes finais com potencial, a estratégia era 
atender bem estes clientes e transformá-los em multiplicadores de 
nossos serviços.

Com a seleção de clientes e produtos, a necessidade de funcio-
nários diminuiu, e foram cortados 10 funcionários. Hoje, a empresa 
tem definido o perfil ideal de pessoa para desenvolver as atividades 
da empresa, principalmente a ligada na área de produção a qual faz 
entrevista, teste de 15 dias para análise de profissionalismo e com-
prometimento. Observa-se que a pessoa tem comprometimento, a 
parte técnica e se está capacitada dentro da própria empresa. 

Foi desenvolvido o livro de normas e procedimentos, a missão e a 
visão, onde em uma reunião, foi apresentado a todos os funcionários. 
Estas duas medidas fizeram aumentar a produtividade, diminuir o re-
trabalho e consequentemente o desperdício de capacidade humana 
e de tempo. 
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rETomANDo A ESTABiLiDADE

Atualmente a empresa está focada em atender os moveleiros, 
arquitetos, decoradores com design com produtos vidreiros, de 
perfis de alumínio e acessórios, vidros especiais para decoração de 
interiores, assistência nos serviços prestados pela Art Liberdade.

Hoje, a empresa conta com 20 funcionários, sendo cinco na 
área administrativa, seis nas vendas e atendimento ao cliente, dez 
na produção e instalação, o Claudio, irmão e sócio que gerencia a 
produção, e o Kelber na administração geral e novos projetos.

A empresa, que antes de 2008 faturava R$140.000,00 anuais, com 
as mudanças de foco de público-alvo, passou a faturar R$1.200.000,00 
ao ano, com maior lucratividade.

A empresa estabeleceu a política de excelência no atendimento, 
satisfação das necessidades e superação das expectativas em relação 
aos clientes. Aos colaboradores oportunidade de desenvolvimento 
profissional e pessoal gerando satisfação e realização, e qualidade 
em tudo que produz e em todos os serviços oferecidos.

O maior aprendizado do empresário foi no que diz respeito ao 
planejamento. “Ser empresário é ter de todos os dias, planejar uma nova 
empresa dentro de um mesmo empreendimento, pois o mundo está 
cada dia mais evoluído” concluiu. Com os erros, o empresário adquiriu 
maturidade e pode perceber que não pode achar que o dinheiro da 
empresa pode ser gasto em coisas particulares, fazer festas e gastar 
mais do que se ganha. 

Para o futuro, pretende colocar a empresa financeiramente em 
ordem e implantar uma inovação em janelas residenciais, o que será 
um diferencial para a empresa.

“Cada erro me deu um novo sentido, um desafio. Todos os dias 
precisamos nos qualificar e ter uma visão melhorada do nosso negócio,” 
disse o empresário.
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QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

Em sua opinião, o empresário buscou a ajuda especializada na 1. 
hora certa?

Quais outras atitudes o empresário poderia tomar em relação aos 2. 
funcionários?

O empresário apresenta habilidades empreendedoras? Quais?3. 

rEFErÊNCiAS

Disponível em: <www.artliberdade.com.br>

Disponível em: <www.ibge.gov.br>

Disponível em: <www.achetudoeregiao.com.br>

Disponível em: <www.historiademaringa.com>

Disponível em: <www.sebraepr.com.br>
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CURITIBA: CIDADE SORRISO

Ana Cristina de Liz
Thatyana Tiemy Kishida - ALI

Curitiba é conhecida por suas soluções urbanas diferenciadas, 
notadamente por seu sistema integrado de transporte coletivo 

que, em conjunto com as vias regulares de trânsito, tem servido 
como indutor de seu desenvolvimento urbanístico, especialmente a 
partir da década de 1970.

O zoneamento urbano da cidade, integrado ao sistema de 
transporte, tem permitido um desenvolvimento arquitetônico e 
urbanístico tido, por certos analistas, como coeso e harmônico, sem 
os principais problemas das grandes metrópoles modernas. Curitiba, 
inclusive, foi recentemente recomendada pela Unesco como uma 
das cidades-modelo para a reconstrução das cidades do Afeganistão, 
após a intervenção militar ocorrida naquele país, em 2001. 

Atualmente há um pronunciado inchaço populacional da cidade, 
favorecendo a explosão demográfica em bairros afastados, como 
Boqueirão, Xaxim, Pinheirinho e Sítio Cercado e municípios vizinhos, 
como Fazenda Rio Grande.

Curitiba é o centro econômico do estado do Paraná e o quinto maior 
PIB do país. Em parte, isso se deve à população de mais de três milhões 
de habitantes, se for considerada a sua região metropolitana; a cidade 
se destaca por ter a economia mais forte do sul do país, contando o 
trabalho de exportação das novecentas fábricas instaladas no bairro 
Cidade Industrial e das duas grandes indústrias automobilísticas que 
estão localizadas na Grande Curitiba: Renault e Volkswagen. 

Foi eleita várias vezes como “A Melhor Cidade Brasileira Para 
Negócios”, segundo ranking elaborado pela revista Exame, em 
parceria com a consultoria Simonsen & Associados. 
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Em julho de 2001, Curitiba se tornou a primeira cidade a receber 
o prêmio “Polo de Informática”, concedido pela revista Info Exame, 
pelo desempenho de suas empresas de tecnologia. De acordo com a 
revista, o conjunto de empresas de Tecnologia e Informática sediadas 
em Curitiba apresentou, em 2001, um faturamento de U$ 1,2 bilhão, 
representando um crescimento de 21% em relação ao ano anterior.

Além disso, a capital paranaense concentra a maior porção da estrutura 
governamental e de serviços públicos do estado e sedia importantes 
empresas nos setores de comércio, serviços e financeiro. Com um parque 
industrial de 43 milhões de metros quadrados, a região metropolitana de 
Curitiba atraiu grandes empresas como ExxonMobil, Elma Chips, Sadia, 
Kraft Foods, Siemens, Johnson Controls e HSBC, bem como grandes 
empresas locais - O Boticário e Positivo Informática, por exemplo. 

Além de centro comercial e cultural, a cidade possui um importante 
e diversificado parque industrial incluindo o segundo maior polo 
automotivo do país e o principal terminal aeroviário internacional da 
região Sul, o Aeroporto Internacional Afonso Pena.

ENTrE LiNHAS E AGuLHAS

O setor têxtil e de confecções possui um grande destaque no 
conjunto da economia nacional. Hoje, participa com 4,7% do PIB 
nacional e oferece emprego direto a 1,5 milhão de pessoas. Se 
considerado somente o PIB industrial, este índice sobe para 13,5%, 
contribuindo com uma receita bruta anual de US$ 27,9 bilhões. Esta 
participação é representada por 18.797 empresas de confecções, 
3.305 indústrias têxteis e outras 23 unidades de fibras e filamentos.

Distribuída em vários polos nacionais, a indústria têxtil brasileira 
exerce papel importante também no cenário mundial. Este segmento 
ocupa, hoje, o sétimo lugar mundial na produção de fios e filamentos, 
oitavo em tecidos planos, terceiro em malhas e sétimo em artigos 
confeccionados. 
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A participação no comércio internacional, entretanto, ainda é 
muito pequena. Mesmo ficando entre os 20 maiores comerciantes 
de têxteis do mundo, o Brasil representa apenas 0,2% do comércio 
mundial. O distanciamento entre a importância do Brasil como 
produtor e exportador de têxteis se deve ao longo do período em 
que o país viveu sob o regime de mercado fechado e não alinhado 
com a Organização Mundial do Comércio.

A partir da abertura de mercado, com a entrada dos importados, e 
a estabilização da moeda, instalou-se um novo padrão de concorrên-
cia na indústria têxtil do Brasil. Como consequência, enquanto os seg-
mentos de fios e tecidos mostram uma forte concentração industrial, 
com a redução no número de unidades produtoras e a consequente 
perda de empregos, o segmento confeccionista apresenta uma cres-
cente pulverização de indústrias, sem perda de postos de trabalho. 

Isto se deve ao fato de que as indústrias de fios e tecidos, para 
se tornarem competitivas, estão cada vez mais dependentes de 
investimentos em equipamentos e tecnologia, enquanto que as 
confecções dependem basicamente da oferta de matérias-primas e 
mão de obra abundante e bem treinada.

A necessidade de redução de custos imposta pelo acirramento da 
concorrência vem exigindo cada vez mais ganhos de produtividade, 
que estão sendo obtidos com os investimentos realizados na 
modernização do parque fabril. 

De acordo com estudos recentes, o mercado brasileiro e o consumo 
de têxteis contribuíram de forma positiva para uma reação do setor. Ao 
longo da última década, o mercado consumidor brasileiro apresentou 
um significativo aumento em seu potencial de consumo, graças a 
expansão de sua população e da renda per capita das pessoas.

A produção têxtil, entretanto, não acompanhou este crescimento, 
registrando uma queda de 5% em seu volume per capita. Parte desta 
queda se deve à entrada dos importados, além das dificuldades dos 
produtores brasileiros em ampliar seus volumes, devido às restrições 
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importas pelos elevados custos de capital que limitam investimentos. 
Apesar disso, o consumo per capita apresentou uma significativa 
expansão na década, passando de 8,27 kg/habitante, para 9,50 kg/
habitante.

A elevação destes indicadores leva a concluir que existe uma 
demanda reprimida de artigos têxteis e confeccionados, no Brasil, que 
ajudará a garantir as condições necessárias à expansão da produção 
local. 

Com base nos resultados que estão sendo definidos, o setor têxtil 
apresenta projeções bastante positivas para os próximos anos. A 
taxa de crescimento na produção registrada no último ano, próxima 
a 20% nos principais segmentos, não deverá se repetir nos próximos 
anos, uma vez que a base de comparação foi baixa. Mesmo assim, 
será positiva.

Já as exportações poderão alcançar um crescimento médio de 
20% em valores, e as importações deverão ficar em torno de 12%, 
impulsionada pela demanda crescente por matérias-primas artificiais 
e sintéticas. Por outro lado, o nível de ocupação das instalações 
produtivas está próximo ao limite, o que certamente exigirá uma boa 
dose de investimentos.

Um maior otimismo para expansão só não é destacada porque 
o Brasil ainda oferece uma série de deficiências que vão além das 
restrições tecnológicas. Boa parte de seus problemas são de origem 
estrutural, comuns aos diferentes segmentos produtivos e de difícil 
solução a curto e médio prazo.

O setor de confecções pode até ampliar sua produção, sem 
depender de grandes investimentos. Mas, para isso, precisa de grande 
oferta de matéria-prima, especialmente tecidos de fibras artificiais 
e sintéticas, em que é deficiente. A tendência das exportações 
brasileiras é migrar para o produto acabado.
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Outro aspecto a ser considerado é que a importação de matérias-
primas deve ser tratada como elemento-chave na busca da compe-
titividade da cadeia têxtil. Exemplo disso é a China. Grande impor-
tadora de matérias-primas, mas, por outro lado, um dos maiores 
exportadores mundiais de artigos confeccionados. Além disso, a im-
portação também representa uma espécie de regulador dos preços 
para os produtos fabricados internamente.

Dados do Departamento Econômico da Fiep mostram a dimensão 
da indústria têxtil e do vestuário no estado. As 5.400 indústrias, a 
maioria micro e pequenas empresas, empregam mais de 89 mil 
trabalhadores, o que representa 6,8% de todos os empregados do 
setor no país. No Paraná, o setor é o segundo que mais emprega 
entre toda a indústria do estado.

Um dos destaques da indústria paranaense é a descentralização 
da produção. Existem indústrias em todas as regiões do estado, 
com destaque para a região Norte, que concentra mais de 2.200 
empresas, representando 42% do total de indústrias do setor no 
Paraná. Também possuem alta concentração de empresas as regiões 
Noroeste (18,71%) e metropolitana de Curitiba (13,13%). 

“O Paraná tem um potencial gigantesco no cenário nacional da moda. 
Além da inovação e preocupação com a qualidade, o que diferencia os 
empresários paranaenses é a união entre os nove sindicatos do setor para 
o fortalecimento da indústria”, afirma o coordenador do Conselho da 
Indústria do Vestuário da Fiep e presidente do Sindicato da Indústria 
do Vestuário do Paraná (Sivepar), Marcos Tadeu Koslovski.

Alguns dados do setor:

Consumo de fibras cresce lentamente (2,3% a.a.)••

Fibras químicas já são 60% do consumo.••

Oferta do Brasil focada em fibra natural – algodão.••

Produção de têxtil mundial: ••
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55% Asia;••

16% Europa Oriental;••

10% América do Norte;••

7% América Latina.••

Consumo/importação de confecções: 83% EUA, Europa e Japão.••

Pouca pressão ascendente nos preços. Isso é bom para os ••
consumidores, mas ruim para os fabricantes.

Artigos importados substituindo a produção nacional:••

Redução significativa na produção nacional de roupas e ••
calçados nos últimos 20 anos;

Valorização da marca;••

Redução do total de itens produzidos (1,7% 2005/2006);••

Redução dos empregos nas indústrias (35% em 10 anos);••

China participa de 73% do mercado de artigos importados;••

Mercado saturado com as mercadorias chinesas baratas;••

Busca de produtos diferenciados.••

TECNoLoGiA imPErmEáVEL

A CYX Tecnologia Impermeável está no mercado desde 2005 e 
atua no ramo de roupas Impermeáveis com soluções em conjuntos 
profissionais, capas de chuva, capas para motociclistas e jaquetas 
impermeáveis.

A linha da CYX está voltada para atender os setores de logística, 
indústrias, construção civil, náutica e segurança. Disponibilizamos 
produtos a empresas governamentais na área de saneamento e 
energia.
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Nascida de uma junção de duas empresas: uma com o foco em 
consultoria empresarial e outra com foco em desenvolvimento de 
produtos. Somando essas competências complementares, formou-
se a CYX tendo como:

Missão: desenvolvimento de vestuários inovadores que propor-
cionem conforto e segurança.

Visão: ser a referência em qualidade em inovação com crescimen-
to consistente.

Compromisso: excelência na customização dos produtos de acor-
do com a necessidade de cada cliente, bem como proporcionar total 
satisfação e segurança aos seus colaboradores.

Atua em grandes empresas nacionais e internacionais que de-
monstraram uma grande demanda nos produtos desenvolvidos.

A empresa possui três linhas básicas: a profissional, a motociclis-
mo e a náutica.

A linha CYX profissional foi criada a partir da aquisição de uma em-
presa náutica com 20 anos de mercado, o que possibilitou um salto 
tecnológico muito rápido para estabelecer a marca CYX como refe-
rência em qualidade no mercado profissional.

Ainda com todo esse know how é mantida a linha náutica como 
mais uma opção para os clientes, seja no uso profissional em alto mar 
ou no lazer. A empresa desenvolveu produtos para a expedição Amyr 
Klink na Antártida e, atualmente, trabalha na linha esportiva com par-
cerias sólidas e empresas com essa demanda específica.

SALTo PArA CErTiFiCAÇÃo

A CYX, em parceria com o SEBRAE na busca de informações sobre 
inovação e desenvolvimento de tecnologias, participou do projeto 
de Gestão da Inovação para ser a primeira empresa produtora de 
tecido impermeável com as normas da NBR para EPIs.
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A empresa está realizando pesquisas sobre tecidos impermeáveis, 
qual é o seu processo de fabricação e que tipo de maquinário é 
necessário. Estudos das normas da NBR (pois a empresa também 
produz como utilitário de EPIs) e análise se, o que for apresentado, 
está de acordo com que é preciso.

O foco principal neste momento da empresa é a busca pela 
certificação biomecânica de conforto das botas, a qual é preciso 
estar de acordo com as normas e processos que o instituto de 
certificação obriga, detalhes que muitas vezes não estão ao alcance 
do empresário.

A empresa inovou também na solução para uma dificuldade 
encontrada no mercado nacional, que é o de encontrar matéria-prima 
para confecção de seus produtos impermeáveis. Com as pesquisas 
no exterior a empresa implantou um processo novo de fabricação 
deste tecido e está começando a implantar na confecção, o que 
futuramente pode fazer com que o custo de seu material diminua.

Os maiores desafios da empresa no futuro serão toda a reformulação 
do processo de fabricação da matéria prima, pois será necessário 
adquirir novas máquinas, reorganizar a empresa e, principalmente, 
capacitar mão de obra, mas isso não será um problema, já que a busca 
pela qualidade e tecnologia é fator constante do dia a dia da CYX.
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QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

A empresa é inovadora, comente sobre os benefícios e desafios de 1. 
manter a empresa sempre alinhada às novidades em tecnologia.

A junção de áreas complementares na abertura do negócio 2. 
favoreceu o crescimento da empresa em quais aspectos?

rEFErÊNCiAS

Guia Passo a Passo para Produção de casos e Práticas de sucesso 
do sebrae. 2º edição, revista e ampliada. Brasília: Sebrae, 2006.

www.casosdesucesso.sebrae.com.br. Portal, onde o usuário pode 
acessar na íntegra todos os estudos das coletâneas por tema, região 
ou projeto, bem como fotos, vídeos e reportagens.

Disponível em: <http://www.sebraepr.com.br>

Disponível em: <http://www.anpei.org.br>

Disponível em: <http://www.biblioteca.sebrae.com.br>

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home>

Disponível em: <http://www.pnud.org.br/home>

Disponível em: <http://www.cyxtec.com.br>

Disponível em: <http://www.maismoda.com.br>

Disponível em: <http://www.simbrasil.com.br>

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba>
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TEMPERO DO CORAÇÃO

Ana Cristina de Liz
Rosilene Zanette - ALI

CAPiTAL Do oESTE PArANAENSE

Cascavel é uma cidade jovem e promissora. Com seus 300 mil 
habitantes, consolidou a posição de polo econômico regional e 

epicentro do Mercosul.

A cidade se destaca como polo universitário, com mais de 21 
mil estudantes de Ensino Superior em sete instituições de ensino. 
É também referência na medicina e na prestação de serviços. Seu 
comércio e grande infraestrutura industrial e de serviços demonstram 
toda a grandiosidade tecnológica da cidade.

As forças que tornaram Cascavel um polo regional também estão 
ligadas ao agronegócio, desde a presença de culturas agroindustriais, 
passando pela comercialização, até o desenvolvimento da oferta de 
serviços cada vez mais especializados. Somente no setor de avicultura, 
um dos mais expressivos da região, mais de 2 milhões de aves são 
abatidas diariamente.

Destaca-se nacional e internacionalmente nos esportes individuais e 
coletivos, como canoagem, automobilismo, handebol, futsal e atletismo. 
Cascavel possui um título paranaense de futebol profissional (1980) e 
três títulos paranaenses de Futsal profissional (2003, 2004 e 2005).

A cidade é também polo cultural de expressão mundial, sediando 
eventos anuais como os festivais de música, dança, teatro, cinema e 
Mostra Cascavelense de Artes Plásticas.

Cascavel mantém espaços culturais que propiciam e estimulam o 
saber, preservando assim a cultura de sua gente como os espaços: 
Museu de Arte de Cascavel (MAC), Museu da Imagem e do Som (MIS), 
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Museu Histórico de Cascavel Celso Sperança, Espaço Cultural Igreja 
do Lago e a Biblioteca Pública Sandálio dos Santos.

Cascavel possui uma topografia privilegiada, fato que facilitou seu 
desenvolvimento e permitiu a construção de ruas e avenidas largas e 
bairros bem distribuídos.

Cascavel é conhecida como a Capital do Oeste Paranaense, por 
ser o polo econômico da região e um dos maiores municípios do 
Paraná.

FAmÍLiA NAVA

E foi nesse cenário que a família Nava resolveu tentar a sorte na 
cidade de Cascavel. O pai, Sr. Onelso Nava, tinha uma propriedade 
em Francisco Beltrão, de onde a família tirava seu sustento.  

Com as “crianças crescendo”, Sr. Onelso resolveu ir para Cascavel, 
cidade que estava, na época, em franco desenvolvimento. Vendeu 
seu sítio e comprou uma mercearia na cidade, que, com muito esforço 
e dedicação, virou um supermercado que leva o nome da família: 
NAVA.

Diferente do que imaginava Sr. Onelso, nenhum dos filhos 
acompanhou o seu empreendimento, cada um dos cinco 
filhos possuem seu próprio negócio, sendo quatro no ramo de 
supermercados e um no ramo de distribuição de armarinhos.

o SABor Do SABEr

Com Ademir Nava não foi diferente, iniciou sua vida profissional 
como vendedor externo no ramo de gêneros alimentícios, depois 
de dois anos em uma empresa no ramo de alho, Ademir teve ideias 
de explorar outras regiões e aumentar o mix de derivados neste 
segmento. 
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Apresentou a ideia de expansão ao seu chefe, porém, não obteve 
sucesso, pois o mesmo não tinha interesse em ampliar seus negócios. 
Com o levantamento das regiões em mãos, percebeu que estava 
diante de uma grande oportunidade.

Por isso, saiu da empresa e montou seu negócio de alho. Iniciou 
o trabalho em novas regiões, algumas já bem conhecidas, como a 
região Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina, áreas que a 
empresa em que trabalhava não atuava.

Apesar do amplo conhecimento de mercado, Ademir sentia muitas 
dificuldades em introduzir a nova marca no mercado e comprar 
matéria-prima dos fornecedores. Estando, ainda, em uma estrutura 
precária.

roSA FÉTiDA (NomE DADo à PLANTA Do ALHo)

Em 2001, seu pai, Sr. Onelso, emprestou uma pequena parte do 
depósito para que iniciasse seu negócio; em torno de 15 metros de 
sala, onde seu sócio, Marcos Leme, empacotava alho em porções de 
145g e 390g, e Ademir fazia a parte comercial.

Passaram três anos com muita dificuldade em encontrar 
fornecedores que pudessem oferecer matéria-prima de qualidade, 
prazo e bom preço. Segundo o SEBRAE, três anos é o tempo médio 
para uma empresa se estruturar, organizar-se e iniciar sua solidez no 
mercado. 

Após este período, conseguiram alugar uma sala maior em 
outro endereço, para facilitar o atendimento aos fornecedores e 
representantes, interessados em se tornar vendedores do produto. A 
partir daí, iniciou-se um aumento gradativo do faturamento.

Em 2006, a empresa se mudou para sede própria, com 250 m2, 
podendo ampliar seu mix na linha de alhos, temperos, condimentos 
e revenda de pão de alho. Sua linha inclui alho desidratado, alho 
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empacotado, alho triturado, caldos, cebola, condimentos, farofa, pão 
de alho, tempero pote, tempero sachês1. 

Em 2008, com 36 itens no mix, sendo 34 deles produzidos em unidade 
própria, ampliaram ainda mais a estrutura, com três salas de produção, 
sendo 250 mts de área produtiva e 250 m de área de depósito, nem 
parece que iniciamos com 15 m apenas, comenta Ademir.

Para manter todo esse negócio funcionando precisou também 
ampliar a equipe, tem dez colaboradores na produção, quatro ven-
dedores externos com mercadoria a pronta entrega, estes são res-
ponsáveis pela venda e entrega, 6 promotores de vendas indiretos, 
1 zeladora, 1 secretária telefonista. 

Ademir, deixou a parte de vendas externas em 2007, e de lá para 
cá é responsável pelas vendas e financeiro, Marcos Leme, que iniciou 
como único empacotador, virou gerente geral, responsável desde a 
entrada e saída de mercadorias (compras, carregamento, devolução 
e trocas de vendas), até a produção, colaboradores e equilíbrio 
entre todas as áreas e funções. Uma responsabilidade que adquiriu 
por estar desde o começo da empresa e por todo o conhecimento 
adquirido desde então.

uLTrAPASSANDo BArrEirAS

Para ter todo esse sucesso, o início nem sempre é fácil, a empresa 
iniciou com 20 clientes, sendo que os 6 mais fortes eram parentes 
que possuem supermercados na região Oeste, Sudoeste do Paraná e 
Oeste de Santa Catarina.

Depois desta luta de persistência e muita fé em Deus e no 
trabalho, como comenta Marcos Leme, possuem uma estrutura bem 
encaminhada, em vias de sólida, com quatro vendedores divididos 
em 11 praças 4 regiões: Oeste, Sudoeste e parte do Sul do Paraná 

1 - www.temperbom.com.br
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e todo Oeste de Santa Catarina, que é considerada hoje a melhor 
região.

Em outubro de 2008, a empresa inicia uma nova fase em parceria 
com o SEBRAE, adere ao Programa Agentes Locais de Inovação. Nesse 
período, foi realizado um diagnóstico empresarial juntamente com a 
mensuração do grau de inovação. Nesta mensuração, foi identificado 
que empresa necessitava registrar a marca da mesma e aprimorar 
seus produtos, pois seu segmento de atuação estava crescendo 
na região, era necessário buscar novos produtos e aprimorar os já 
produzidos. 

Com base em planejamentos estruturados, e com novo foco 
de desenvolvimento, a empresa destaca algumas ações que 
desenvolveu:

Aprimorou seus produtos com melhoria do •• layout da embala-
gem;

Padronizou a produção para obter produto de melhor unifor-••
midade;

Desenvolveu ordem de produção diária passeada em vendas e ••
estoque;

Organograma da empresa designando funções e responsabili-••
dades;

Desenvolveu novos produtos (alho em pó especial, caldo de ••
galinha caipira, caldo de picanha, alho em flocos);

Participação em treinamento de boas práticas de manipulação ••
de alimentos e programa 5S;

Registro da marca da empresa;••

Criação do site (www.temperbom.com.br);••
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Aplicação do Kit i9•• 2

2, no qual  funcionários e empresários 
passaram a ter melhor interação.

QuALiDADE iNiGuALáVEL: o TEmPEro CErTo 
PArA SEuS LuCroS

Da família Nava, nasce a Família Temperbom, que tem como slo-
gan: “o tempero do coração”. Em meados de 2009, a empresa deslan-
cha e tem como foco principal o trabalho sério e comprometido. 

A Nava Comércio de Alimentos Importação e Exportação Ltda. 
razão social da Temperbom, tem por missão oferecer produtos de 
alta qualidade, satisfazendo as necessidades de nossos clientes e 
consumidores, prosperando como empresa e propiciando retorno a 
todos os parceiros e colaboradores. 

Entre os maiores aprendizados da Temperbom, Marcos e Ademir 
comentam que é saber que o mercado exige que você seja forte. No 
início a empresa não era forte em estrutura, não tinha dinheiro para fa-
zer investimento inicial, até a balança para pesagem da matéria- prima 
era emprestada.

Por isso, construir uma marca e colocar um produto no mercado, 
onde já existem empresas consolidadas, não é tarefa fácil. Foram oito 
anos de persistência, de muitos “nãos”, e isso, em nenhum momento, 
fez com que Ademir e Marcos desistissem, mas aprendessem que o 
valor dado ao fornecedor, ao colaborador, e aos clientes muda toda 

2 - i9 - Criatividade e Inovação Parceria aNPeI-seBRae
Objetivo: promover ações e iniciativas inovadoras nas MPE´s, incentivando e motivando os 
empresários e profissionais das empresas participantes a desenvolver projetos de produtos e/
ou serviços inovadores; preferencialmente, mas não obrigatoriamente, considerando aspectos 
regionais e diferenciais competitivos. Essas ações e iniciativas serão provocadas pela ação dos 
Agentes Locais de Inovação - ALI´s do Sebrae junto a essas empresas e empresários, que pro-
moverão o uso do Kit i9 Sebrae para geração de ideias e suporte para sua avaliação. Através do 
kit, o empresário terá acesso ao Software NovIdeia ®: criatividade e inovação, com os recursos: 
Mexa-se (Scamper); Inspirador (Brainstorming); Mapa de Inovações (Mind Map); 6 chapéus 
(Avaliação de Ideias); Frases e imagens motivacionais para inovação; Posters para impressão; 
Screensaver ativo.
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a história de uma empresa, porque dependemos um do outro e para 
seguir em “frente temos de estar em harmonia e falando a mesma 
língua pra se ter parceria forte”, como comenta Marcos Leme.

A empresa, apesar de seus oito anos, está engatinhando a um 
futuro sólido, recebeu apoio familiar, financeiro e moral, e apostam 
nas parcerias para alcançar seus sonhos: de melhorar equipamentos 
da produção para melhorar a padronização; colocar promotoras 
em pontos de venda e construir nova sede priorizando layout de 
produção. 

Esses sonhos serão alcançados vendendo qualidade, oferecendo 
atendimento e compromisso com clientes e fornecedores. Para isso, 
ainda há muito trabalho a fazer. A empresa já até definiu através do 
plano de ação desenvolvido em conjunto com o SEBRAE suas ações 
de curto prazo:

Adquirir uma máquina que irá aumentar a capacidade de ••
produção;

Melhorar o acabamento do produto;••

Baixar custos;••

Oferecer treinamento aos colaboradores.••

Os ajustes da produção com os novos equipamentos 
proporcionarão, em médio prazo, a conquista de novas praças de 
vendas, novos contratos com atacados e novos representantes em 
regiões onde não atua.

E em longo prazo, o investimento necessário para as novas 
instalações em futuro parque industrial bem localizado em nossa 
cidade, o prazo para tudo isso se legalizar e ter a estrutura esperada 
é de 3 anos.

Pois as palavras de ordem na existência da Temperbom são: 
persistência, honestidade e respeito por todos que fazem parte do 
trabalho. (fornecedores, colaboradores e clientes). Como comenta 
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Marcos Leme: “Só em novelas e no dicionário que sucesso vem antes 
do trabalho.”

QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

Para visualizar uma oportunidade de mercado, como Ademir 1. 
vislumbrou, são necessários alguns fatores. 

Comente sobre a diferença da empresa antes do planejamento e 2. 
depois do planejamento implantado.

Determine algumas características para se empreender com 3. 
sucesso.

rEFErÊNCiAS

Guia Passo a Passo para Produção de casos e Práticas de sucesso 
do sebrae. 2º edição, revista e ampliada. Brasília: Sebrae, 2006.

www.casosdesucesso.sebrae.com.br. Portal onde o usuário pode 
acessar na íntegra todos os estudos das coletâneas por tema, região 
ou projeto, bem como fotos, vídeos e reportagens.

Disponível em: <www.sebraepr.com.br>

Disponível em: <www.anpei.org.br>

Disponível em: <www.biblioteca.sebrae.com.br>

Disponível em: <www.cascavel.pr.gov.br>

Disponível em: <www.ibge.gov.br/home>

Disponível em: <www.pnud.org.br/home>

Disponível em: <www.temperbom.com.br>
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COSTURANDO UMA NOVA HISTÓRIA

Natasha Bacchi
Lórien Crishna Zacarias - ALI

“A elegância é a arte de não se fazer notar, aliada ao cuidado de se 
deixar distinguir”

Paul Valery

O mundo da moda, das roupas, das confecções, da costura, sempre 
fez parte da vida de Eliane e Elenice, duas irmãs que nasceram em 

Londrina no norte do Paraná. A mãe, dona de casa, e o pai, trabalha 
no ramo como  representante de confecção

Elenice Marcos Sedlmaier começou a trabalhar muito cedo aos 
17 anos, com vendas na confecção de jeans da tia. Eliane sempre 
envolvida com moda, trabalhou como modelo, fez cursos de corte e 
costura, criava e costurava suas próprias roupas e ainda fazia leilões 
da agropecuária nas horas vagas.

Eliane Marcos Sedlmaier, como sempre gostou de moda e 
influenciada pela experiência da tia que tinha confecção de jeans, 
estudou administração de empresas e em 1990 abriu uma confecção 
de camisas com uma sócia. Nesta época contou com o apoio da mãe 
que ajudava no corte e acabamento. Esta sociedade durou pouco 
tempo. 

Em 1993 Elenice e Eliane conversaram e decidiram juntar os dois 
talentos, a criatividade em desenvolver modelos e a impecável 
modelagem de Eliane com o lado comercial e de vendas de Elenice. 
Começou confeccionando modinha e roupas de festa sob encomenda. 
Nesta época não havia organização nenhuma, os clientes faziam os 
pedidos, Eliane fazia o molde, cortava e costurava com a ajuda da 
mãe e Elenice fazia os contatos e as vendas. 



210

costurando uMa nova história – sebrae costurando uMa nova história – sebrae

Mas Elenice sempre teve o sonho de morar fora do país, “sempre fui 
fascinada pelo globo terrestre e nunca aceitei a ideia de morar num 
único lugar, sendo a terra um lugar tão grande”, diz ela, que realizou 
o seu sonho em 1999 quando foi aos Estados Unidos, onde ficou 
por dois anos. Ela conta que foi muito difícil, trabalhou em casas de 
famílias, restaurantes, no entanto esta experiência ajudou-a a crescer 
e a enfrentar os problemas e só voltou em 2001.

As clientes que eram empresárias e gostavam da roupa, 
observando o molde e o fino acabamento, começaram a pedir para 
que confeccionasse os uniformes de suas empresas. Seria esta uma 
oportunidade? Uniformes personalizados, um nicho de mercado ainda 
não atingido. Mas deixar as clientes de tantos anos e confeccionar 
uniformes e vender em quantidade, seria esta a melhor decisão?

PrimEiroS DESAFioS

O norte do Paraná, uma região de terra roxa e muito fértil, era até 
poucas décadas uma extensa floresta. A colonização espontânea foi 
marcada pelo arrojo de homens saídos de Minas Gerais ou São Paulo, 
que foram chegando à área de Cambará, entre 1904 e 1908.

A cidade de Londrina tem uma história interessante.  Há 80 anos 
Londrina não existia.  Em meados de 1920, “The Brazilian Plantions, 
Ltd”, uma companhia de Londres, Inglaterra, estava construindo uma 
ferrovia de Ourinhos para Foz de Iguaçu.  No dia 21 de agosto de 1929, 
um survering crew construindo a ferrovia chegou na área conhecida 
como “Três Bocas (agora em Londrina) e Dr. Alexandre Razgulaeff 
bateu a primeira estaca.  Quando a bolsa de valores caiu em 1929, a 
construção da ferrovia parou e pessoas começaram a comprar lotes 
no fim da linha (agora a cidade de Londrina).

“Londrina” significa “pequena London (Inglaterra).” Recebeu este nome 
em homenagem a empresa que estava construindo a rodovia. Com 
isso estimulou-se muito a concentração da produção - principalmente 



211

costurando uMa nova história – sebrae

cafeeira, a explosão demográfica, a expansão de núcleos urbanos e o 
aparecimento de classes médias rurais. A criação do Município ocorreu 
cinco anos mais tarde, através de Decreto Estadual assinado pelo 
interventor Manoel Ribas, em 3 de dezembro de 1934. Sua instalação 
foi em 10 de dezembro do mesmo ano, data em que se comemora o 
aniversário da cidade. O primeiro prefeito (nomeado) foi Joaquim Vicente 
de Castro. Entre 1950 e 1960 foi considerada a capital mundial do café, 
pois produzia 51% de todo o café produzido no mundo.

Hoje Londrina é a segunda cidade do Paraná e terceira maior 
cidade do sul do país, importante polo de desenvolvimento regional 
e exerce influência sobre todo o norte do Paraná. Com uma população 
de aproximadamente 510.000 habitantes e 767.000 com a região 
metropolitana, a cidade vive hoje a era do desenvolvimento industrial 
o que vem atraindo muitos investidores para a região. É também a 
segunda cidade em número de instituições de ensino chegando a 
quase 30.000 estudantes.

No que diz respeito à indústria do vestuário, Londrina possui 
432 indústrias sendo a maioria de pequeno porte. Destas indústrias 
70% delas possuem marca própria e 30% trabalham com facção, 
proporcionado 12.000 empregos diretos e 11 milhões de peças 
produzidas por ano. 

Neste cenário favorável Elenice e Eliane começaram a conquistar 
clientes. Nunca fizeram propaganda, sempre contaram com os clientes 
que divulgavam no “boca a boca”. As roupas eram bem personalizadas 
e com um acabamento perfeito, tanto que um tempo depois já 
contrataram uma costureira. Não tinham conhecimento de controles, 
de consumo, de custos, não sabiam calcular o preço das peças. 

 A clientela era bem seletiva, a maioria empresárias, que 
começaram a pedir para que elas desenvolvessem os uniformes de 
suas empresas. Por um tempo elas continuaram a fazer as roupas, mas 
também passaram a oferecer o serviço de confecção de uniformes 
sob medida. 
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Quando em 2001 Elenice voltou dos Estados Unidos percebeu 
que a empresa estava mesclando as roupas sob medida, e roupas a 
pronta entrega com os uniformes de empresa.

Observando o mercado perceberau que trabalhar com uniformes 
era menos desgastante, precisava de menos provas, os moldes já fica-
vam prontos e era possível produzir várias peças do mesmo modelo. 
Era uma oportunidade no mercado, pois as fábricas de uniformes ven-
diam por grade e os que precisam de ajuste precisavam buscar este 
serviço em outro lugar. Mas como mudar de atividade já com a empre-
sa se estabelecendo e com uma clientela fiel? “Tínhamos que resolver, 
pois manter os dois tipos de serviços estava inviável.” Pensou Elenice.

DirECioNANDo o TrABALHo

Estava decidido e em 2003 nascia a TOP BRASIL UNIFORMES, 
tendo como diferencial a fabricação sob medida. Eliane criou alguns 
modelos básicos que ela modificava conforme a necessidade e 
pedido do cliente, apenas nos detalhes. 

Passaram a oferecer uniformes executivos como blazer femininos, 
calças sociais femininas e masculinas, camisa, camisetes, corpetes 
coletes, vestidos, lenços, uniformes industriais (calça, jalecos, aventais 
camisetas), jaquetas (esportivas e sociais), pólos e camisetas.

Os clientes aos poucos foram informados de que não fariam 
mais roupa sob medida. No início se chatearam, foi muito difícil, 
principalmente para Eliane que criava as peças, mas ao mesmo tempo 
percebeu que a oportunidade estava ali e precisava concentrar seus 
esforços.

A empresa apresentava bons resultados, mas a falta de 
profissionalização e organização impediam seu crescimento. 
Continuavam sem controles de custos, preços, gastos, muitos ajustes 
devido à capacitação de funcionários. Elas próprias tinham que 
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refazer o trabalho o que levava muito tempo. Foi quando em 2006 
decidiram buscar o SEBRAE pela primeira vez.

Nesta mesma época conheceram o APL – Arranjo produtivo local, 
onde um grupo de empresários, todos do setor de vestuário, se reunia 
e trocava ideias sobre as dificuldades, as oportunidades do setor e as 
experiências vividas. Conheceram o consultor  Joel Franzin, gestor do 
projeto de vestuário do SEBRAE, que lhes apresentou uma proposta 
de consultoria nas áreas de produção, processos e finanças.

Elenice participou de vários cursos relacionados à área de 
vendas e de marketing e Eliane era acompanhada pelos consultores 
principalmente na área de produção. Esta consultoria deu a empresa 
uma nova dimensão de como colocar a linha de produção para 
facilitar o corte e a produção. Eliane diz: “Na época não concordei 
muito com a sugestão de nova disposição para as máquinas, o espaço 
que ampliamos e o tamanho das mesas, mas percebo que hoje esta 
mudança teria feito falta”.

A CoNTiNuiDADE NA BuSCA DE 
ProFiSSioNALiZAÇÃo

Em 2007 a empresa já estava estabelecida no mercado e bem 
conhecida, com clientes fiéis, por gostarem do resultado obtido, 
indicavam a outras empresas. Passaram a utilizar caixas, papelaria e 
etiquetas com a logomarca, personalizando todo o material.

Em 2009 o SEBRAE em parceria com o APL do Vestuário de 
Londrina e região, montou um grupo específico de empresários na 
área de uniformes. Elenice participava das reuniões, e com o grupo 
ela pode trocar experiências, adquirir conhecimentos na área de 
marketing, controle financeiros, empreendedorismo, marca e PPCP 
(Planejamento, Programação e Controle da Produção).

Em setembro do mesmo ano a empresa recebeu a visita da 
Lorien Zacarias, a ALI – Agente de Inovação Local, e passou por um 
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diagnóstico para verificar o grau de inovação da empresa. Com este 
diagnóstico foi elaborado um plano de ação para melhorias, que teve 
como maior objetivo realizar ações voltadas para a organização do 
marketing da empresa, melhoria no prazo de entrega e gestão de 
pessoas.

O site da empresa passou por reformulações, pois observaram que 
muitos clientes pesquisavam e também gostavam de ver as opções 
por meio desta ferramenta. Foi colocado no site de busca da lista 
telefônica, o que trouxe novos clientes.

Com os treinamentos e consultorias foram analisadas todas as 
áreas e verificado onde estavam os erros pra corrigi-los. Iniciaram-
se pesquisas frequentes no que diz respeito a tecidos com maior 
durabilidade, com caimento e fácil de cuidar, pois, como o uso do 
uniforme é diário, era preciso atender a necessidade do cliente que 
precisa desta praticidade.

ALiNHAVANDo oS rESuLTADoS

Com estas mudanças a empresa conseguiu crescer, hoje conta 
com duas pessoas para o corte, duas costureiras internas, cinco 
costureiras externas (facção), uma auxiliar e uma nos serviços 
gerais. Eliane continua na modelagem e desenvolvimento de novos 
produtos e Elenice com a parte financeira e atendimento ao cliente. 
Para serigrafia ou bordados das logomarcas desenvolveram parceria, 
terceirizando a produção.

Com a profissionalização ganharam mais credibilidade no 
mercado e perceberam que o diferencial de fazer o ajuste nas peças 
é muito importante e a experiência mostra que isto acontece com 
pouca frequência. Nos últimos três anos passaram a produção de 
1500 peças mês para 3000 peças mês.

A empresa tem a produção bem definida, com máquinas que 
facilitam o trabalho dos funcionários. Os resíduos de tecidos da 
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produção são doados para entidades que aproveitam tudo no 
artesanato.

“Quando se tem um produto de qualidade, clientes bons te procuram, 
pois é isso que eles buscam. Temos muito a melhorar, o aprendizado é 
diário”, diz Elenice.

A experiência e as consultorias proporcionaram à empresária a 
visão do próprio negócio e que existem erros e empecilhos todos os 
dias, mas que a busca de melhoria é constante e real. Tanto que para 
2010 já estão planejando entrar no projeto – O Caminho é a Moda, 
onde, em parceria com o SEBRAE e outros empresários, vão buscar 
fortalecer o setor e mostrar que Londrina faz moda, inclusive nos 
uniformes de todos os dias.

QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

Sugira maneiras de melhorar a divulgação da empresa.••

Que alternativas poderiam ser utilizadas e foram desprezadas?••

Quais estratégias a empresa poderia fazer para se tornar mais ••
competitivo?

rEFErÊNCiAS

Disponível em: <www.pnud.org.br/idh>

Disponível em: <www.ibge.gov.br>

Disponível em: <www.sebraepr.com.br>



caso de sucesso
JaRdIm cRIsTal
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NA VEIA O DNA DO EMPRENDEDORISMO

Natasha Bacchi
Rosilene Zanette - ALI

Cascavel é uma cidade jovem e promissora, considerada a capital 
do Oeste do Paraná, impulsionada pelo agronegócio e presença 

de culturas agroindustriais. E é nesta cidade tão pioneira que sempre 
viveram Luiz e Sirlei.

Em 1989 Luiz Francisco Kleinibing casou-se com Sirlei Fátima Fabris, 
os dois eram filhos de comerciantes, sempre carregaram na veia o DNA 
de empreendedores. Luiz foi engraxate, vendedor de picolé, auxiliar de 
mecânica, até chegar ao tão sonhado emprego estável em um banco. 
E Sirlei viveu boa parte de sua vida ajudando a família em um comércio 
alimentício de secos e molhados. Nesta época, o sogro Nelson Fabris 
carneava bois para a festa da Rainha da Paz. Sempre que podia Luiz  o 
acompanhava e gostava do que estava fazendo.

Em 1990 Luiz recebeu a proposta de transferência para Itajaí – 
Santa Catarina. Ele não aceitou em virtude da distância da família e 
também porque sempre gostou de Cascavel. Porém, quando veio a 
demissão em 11 de maio de 1991 o primeiro pensamento que veio a 
mente foi: “Vou montar meu próprio negócio.”

Aproveitando a experiência do sogro com carnes, procurou o local, 
negociou e com o acerto do banco mais a venda da casa, comprou os 
primeiros equipamentos usados e uma camionete antiga Ford Willis 
movida a gás e abriu um açougue. No começo não formalizou a empresa, 
trabalhavam Luiz, Sirlei, os pais de Sirlei, Nelson e Nadir e um padeiro. Sem 
planejamento passou muita dificuldade de capital de giro, a formalização 
só aconteceu em novembro de 1992, mais de um ano depois.

Os negócios iam muito bem, em 1994 comprou a padaria do lado 
e mesmo sem ter experiência entrou para o ramo da panificação. Em 
1997 fez um plano de negócios junto ao SEBRAE e com financiamento 
da Caixa Econômica Federal abriu duas filiais da padaria. 
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Porém no final de 1998 começaram diversos problemas que se 
agravaram em 1999 com a crise econômica que o país passava. Acabou 
fechando as duas lojas e passou a se dedicar apenas à matriz. O que 
poderia fazer após ter investido o que tinha num empreendimento, 
sem ter planejado e estando frente desta crise do país?

umA TErrA DE oPorTuNiDADES

O ciclo da madeira, entre os anos 30 e 40, atraiu grande número 
de famílias de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e em especial 
colonos poloneses, alemães e italianos, que juntos formaram a base 
populacional da cidade. 

O povoamento do município teve início em março de 1928, quando 
José Silvério de Oliveira, conhecido como Nhô Jeca, arrendou terras 
do colono José Elias, o primeiro habitante do povoado denominado 
Encruzilhada, que mais tarde, provavelmente em 1936, passou a 
ser chamado de Aparecida dos Portos pertencente a Foz do Iguaçu. 
Milhares de colonos sulistas migraram para o local quando o ciclo 
da erva-mate já estava extinto, dedicando-se ao corte da madeira, 
substituindo árvores por grandes lavouras de cereais e a criação de 
suínos. Em 1938, já com a denominação de Cascavel, elevou-se a 
Distrito. 

Conta a lenda, que o nome Cascavel surgiu por causa de um 
grupo de colonos que foram acordados pelo ruído de um ninho 
de cobras cascavel. A notícia se espalhou e o local ficou conhecido 
como simplesmente Cascavel. Em 14 de dezembro de 1952 Cascavel 
tornou-se Município, no auge do ciclo da madeira e das empresas 
colonizadoras. 

Atualmente o município tem quase 300.000 habitantes, sendo 
considerada a capital do Oeste do Paraná. A cidade destaca-se 
como polo universitário, com sete instituições de ensino e 21 mil 
estudantes. As atividades econômicas são bem diversas com grande 
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infraestrutura industrial, mas tem a agroindústria muito presente, 
sendo que somente o setor de avicultura abate dois milhões de aves 
diariamente.

Luiz sempre percebeu que sua terra era um lugar de muitas opor-
tunidades, por este motivo nunca quis deixar a cidade e sonhava com 
o próprio negócio. Por isso não perdeu esta oportunidade quando 
foi demitido do Banco Mercantil em 1991. Juntou suas economias e 
abriu um açougue. Com a experiência de abate do sogro e a sua em 
controles, vinda dos muitos anos trabalhados no banco, os negócios 
prosperaram, tanto que depois de dois anos já tinha comprado a pa-
daria do lado e logo após  três anos já estava com 2 filiais.

Mas a falta de planejamento e diante de uma enorme crise que o 
país passava, foi obrigado em 1999 a fechar as filiais. Neste período 
contatou todos os credores e fez a proposta de parcelamento da dívi-
da com carência de 60 dias e a partir daquela data passou a comprar 
à vista. Obteve êxito com 80% dos fornecedores, os demais que não 
concordaram foram pagos primeiro, porém cortados da lista poste-
riormente. Apesar de todo o sucesso com os parcelamentos as coisas 
continuavam ruins sem capital pra comprar matéria-prima, tinha dias 
que precisava comprar farinha de 5 kg no mercado pra poder fabricar 
o pão e vender. Por muitas vezes refletiu: “Como sair desta situação 
em que me coloquei.”

um PorTo SEGuro

Luiz e Sirlei representavam a terceira geração no comércio em 
suas respectivas famílias e sabiam que precisavam sair daquela 
situação. Luiz pensou: “Preciso oferecer algo de qualidade, com bom 
atendimento e higiene”.

Foi quando, em 2002, através do SINDAP - Sindicato da Panifica-
ção, ficou sabendo sobre um treinamento que o SEBRAE estava sub-
sidiando e conheceu o PROPAN – Programa de Apoio a Panificação. 
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O curso oferecia vários módulos: Mapeamento dos Custos, Produtos 
e Indicadores de Produtividade; Desenvolvimento da Equipe de Tra-
balho; Eliminando o Desperdício na Panificação; Estruturação dos 
Processos Produtivos; Padronizando Processos e Desenvolvimento 
de novos produtos; Organização da Operação de Vendas; Estratégias 
para Comercialização dos Produtos. Nesta época o programa era mi-
nistrado apenas por um consultor, contou o empresário: “Apesar dele 
não ser específico da área de panificação fez uma grande diferença, 
entendi todo o processo da empresa”.

A partir de então a empresa começou a apresentar resultados 
expressivos, tanto que em 2003, Luiz realizou uma pequena reforma 
na loja. Alterou o layout, aumentou o mix de produtos, informatizou 
com um sistema chamado SAT – Sistema de Administração Total, para 
controle e gerenciamento dos dados e passou a oferecer refeições 
com apenas quatro mesas.

Começou a visitar as Feiras e Eventos do setor da panificação FIPAN 
– Feira Internacional da Panificação, Paraná Pão – Feira de produtos 
e serviços, CONGRAPAN – Congresso Brasileiro de Panificação e 
Confeitaria, em busca de aperfeiçoamento e visitas técnicas em 
empresas de referência na cidade em que acontecem as feiras.

O sistema proporcionou controle total sobre vendas, folha de pa-
gamento, vales, relógio ponto, cadastro de funcionários, clientes e 
fornecedores. Também passou a ter informações sobre a movimen-
tação de estoques e matérias primas com a implantação de receitas e 
lançamento da produção gerando a baixa automática e melhor con-
trole sobre índices de margens de lucro, custo mercadorias vendidas, 
resultado operacional e ponto de equilíbrio.

“A automação nos propiciou um melhor gerenciamento e conheci-
mentos dos resultados que nos favoreceram nas tomadas de decisões, 
quanto à ampliação do quadro de funcionários, reforma de loja com 
recursos próprios sem comprometer nossa capacidade de pagamento.” 
Afirmou.
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o FErmENTo Do CrESCimENTo

O aumento e diversificação da clientela e a necessidade de 
corresponder às expectativas dos clientes fizeram com que em 2005 
Luiz e Sirlei procurassem melhorar a sua própria qualificação e a dos 
funcionários, e assim participaram pela segunda vez do PROPAN. 
Porém desta vez no formato de 8 módulos, cada um com consultor 
especializado na área.

Em conjunto com os consultores do PROPAN e do SEBRAE e com 
informações obtidas do sistema, desenvolveram um plano de ação 
para 2006 e 2007, com estratégias voltadas para o marketing, layout 
da loja e novos produtos. Os principais objetivos eram o aumento do 
ticket médio, redução de despesas, controle das margens de lucro, 
com resultado operacional projetado de 13 a 15% para o período.

Em 2006, após 14 anos de aluguel, adquiriu o prédio e fez nova 
reforma da loja com ampliação da área de vendas, onde foi possível 
colocar no centro uma mesa de 1,80 metros para a apresentação 
e exposição de produtos de confeitaria, pães e salgados, com 
abordagem para degustação dos produtos. Também criou um 
canto na loja onde semanalmente eram oferecidos festivais: sonhos, 
pão caseiro, cuca, pão de queijo e pão caseiro assado na folha de 
bananeira. A divulgação era realizada com faixas na frente da loja.

Além disso, ampliou o espaço para oferecer um restaurante e 
passou a ofertar um variado cardápio de almoço, buffet de café da 
manhã, café da tarde e a noite e sopas no pão italiano.

Os resultados foram surpreendentes, aumento do índice de pro-
dução própria de 43,96% para 67,38% em 2006 e 122% em 2007, au-
mento do faturamento da loja de 49,10, aumento do ticket médio de 
32,67%, aumento de clientes na loja de 12,46% e passou a oferecer 
18 postos de trabalho.

Em 2007, com esta dedicação e resultados, a Panificadora e Casa 
de Carnes Jardim Cristal ficou entre os três primeiros colocados do 
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Prêmio Bunge de Empreendedorismo em gestão informatizada, 
prêmio de nível nacional. Recebeu também o Prêmio Gestão de 
Pessoas do PROPAN. E em 2008 o Prêmio Sucesso Empresarial, 
categoria comércio, realizado pelo SEBRAE de Cascavel.

A CAPACiTAÇÃo CoNTiNuADA

Em julho de 2008 o SEBRAE desenvolveu na região para o setor de 
panificação o Projeto ALI – Agente de Inovação Local, onde foi realizado 
um diagnóstico empresarial e mensuração do grau de inovação. 

Este projeto proporcionou à empresa o aperfeiçoamento na 
produção e treinamentos do Programa PAS (Programa do Alimento 
Seguro) em 2009: Boas Práticas de Fabricação e Higiene aplicada 
aos Manipuladores de Alimentos, além de oito consultorias de 
acompanhamento realizadas mensalmente para garantia do selo 
de qualidade PAS, além da participação da palestra de redução de 
desperdício: Os 5 menos que são mais. Outra etapa importante foi 
o registro da marca JARDIM CRISTAL e o domínio do site – www.
jardimcristal.com.br.

A partir de outubro de 2009 a empresa passou a desenvolver 
atividades de responsabilidade social, campanha do agasalho, doação 
da fabricação de 40.000 pães de cachorro quente, onde a prefeitura 
e fornecedores doam a matéria-prima. Hoje organiza eventos para 
250 crianças carentes que, junto com o confeiteiro, aprendem os 
diversos tipos de confeitos. Também participa do Programa Mesa 
Brasil do SESC – Serviço Social do Coméricio, com a doação as sobras 
de alimentos com o apoio da equipe responsável da segurança 
alimentar e nutricional da entidade.

Junto com o agente local de inovação a empresa aprendeu sobre 
a separação do lixo orgânico, reciclável e lixo comum, transformando 
lixo orgânico em adubo para a utilização na horta da família. 
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o NoSSo PÃo DE CADA FuTuro

“Nosso objetivo é desenvolver, produzir e comercializar produtos e 
serviços que excedam a expectativas de nossos clientes. Desenvolver 
ambiente familiar e agradável. Manter o local de trabalho seguro aos 
nossos colaboradores a fim de desenvolvê-los economicamente e social-
mente. Zelar pelo meio ambiente e ser uma empresa ambientalmente 
correta.” Política Panificadora Jardim Cristal.

Luiz estava certo quando percebeu que Cascavel é uma cidade de 
oportunidades, mas ele relata que de nada adiantaria se não tivesse 
tido persistência e determinação. Hoje considera itens muito impor-
tantes para seu negócio: a busca de informações e o conhecimento 
técnico na área, ter um bom relacionamento com colaboradores, for-
necedores e clientes e estar em constante aprendizado.

Para o futuro, Luiz pretende continuar sendo referência no setor 
de panificação, confeitaria, restaurante e assados. O planejamento 
para os próximos anos já foi desenvolvido junto aos consultores do 
SEBRAE e tem como seu principal objetivo a aquisição de equipa-
mentos para auxílio das tarefas dos colaboradores.

Luiz e Sirlei uniram o que trouxeram no seu DNA de empreende-
dores e comerciantes às capacitações, consultorias e horas de plane-
jamento e fizeram de um açougue e padaria que atendia de 15 a 20 
clientes por dia, um local inovador e dinâmico que passou a atender 
em média 14.000 pessoas por dia. E o que faz a diferença? Luiz afirma: 
“Acreditar nos sonhos e gostar do que faz”.
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QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

Quais os principais fatores que contribuíram para o sucesso do ••
empreendimento Jardim Cristal?

Quais os principais comportamentos empreendedores apre-••
sentados por Luiz e Sirlei?

Quais foram as decisões mais importantes tomadas por Luiz? ••
Discuta se faria diferente.

rEFErÊNCiAS

Disponível em: <www.cascavel.pr.gov.br>

Disponível em: <www.propran.com.br>

Disponível em: <www.sebraepr.com.br>

Disponível em: <www.ibge.gov.br>
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APROVEITANDO A OPORTUNIDADE   
ATRAVÉS DA PROFISSIONALIZAÇÃO

Natasha Bacchi
Kely Priscila de Lima - ALI

Ivonete Anzolin Lehr sempre viveu e trabalhou com a família numa 
propriedade rural numa pequena cidade no interior do Paraná 

chamada Marmeleiro. Mesmo depois de casada continuou ao lado 
da mãe na lida da roça e nos afazeres de casa.

Pedro Lehr, esposo de Ivonete, trabalhava em uma empresa 
extratora de óleo de soja e, no final de 1999, recebeu uma proposta 
para trabalhar em Curitiba, porém o salário seria muito baixo e a 
situação que já era ruim poderia piorar. Na época, para ajudar no 
sustento da família, Ivonete já fabricava alguns pães e Pedro levava 
no trabalho para vender. Então veio a ideia de ficar em Marmeleiro e 
ampliar a produção.

Em abril de 2000, começaram a produzir pães e cucas, fizeram 
cinco unidades de cada, e Pedro saiu na cidade para vender. Para sua 
surpresa, vendeu tudo em apenas duas casas. Com a propaganda 
“boca a boca”, começam as encomendas e, em seis meses, o espaço 
de 4 m² já estava pequeno. Construíram um espaço maior com 15 
m² onde permaneceram por mais um ano e meio. Ivonete pensou: 
“Nossa estamos crescendo, tomamos a decisão certa.”

A família nunca teve estudo e também era a primeira vez que 
tinha uma empresa, não conseguia fazer controles, não sabia a 
necessidade de formalização, até que, em 2002, a vigilância sanitária 
começou a fazer exigências sobre o registro dos produtos. A empresa 
crescendo, tudo acontecendo tão rápido. Como se organizar e buscar 
a profissionalização e continuar com um negócio tão promissor numa 
cidade pequena? O que fazer para obter a formalização e atender às 
exigências de vigilância sanitária?
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A TrADiÇÃo DE FAmÍLiA

No final de 1930, iniciou-se o processo de ocupação do Sudoeste 
do Paraná por imigrantes alemães e italianos vindos do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, os quais implantaram o regime de pequenas 
propriedades e a policultura. 

Ao longo do tempo, a região se desenvolveu com imensa facilidade 
em diversas atividades, começando pelo extrativismo indo até a 
produção, sendo esta a principal renda das famílias. Hoje, a região é 
formada por cidades que vivem da agricultura familiar, onde se produz 
muito trigo e responsável por 16% da produção estadual. Por isso, 
há grandes investimentos, na região, em recursos para capacitação, 
consultorias e financiamentos.

A produção da agricultura familiar tem uma valorização nos 
produtos, pois preservam as características da produção artesanal, 
existe um hábito de consumo na região e relação com os recursos 
naturais locais. Desta forma, torna-se possível a colocação desses 
produtos em mercados diferenciados e, ao mesmo tempo, gerando 
emprego e renda, além da manutenção socioeconômica e cultural 
dos espaços rurais.

No município de Marmeleiro, cidade com pouco mais de 13 mil 
habitantes, vivia Ivonete. Sua família, seus pais e quatro irmãs moravam 
num sítio onde dependiam exclusivamente da agricultura. Plantavam 
feijão, milho, arroz e trigo, entre outros produtos. A produção servia 
para o próprio sustento e, levados para serem vendidos na cidade, 
eram a única fonte de renda da família. 

Mesmo sendo a mais nova das irmãs, Ivonete aprendeu a lidar 
cedo na roça, e ainda pequena, aos 8 anos de idade, sovava o pão 
com as pequenas mãos e o assava num forno de tijolos de barro. Mas 
ela adorava, sonhava em um dia poder fazer pão para muita gente.

Na lida diária da roça, as irmãs foram crescendo, três delas se 
casaram e foram embora para outras cidades. No ano de 1984, aos 18 
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anos, Ivonete conheceu Pedro Lehr, que trabalhava em uma grande 
empresa de extração de óleo.

Em 1987, Ivonete e Pedro se casaram e foram morar no sítio. A 
esposa ainda era a única que ajudava a manter o negócio da família. 
Porém, em 1999, quando eles já tinham dois filhos, Renato e Fernanda, 
Pedro recebeu uma proposta da empresa em que trabalhava e teria 
de morar em Curitiba. A situação financeira da família era muito ruim 
nesta época e o salário oferecido não iria compensar. 

Para não deixarem a cidade e se arriscarem em Curitiba, tiveram 
a ideia de começar a produzir pães, cucas e bolachas. Fizeram cinco 
unidades de cada e, surpreendentemente venderam tudo em apenas 
duas casas. No começo era apenas Ivonete e Pedro para a produção e 
venda, fizeram um espaço no porão da casa com 4 m², e as entregas 
eram feitas com um corcel antigo. A maior dificuldade era fazer todos 
os produtos manualmente. 

Apenas com a propaganda “boca a boca” e a qualidade caseira a 
empresa já produzia bastante, porém, em 2002, a vigilância sanitária 
começou a fazer exigências sobre o registro dos produtos e a 
formalização da empresa. Com tudo acontecendo tão rápido, como 
se organizar, buscar a profissionalização e continuar com um negócio 
tão promissor numa cidade pequena? O que fazer para obter a 
formalização e atender às exigências de vigilância sanitária?

rumo à ProFiSSioNALiZAÇÃo

Em Francisco Beltrão, cidade que fica a 10 km de Marmeleiro, 
anualmente acontece a Expobel, uma feira que tem como objetivo 
motivar os produtores rurais, industriais e o comércio. O evento é de 
responsabilidade municipal, com o apoio de associações e lideranças 
empresariais, e tem como atrações: música, exposição de animais, 
equipamentos e tecnologia, além de cursos e palestras.

Em 2002 a família Lehr foi visitar a feira e assistir a uma dessas 
palestras, na qual a Emater – Instituto Paranaense de Assistência 
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Técnica e Extensão Rural ofereceu um curso de panificação. Ivonete 
e o filho mais velho, Renato, interessaram-se e resolveram participar, 
assim, poderiam profissionalizar e diversificar os produtos.

Mas ainda havia o desafio da formalização e registro dos produtos. 
Os critérios estabelecidos pela legislação são uma das principais 
dificuldades encontradas por estes pequenos agricultores familiares, 
pois se sabe que é imprescindível que as exigências legais e sanitárias 
sejam cumpridas.

A legislação sanitária elabora, a partir da realidade de grandes 
indústrias de alimentos, adota critérios baseados em estrutura e em 
instalações, adaptando à realidade das pequenas agroindústrias 
rurais. Além disso, faz capacitação continuada à aplicação de práticas 
e procedimentos de higiene, desde a produção primária até o produto 
ser adquirido pelo consumidor, estabelecendo condições necessárias 
para a produção de alimentos seguros. 

Assim, a família Lehr se capacitou tecnicamente em panificação, 
adequou-se à legislação sanitária e se formalizou como produtor 
agroindustrial, o que permitiu a venda em toda a região. Colocaram 
o nome Massas Lehr, em função da família e, com isso, começaram a 
distribuir não apenas em casas particulares, mas também no Mercado 
do Agricultor. 

Com a propaganda “boca a boca”, aumentaram as encomendas e 
o espaço já estava pequeno. Então, em 2003, resolveram construir 
um novo espaço, agora com 30m², e adquiriam uma Belina para 
comportar melhor os produtos de entrega. 

o NoVo DESAFio: CrESCimENTo 
DESorDENADo

A Massas Lehr ganhava espaço no mercado e foi ficando bem 
conhecida, tanto que, em 2005, o espaço já estava novamente 
pequeno. Pedro procurou o Pronaf, um programa que destina 
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recursos para investimentos em infraestrutura da propriedade rural, 
criando condições necessárias para o aumento da produção e da 
produtividade com limite de crédito de R$ 100 mil, que podem ser 
pagos em dez anos, com três anos de carência e juros de 2% ao ano. 

Ivonete e Pedro viram neste projeto a oportunidade de ter um 
espaço grande e que comportasse todos seus ideais de crescimento. 
Com este financiamento, em agosto de 2008, a empresa passou a 
ter 119m². Como incentivo, o governo escolheu algumas empresas, 
sendo uma delas a Massas Lehr, e doou R$ 9.500,00 em máquinas, 
batedeira de bolo, refreador e balança eletrônica.

A empresária Ivonete foi convidada para participar da Clínica 
tecnológica, realizada na câmara de vereadores de Engenheiro 
Beltrão, onde foram abordados vários programas para melhoria 
e produtividade das empresas da região: Patec – Programa de 
Adequação Tecnológica, Projeto ALI do SEBRAE – Agente Local de 
Inovação, Programa 5 menos que são mais – programa de redução 
do desperdício e sobre calibração das balanças com o técnico do 
IPEM – Instituto de Pesos e Medidas.

Com a ajuda do SEBRAE, através da Agente Local de Inovação 
Kely Priscilla de Lima, realizou-se um diagnóstico para verificação de 
pontos fortes e pontos para aperfeiçoamento, oportunidades que a 
empresa estava perdendo e foi desenvolvido um plano de ações na 
área de engenharia de alimentos e marketing, que teriam como maior 
objetivo tornar o produto mais competitivo, melhorando o processo 
de produção e diversificando a variedade de produtos.

Para poder organizar a empresa, Ivonete e Pedro implantaram 
os 5S na empresa. Este programa criado na década de 50 pelos 
japoneses após a guerra, tem como objetivo melhorar a qualidade de 
vida das pessoas, aumentar a produtividade das pessoas e processos, 
e diminuir o desperdício de espaço, tempo e material. As cinco ações 
são: senso de descarte, senso de ordenação, senso de limpeza, senso 
de saúde e senso de disciplina. 
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Os produtos precisavam ficar mais competitivos, para isso a empresa 
investiu na modificação e modernização dos rótulos dos produtos. 
Com o incentivo do SEBRAE, participou do projeto Patec- Programa de 
Adequação Tecnológica que visa melhorar a capacidade competitiva 
das empresas, que, no caso da Massas Lehr, foi o desenvolvimento do 
design das embalagens. Precisou firmar uma parceria com a Unioeste – 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, para a realização do cálculo 
da tabela nutricional, exigida pela vigilância sanitária. 

Esta nova rotulagem dos produtos proporcionou a toda a linha 
um rótulo diferenciado conforme o produto, ficou mais atrativo 
para o consumidor e diferente em relação às marcas que já existiam 
no mercado local, além de mais resistentes para que não tivesse 
problema de rompimento.

Como eles trabalham em família e contam com apenas quatro 
pessoas, Ivonete, Pedro e os filhos Renato e Fernanda, precisam ganhar 
na qualidade e produtividade nos processos, para isso, Ivonete adquiriu 
uma fatiadeira de pão, um forno a gás e uma batedeira industrial.

Em 2009, os empresários participaram de um novo curso de 
Panificação na UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Incentivados pelos pais, Renato e Fernanda também participaram 
de outros cursos, o que fez com que ficassem mais comprometidos. 
Assim a empresa passou a ter uma diversificação muito grande de 
produtos oferecendo pizzas, pães fatiados, pães caseiros, pão de 
milho, lanches assados, bolachas, biscoitos de manteiga, torradinha 
de fubá, pão francês, cuca e palito salgado. Como a Fernanda fez 
o curso de decoração de bolos, a empresa, hoje, oferece bolos 
decorados para festas e casamentos.

mEDiNDo oS rESuLTADoS

Hoje com sede própria de 119 m², trabalham Ivonete, Pedro, os 
filhos Renato e Fernanda e a nora Patricia. Com as consultorias do 
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SEBRAE, eles aprenderam a dividir as tarefas, Ivonete  cuida de toda a 
parte financeira e ajuda Fernanda e Patricia na produção. As entregas, 
que antes eram apenas de porta em porta e na Feira do Produtor, 
agora são feitas quatro vezes por semana e distribuídas em toda a 
região: nos mercados, padarias e mercearias. 

No início era tudo manual, hoje, com todo o maquinário, eles 
conseguem em apenas cinco pessoas dar conta de toda a produção. 
Antes compravam 15 kg de farinha por semana, hoje a quantidade 
comprada semanalmente chega a uma média de 300 kg. Com a 
aquisição da fatiadeira, a produção, que era de 220 pães, subiu para 
330 ao mês. O forno a gás melhorou a qualidade da bolacha, pois o 
forno a lenha a deixava escura.

Da produção de pão, cuca e bolacha, hoje, são 32 produtos além de 
salgadinhos e docinhos de festas. Todos os sábados eles participam 
do festival do pão, onde doam 2.000 pães aos mercados que os 
distribuem, divulgando a marca Massas Lehr.

 Os rótulos dos produtos ficaram diferenciados em relação aos dos 
concorrentes e agora chamam a atenção dos consumidores, além 
de atender às exigências da vigilância sanitária e do IPEM, criando 
credibilidade à empresa e aumentando suas vendas em 20%.

A empresa precisou adquirir uma Kombi para a entrega, pois 
ela consegue armazenar 23 caixas empilhadas, e os produtos 
são entregues com mais agilidade, mantendo a qualidade e sem 
amassar.

Após três anos do início das consultorias do SEBRAE, a empresa 
conseguiu dobrar o faturamento e teve o reconhecimento dos empresários 
da região. Existem casos em que são os mercados que procuram a 
empresa para terem os produtos Lehr em seus estabelecimentos, fruto 
de sua profissionalização e investimento em qualidade.
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um PENSAmENTo DE CriANÇA QuE SE 
rEALiZou

Desde pequena quando Ivonete ajudava a mãe a sovar o pão para 
a família, sempre pensou que um dia faria isso para muita gente. Hoje, 
sabe que tomou a decisão certa de não ir a Curitiba, mas também 
percebe a importância de tudo que aprendeu.

Atualmente, a empresa controla a qualidade dos produtos 
produzidos, dando importância desde o armazenamento da matéria-
prima, e as boas práticas de fabricação com a entrega de cartilha de 
manipulação de alimentos até o cuidado com os produtos na entrega 
para manter a qualidade e perfeição. Possuem uma rotulagem que 
chama a atenção dos clientes e atende a exigências do Inmetro, 
e uma embalagem mais resistente que minimiza os problemas 
que aconteciam como danificações vindas da manipulação dos 
distribuidores ou clientes que expunham o produto ao ambiente, 
ocasionando perdas dos produtos e das vendas.

Ivonete conscientizou-se de escutar o cliente sempre, e absorver 
as oportunidades de negócios, com lançamento de novos produtos, 
quantidade e melhoria na qualidade. E reconhecendo que todo este 
cuidado com o cliente é que fez a diferença através da propaganda “boca 
a boca” no que diz respeito ao crescimento da empresa.

A empresária não consegue mais imaginar a empresa sem a atual 
gestão, através dos controles financeiros, preço de custo, faturamento 
mensal e anual, formação do preço de venda e o conhecimento do 
ponto de equilíbrio.

E finalmente percebe que a capacitação constante, tanto na 
tecnologia em panificação como na área administrativa, vendas e 
marketing, além da participação em feiras e exposições, transforma a 
empresa e transmite credibilidade e confiabilidade a quem trabalha 
e aos clientes.
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SoNHoS Do FuTuro

Ao longo destes dez anos, Ivonete, que sempre viveu no sítio e se 
sustentou dele, passou a ser uma empresária que planeja, junto com 
sua família, todos os passos da empresa. Sua expectativa é expandi-la 
mais, a ponto de não dar sustento apenas a sua família, mas também 
gerar novos empregos, ensinando e capacitando estas pessoas.

Ivonete conta que ainda falta desenvolver um planejamento de 
marketing e aumentar a área de distribuição, para isso, pretende 
continuar com as consultorias do SEBRAE e fazer cursos na área de 
vendas e relacionamento com o cliente e aquisição de uma máquina 
de empacotamento a vácuo, pois aumentaria o prazo de validade e a 
qualidade dos produtos.

Para Ivonete chegar onde chegou, foi porque teve oportunidade 
de crescer num ambiente familiar e ser orientada corretamente nos 
momentos decisivos. Ela diz: ”Se você quer ser bem-sucedido, precisa 
ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si.”

QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

Quais foram as estratégias utilizadas por Ivonete para tornar a ••
empresa uma realidade de sustento de sua família?

Até que ponto a interferência das consultorias do SEBRAE ••
modificou o crescimento da empresa?

Que ações de marketing a empresa poderia fazer para alavancar ••
as vendas e aumentar a área de distribuição?

rEFErÊNCiAS

Disponível em: <http://www.pnud.org.br/idh>

Disponível em: < http://www.ibge.gov.br>

Disponível em: < http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao>

Disponível em: < http://mtgparana.org.br>
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SALIVA DOCE, DOCE MELADO

Natasha Bacchi
Juliane Corbari - ALI

A colonização da região Sudoeste do Paraná teve início em meados 
do século XIX e foi palco de várias intervenções e disputas políticas 

e sociais, todas visando a posse da terra fértil em matérias primas. Na 
década de 1950 iniciou-se a ocupação. A região foi colonizada por 
livre e espontânea coragem de homens provenientes do Estado de 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, conhecidos por sua vocação 
agrícola e índole empreendedora.

AProVEiTANDo A oPorTuNiDADE

Foi o espírito aventureiro e desbravador do território da faixa 
da fronteira, entrando na mata pra colonizar que fez com que, aos 
poucos, fossem surgindo aglomerados humanos, muitos dos quais, 
graças à fertilidade da terra, ao dinamismo dos seus idealizadores e 
à abertura de novas vias de comunicação e transporte. Hoje a região 
é responsável pela maior parte da produção de cana-de-açúcar do 
país.

Em 1962 nascia Nelci Maria Mazon no Distrito de Flor da Serra 
de Realeza, filha de dona Verônica e do senhor Onório Mazon, 
ambos agricultores vindos de Santa Catarina para aproveitar as 
oportunidades oferecidas pela terra fértil do sudoeste do Paraná. 
A família foi crescendo e a segunda de 9 irmãos, Nelci, tinha a 
responsabilidade de cuidar da casa, ajudar na lida e ainda cuidar dos 
irmãos mais novos.

Em 1984 casou-se com Helio Salvalaggio, também agricultor, da 
região de Medianeira. Com o sogro, Nelci aprendeu a fazer o açúcar 
mascavo escorrido, derivado da cana-de-açucar, muito utilizado para 
fazer doces, rapadura e cachaça. Em 1986 nasceu sua primeira filha. 
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Mas Helio queria sua própria terra para viver com a família e 
em 1989 encontrou este lugar em Capanema, cidade a 70 km de 
Medianeira. Nelci cuidava da casa, da filha e ajudava o esposo na lida 
mas continuava a fazer o açúcar mascavo escorrido, muito conhecido 
e apreciado na região.

A partir de 1990, a agricultura familiar começou a chamar atenção 
da EMATER, como uma forma de diversificação da produção e busca 
do equilíbrio do uso dos recursos naturais. Em Capanema, a cadeia 
produtiva da cana-de-açúcar, sua transformação e comercialização 
de açúcar mascavo, colocaram-se como estratégia para o 
desenvolvimento rural local.

A produção orgânica do Paraná está em expansão e é uma das 
mais expressivas em termos de produção orgânica desenvolvida 
exclusivamente pela agricultura familiar. Existem 4138 produtores, 
cuja área média de exploração é de 3 hectares por família. As principais 
culturas exploradas são a soja, sendo 98% exportada para a Europa, 
Ásia e Estados Unidos. O açúcar mascavo também é um produto 
orgânico de grande importância, sendo que 50% é exportado para 
a Europa.

O governo do Estado participa desta assistência tendo a frente 
EMATER- PR que assiste a 2000 produtores distribuídos em 98 
municípios, tendo 91 técnicos atuando em agricultura orgânica. 
Outros parceiros que atuam na agricultura orgânica são a IAPAR, IAP, 
EMBRAPA, IBAMA, ITAIPU BINACIONAL, Universidades, Prefeituras 
Municipais, Associação de produtores orgânicos, Associação de 
consumidores, SEBRAE, SENAR, ONGs e empresas de processamento 
e comercialização.

A comercialização da produção é feita através de feiras verdes, 
supermercados,  sacolões, lojas especializadas e exportação. A 
recomendação é que o agricultor venda seu produto direto para o 
consumidor para evitar o encarecimento do produto. Neste caso, a 
agregação de valor ao produto orgânico é da ordem de 30 a 50%, 
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enquanto que quando adquirido de outros canais de comercialização 
o consumidor paga preço bem mais alto pelo mesmo produto.

Com intuito de mostrar os derivados da cana da região de 
Capanema, como o melado, açúcar mascavo, entre outros, no mesmo 
ano a EMATER criou a Primeira Feira do Melado de Capanema. Nelci 
foi convidada por Gerta Kolas a vender seu doce de açúcar mascavo 
escorrido. Porém a exposição foi pequena e aconteceu apenas no 
sábado com pouca divulgação e três barraquinhas. 

Nesta feira Nelci conheceu através de um senhor chamado Alberto 
Fritzen, o mandolate, doce derivado de açúcar, mel e amendoim, 
muito conhecido e vendido na região. Em 2002, o senhor Alberto 
parou de produzir os mandolates e, devido à procura, a EMATER 
incentivou Nelci a produzí-los.

Em junho de 2002 o senhor Alberto pediu R$ 500,00 para dar a 
receita e produzir o mandolate. Nelci comprou a receita, mas propôs 
a pagar somente após o resultado da feira do Melado que aconteceria 
de 14 a 18 de agosto daquele ano, onde começaria a vender o 
produto. Produziu sozinha 500 barras de mandolate, faltou. Com o 
sucesso da feira, tentou vender nos mercados da cidade, mas como o 
produto era grande, continuou vendendo apenas em feiras. Isso seria 
o suficiente para ajudar a família e se destacar no mercado?

PESQuiSANDo ALTErNATiVAS

Diante do excelente resultado na feira, mas da decepção da 
tentativa de vender mandolates no mercado local devido ao 
tamanho, Nelci começou a fazer pesquisas e buscar informações de 
como poderia ser vendido para outras empresas.

Nesta fase a COOFAPI – Cooperativa de Comercialização da Agricultura 
Familiar Integrada teve grande importância principalmente no apoio a 
comercialização e orientação na produção, pois era a única da família 
que a produzia e tudo era manual, o que demandava tempo e força. Mas 
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por outro lado a Feira do Melado ganhava espaço na região a cada ano e 
o produto ficava mais conhecido.

Porém, só em 2006, Nelci encontrou uma máquina usada para fa-
zer bala de banana, a qual serveria para seus projetos. Com pequenas 
adaptações passou a utilizá-la no corte do mandolate.  O produto 
ainda não ficou padronizado em forma e tamanho, mas era possível 
colocá-lo nos mercados da região atingindo um público diferente.

Todo o processo de formação e atuação das cooperativas é 
pautado pelos princípios da democracia, cooperação e participação 
dos agricultores em todo o processo decisório. Para isso utiliza de 
metodologias de envolvimento das famílias através do planejamento 
participativo e do trabalho dos agentes de inovação local, orientando 
quanto a comercialização justa e o acompanhamento técnico, 
organização da produção, mantendo-se na formalidade e levando 
em consideração a legislação sanitária vigente. 

Em outubro de 2008 Nelci recebeu a agente local de inovação do 
SEBRAE que fez um diagnóstico empresarial, analisando inclusive 
o processo de produção. Observou que era a única empresa com 
receita elaborada do mandolate, com sabor já reconhecido de alta 
aceitação e com preço competitivo. 

Porém, a demanda era acima da capacidade de produção e poderia 
perder espaço para os concorrentes os rótulos não possuíam tabela 
nutricional e eram fora das especificações. A estrutura era deficitária 
e não adequada à legislação: a apresentação do produto não tinha 
padronização, decorrente da falta de equipamentos adequados. 
O processo de produção era feito em uma panela de ferro, onde a 
empresária precisava ficar duas horas e meia mexendo sem parar. 

Diante desta situação foi desenvolvido um plano de ação com 
objetivo de manter o alto reconhecimento pelo sabor do produto, 
melhorar sua apresentação, adequar a rotulagem, adquirir máquinas 
para padronização do produto e aumento de produtividade, adequar  
o espaço de produção para melhoria das condições de trabalho e 
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aumento da capacidade produtiva,  analisar os preços da concorrência 
e estudar a diversificação do produto e pontos de vendas.

A PADroNiZAÇÃo E A ProFiSioNALiZAÇÃo

A primeira medida a ser tomada foi a melhoria da produção em 
tempo e aparência do produto. Foi adquirida uma panela industrial com 
eixo giratório aquecida a gás que faria o trabalho de homogeneização 
do produto, reduzindo o tempo de cozimento de duas horas e meia 
para duas horas e a empresária poderia desenvolver outras tarefas. Esta 
pequena mudança reduziu a variação da cor do produto e aumentou 
a produtividade tendo como consequência o aumento de 15% nas 
vendas.

Ainda em 2008 Nelci foi convidada a participar de cursos para po-
tencialização das agroindústrias de Capanema, que compreenderiam 
99 horas de dedicação a informação e conhecimento do negócio.

Os cursos foram durante o ano de 2009, e o primeiro módulo foi o 
curso Saber Empreender, onde Nelci teve a oportunidade de aprender 
sobre as habilidades empreendedoras, ferramentas que levam ao 
melhor desempenho, quais atitudes adequadas necessárias.

Os módulos seguintes trabalharam o plano de negócio da 
empresa, a busca de informações sobre o mercado, a concorrência, 
o cliente e o cenário vivenciado na empresa. Com as informações na 
mão Nelci teve aulas de controles financeiros essenciais e com este 
módulo aprendeu como controlar seu estoque, caixa, custos, preços, 
o que nunca havia feito antes.

Os últimos módulos trabalharam as técnicas de venda, o que lhe 
ajudou muito na ampliação de novos mercados e principalmente na 
feira do melado, no que diz respeito a forma de apresentar o produto e 
aumentar as vendas. E por fim, trabalhou o planejamento estratégico 
onde foi definida a missão e a visão da empresa. 
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CoLHENDo oS FruToS mELADoS

As atividades de produção relacionadas à cana-de-açúcar vêm 
dando condições para que as famílias continuem na área rural. 
Com a capacitação e apoio da EMATER do SEBRAE e da COOFAPI, 
a comercialização e a produção têm conseguido levar Nelci a uma 
produção homogeneizada e padronizada, tanto que em julho de 2009 
a agente local de inovação Juliane Corbari, engenheira de alimentos, 
acompanhou a produção para ver como seria mais fácil produzir e 
melhorar a qualidade e padronização. Foi necessário trocar as formas 
para inox e utilizar a técnica de untar com margarina e farinha, antes 
era utilizada só margarina, o que obrigava a empresária a puxar o 
produto, fazendo com que se perdesse o padrão na espessura. 
Também foi mudada a forma de embalar, com papel celofane e não 
mais com papel manteiga, o que evitou que o produto grudasse. 
Também foram colocadas na embalagem a tabela nutricional e a 
identidade visual, com o nome de “ Mandolate Salvalaggio”.

Com estas mudanças feitas a produção teve um aumento de 33% 
passando de 60 para 80 kg por mês, passando a atender a toda a 
demanda. Também conseguiu agregar dois novos produtos: o pé-de-
moleque de chocolate preto e de chocolate branco, o que agregou 
15% a mais de lucro sobre as vendas.

Com o planejamento estratégico Nelci observou que no verão 
as pessoas consomem mais frutas, o que ocasiona a queda de suas 
vendas. Mas no inverno, a venda passa de 80 kg por mês para 150 kg. 
Recentemente participou de palestra do IPEM, sobre pesos e medidas, 
aprendendo sobre a legislação e a regulagem das balanças. 

PENSANDo No FuTuro

Nelci está planejando a próxima feira do Melado, que ela mesma 
conta que cresceu muito e que se transformou na terceira feira do 
Estado, pois acontece junto com a Expocap, Mostra de Gado de Corte 
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e Mostra de Gado Leiteiro, com um público de aproximadamente 
40 mil pessoas. Para tanto, ela está planejando produzir 600 kg de 
Mandolate e também os pé-de-moleque, além do lançamento de 
leite condensado.

Em relação ao seu crescimento, Nelci quer, junto com a COOFAPI 
colocar  código de barras e ampliar o mercado de distribuição através 
de outras feiras e mercados de Francisco Beltrão e Curitiba.

Nelci sabe que com este crescimento vai precisar capacitar pessoas 
para o trabalho. Apesar de ter 3 filhos, a mais velha é casada e os 
outros dois, menores com 18 e 15 anos e o esposo Helio cuida das 
outras atividades da propriedade sabe que, não pode contar com 
eles para a produção.

O maior desafio agora é organizar seu sistema de produção a 
partir de tecnologias disponíveis com o objetivo de ganhar novos 
mercados e o fortalecimento da agricultura.

QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

Que outros tipos de produtos Nelci poderia lançar sem perder ••
a originalidade da região?

Como a empresária poderia desenvolver uma cadeia de produ-••
ção para não comprometer sua produção?

rEFErÊNCiAS

Disponível em: <http://www.planetaorganico.com.br>

Disponível em: <htpp://www.sober.org.br>

Disponível em: <htpp://www.ibge.gov.br>

Disponível em: <htpp://www.scielo.br>

Disponível em: <http://www.planetaorganico.com.br/trab_iniberto06.
htm>
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DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO:  
DA CONQUISTA AO ExEMPLO

Ana Cristina de Liz
Francielle Quiezi Lopes de Oliveira - ALI

No Jardim Alvorada, bairro da cidade de Maringá, José Rubens da 
Silva e Aparecida Maria Bittencourt da Silva iniciaram sua vida 

de luta para educar e construir uma vida melhor para seus filhos, Re-
nato e Dayane.

No mesmo terreno em que a família morava, residia a irmã de seu 
José e seus filhos. Na época, seu José Rubens tinha uma mercearia no 
mesmo terreno, dona Aparecida era dona de casa e costurava para 
fora para complementar à renda da família.

Como era acostumada com o trabalho duro da roça, para dona 
Aparecida cuidar da casa, costurar e cuidar dos filhos tornou-se uma 
tarefa prazerosa e rotineira que ela executava com muita eficiência, 
colocando os filhos sempre em primeiro plano.

Cerca de dois anos após o nascimento da filha mais nova, por volta 
do ano de 1991, a família se mudou para o Jardim Vitória, Maringá-
PR, onde dona Aparecida continuou seu ofício de costureira, e seu 
José abriu um bar. 

Com o passar do tempo as coisas não correram tão bem quanto 
o esperado para Seu José; ele mudou o empreendimento de lugar 
algumas vezes, e, como a costura de dona Aparecida trazia cada vez 
mais clientes, seu José decidiu dar suporte integralmente à atividade. 
Ela fazia camisas e ele auxiliava no que podia, inclusive fazia as ven-
das em Maringá e região. 
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FAmÍLiA – EmPrESA – FAmÍLiA

O tempo passou, as vendas cresceram e iniciou-se um novo 
empreendimento Seu José e dona Aparecida abriram uma facção 
para prestar serviço terceirizado para empresas da região.

Com o aumento do trabalho, o casal convidou as irmãs de dona 
Aparecida para entrarem no ramo junto com eles, a fim de ajudar 
a família. Ensinaram e deram suporte suficiente para que as novas 
integrantes viessem a trabalhar na facção. Isso ocorreu entre 1992 
e 1993, mas, sem planejar esta mudança, a família passou por um 
longo tempo de dificuldades financeiras.

Mesmo com todas as dificuldades, em 1995 foi construída, no 
mesmo terreno da residência, uma estrutura física mais adequada 
às atividades, já que a casa não comportava a função de residência-
empresa.

O ramo era bem atrativo e bem desenvolvido na região, mas estava 
ficando difícil de trabalhar como empresa familiar irregular, por isso 
a necessidade de legalização para obter maior sustentabilidade do 
negócio foi inevitável.

Neste período, a família se desentendeu e, novamente, as 
atividades da facção foram comprometidas, com a separação das 
famílias. Restou apenas uma costureira, a única funcionária registrada 
na época.

Lutar sempre, desistir jamais

Até o ano de 2000, apesar das idas e vindas da família de Dona 
Aparecida na empresa, foi decidido que todos buscariam o mesmo 
objetivo: produzir para a própria marca. E em junho do mesmo ano 
consolidou-se a empresa CONFECÇÕES BITENCOURT LTDA ME, tendo 
como responsáveis, dona Aparecida e uma irmã dela. 
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Neste período, Renato e Dayane, que já estavam há muito tempo 
acostumados a transitar nas dependências da empresa, decidiram 
juntos assumir posições na organização.

Seu José, Dona Aparecida, sua irmã e agora Renato e Dayane, aos 
poucos foram restabelecendo o quadro de colaboradores, mesmo 
enfrentando alta rotatividade. Devido ao crescimento do segmento 
na região, cada vez mais competitivo, a constante capacitação trazia 
novas experiências de mercado e vivência do segmento.

Mas outra mudança ainda estava por vir: acreditando conhecer 
o mercado, para consolidar a marca da empresa, seu José, Renato e 
Dayane se afastam da confecção para abrir um bazar numa avenida 
comercial próxima à empresa.

o PoNTo DA VirADA

Com as vendas do bazar caindo e a indústria de confecção crescendo, 
Seu José toma a decisão de fazer um curso de capacitação junto ao 
SEBRAE. Em alguns períodos o bazar até auxiliou financeiramente a 
empresa de confecção, mas ainda faltava experiência e capacitação 
para todos, fator que levou o bazar a fechar as portas algum tempo 
depois e com certo prejuízo.

O setor da confecção paranaense reúne 4.647 empresas que 
empregam 67.426 trabalhadores industriais, com participação de 
14,0% da mão-de-obra industrial ocupada no Estado, posicionando 
em segundo lugar no âmbito estadual, e representa 3,0% do Valor 
Adicionado Fiscal (VAF) do Estado. 

Às empresas confeccionistas paranaenses produzem cerca de 
216 milhões de peças por ano e faturam anualmente R$ 3,5 bilhões, 
firmando-se assim como o segundo maior pólo industrial de 
confecção do país.

A região de Cianorte e Maringá se destaca como expressivo pólo 
de confecções possuindo mais de 1.300 indústrias e 12 centros 
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atacadistas de pronta-entrega, com mais de 1.000 lojas, sendo 
que 90% delas com produção própria e paranaense. Recebem 
aproximadamente 35 mil compradores/mês vindos do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Triângulo Mineiro e Sul de Goiás. Tem recebido também 
compradores internacionais vindos de vários Países, principalmente 
de Países vizinhos e Mercosul. 

Empolgado com a realidade apresentada, no mesmo ano, 
Renato inicia o curso de Graduação em Administração de Empresas 
e Negócios, num primeiro momento para auxiliar a empresa da 
família.

Com isso, fez pesquisas no segmento de vestuário e percebeu 
que a família tinha um negócio próspero, só era preciso tomar as 
decisões mais acertadas com base em planejamento estruturado. 
Com tantas oportunidades de mercado, teve que levantar, analisar as 
possibilidades e avaliar cada uma individualmente.

Usando os conhecimentos adquiridos na universidade, Renato 
passa a realizar planos de ação e, em 2006, com a ajuda de sua irmã 
assume a direção da empresa. Dayane acompanha a evolução da 
empresa e em 2008, decide também entrar para a universidade e 
investir seus conhecimentos na confecção.

rESuLTADoS DA NoVA GErAÇÃo

Uma das características levantadas por Renato, referente a 
empresa, era a de que, apesar de arriscado, sempre trabalharam com 
apenas um cliente por vez, o que gerou por diversas vezes prejuízos 
devido à limitada quantia a ser produzida, mas também foi o fator 
que proporcionou grandes parcerias durante a história da empresa. 
Parceiros estes que apoiaram e ajudaram a empresa a crescer, em 
algumas situações por meio de recursos financeiros e outras por 
meio de recursos tecnológicos.  
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No período de 2008 até 2009, a empresa passou por uma 
reestruturação, com a redução no quadro de colaboradores. Alguns 
membros da família da dona Aparecida e outros colaboradores 
fizeram com que o negócio passase de 15 para 11 funcionários.

Ainda em 2009, com o auxilio do programa PEIEX e dos agentes de 
inovação do SEBRAE, a empresa desenvolveu planos estratégicos para 
o longo, médio e curto prazo, métodos e ferramentas para alavancar 
a produção no curto prazo, assim como o aprimoramento do modelo 
produtivo para dar base ao desenvolvimento de uma linha com a 
marca da empresa e, no médio e longo prazo, ter seus próprios pontos 
de venda, tanto no atacado como no varejo, além de disponibilizar 
seus produtos para o mercado nacional e internacional.

Depois de toda essa reestruturação a empresa passa a ter um 
quadro de seis colaboradores mais os membros da família, e começou 
a se preparar pra iniciar a produção de sua própria linha de produtos 
de confecção jeans, além da implementação de planos relativos a 
produção no segundo quadrimestre.

CAiXA DE SurPrESAS

Renato, como sucessor de seus pais, juntamente com sua irmã 
Dayane comenta que seu maior aprendizado é que “a vida é uma 
caixa de surpresas e sempre devemos estar preparado para o que ela 
pode nos oferecer”; e que a “escolha de ser um empreendedor deve 
lhe trazer satisfação pessoal, pois a vida de empresário nem sempre 
traz o retorno material que se espera”. Entretanto, quando se faz o 
que gosta, se dedica a aprender e tem do seu lado as pessoas certas, 
tudo fica mais fácil, até nas relações familiares.

A empresa está caminhando para lançar sua marca e tem como 
estrutura, além da sociedade composta por Renato e Dayane, um 
conselho diretor, composto por seus pais Aparecida e José Rubens, 
pois, ressalta Renato, “meus pais, com muito orgulho, sempre foram 
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trabalhadores, justos e sempre zelaram por mim e pela Dayane acima 
de tudo. Hoje, lutamos na empresa para concretizar o sonho de tantos 
anos da minha família e da minha vida.”

QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

Apesar da inexperiência dos gestores, pode ser considerado ••
que eles tinham algumas características empreendedoras, cite 
estas características:

Fica claro que planejamento não foi uma ferramenta muito ••
utilizada na trajetória da empresa. Considerando a evolução e 
crescimento da organização em meio a tantas mudanças, quais 
seriam os desafios da empresa a partir de agora e quais seriam 
as prioridades a serem planejadas?

Empreender em família requer mais que habilidades empresa-••
riais. Quais são os pontos positivos e eventuais ameaças de se 
empreender em família?

rEFErÊNCiAS

Guia Passo a Passo para Produção de casos e Práticas de sucesso 
do sebrae. 2º edição, revista e ampliada. Brasília: Sebrae, 2006.

www.casosdesucesso.sebrae.com.br. Portal, onde o usuário pode 
acessar na íntegra todos os estudos das coletâneas por tema, região 
ou projeto, bem como fotos, vídeos e reportagens.

Disponível em: <http://www.sebraepr.com.br>

Disponível em: <http://www.biblioteca.sebrae.com.br>

Disponível em: <http://www.abravest.org.br/dadosdosetor.php>

Disponível em: <http://www.fiepr.org.br/fiepr/analise/panorama/vestuário.
pdf> 



251

de geração eM geração: da conQuista ao exeMPLo – sebrae



caso de sucesso
VIKase alImeNTos



253

UM SONHO DE EMPREENDIMENTO

Marta Beatriz Horm Schumacher
Ediane Gabiatti - ALI

Sebastião Evangelho Martins Coelho, 42 anos e Terezinha de Jesus 
Martins Coelho Goes, 39 anos, empresários sócio-proprietários da 

VIKASE ALIMENTOS de Cascavel, contam como tudo começou nesta 
empresa que está há 5 anos no mercado.

Acostumados a uma vida muito simples desde a infância, moravam 
no sítio e curtiram intensamente, e com liberdade, o modo de vida que 
levavam, em contato com a natureza e uma alimentação saudável, 
sempre preparada pela própria família. Acostumados com produtos 
caseiros, foram as receitas caseiras que inspiraram Sebastião a querer 
uma empresa no ramo de panificação. O desejo dele era capacitar a 
família para um empreendimento que suprisse a carência financeira e 
proporcionasse condições de emprego e renda às pessoas da família.  
Os filhos de ambos estavam se tornando jovens e a preocupação da 
família era garantir um espaço de trabalho para eles. 

Em 2005, Sebastião fez uma reunião com seus familiares, irmãs, 
irmãos e cunhados e propôs a todos a ideia de trabalhar no ramos 
da panificação e confeitaria. Queria abrir uma indústria na área 
alimentícia, o que considerava ser uma atividade o mais próximo 
daquilo que aprenderam com a família. Nem todos da família acharam 
a ideia muito boa, houve os resistentes. Mesmo assim, aqueles que 
concordaram e perceberam nesse projeto uma possibilidade de 
futuro, iniciaram juntos o novo negócio.

Foi assim que Terezinha, irmã de Sebastião, na época vendedora 
do ramo de confecções e seu esposo Valdecir, empresário do ramo 
automobilístico decidiram aceitar a parceria e trabalhar a ideia. 
Começaram informalmente em 17 de maio de 2005, mas já em 27 
de Julho do mesmo ano nasceu a VIKASE ALIMENTOS como empresa 
legalmente constituída. 
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A largada inicial foi dada por Sebastião, D. Terezinha sua irmã e 
Valdecir, esposo desta. No decorrer dos cinco anos, irmãos entravam 
e outros saíam da empresa.  Tudo começou de forma muito caseira, 
artesanal e simples. Não havia equipamentos especiais. O Sr. Valdecir 
e D. Terezinha cederam uma parte da sua residência para começar 
a atividade. O local era pequeno, possuía 30m², tratava-se de uma 
“meia água” da casa. Além de ser um espaço pequeno, a família 
não possuía experiência suficiente para produzir os pães em escala 
industrial. “Todos nós muito despreparados”, lembram os empresários. 
“Sem contar que as despesas geradas com o pessoal que entrava e saía 
da empresa, parentes ou não, nós arcávamos com tudo”. Terezinha era 
mãe de três filhos pequenos. Dividia a sua nova profissão entre o lar 
e o pequeno empreendimento. 

No início conseguiam fabricar nove pães caseiros, quatro formas 
de bolachas e seis cucas por dia. Vendiam de porta em porta e numa 
feira da cidade. O faturamento era muito pequeno, R$ 20,00 por dia. 
Em média, uns R$ 500,00 por mês. A venda era realizada por Ciro, 
irmão de Terezinha e Sebastião. Essa quantidade fabricada não dava 
para pagar nem o contador. 

Só mais tarde, passado algum tempo, aliou-se ao grupo mais outro 
irmão dos dois empresários, o Antonio.  Este também auxiliou como 
vendedor. Foi ele o responsável por abrir novos espaços para colocar 
os produtos no mercado da cidade de Cascavel. Ao final de seis meses, 
dezembro de 2005, a empresa já conseguia um faturamento mensal 
de R$ 1.980,00, o que foi extremamente significativo para os novos 
empreendedores. 

o PÃo NoSSo DE CADA DiA

Quem não gosta de um pão quentinho com manteiga no café 
da manhã? Usado como sinônimo de vida e trabalho, alimento do 
corpo e da alma, o pão faz parte da cultura de muitos povos e tem um 
significado importante em várias religiões. Resultado do cozimento de 
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uma massa feita com farinha de certos cereais, principalmente trigo, 
água e sal, ele pode ter sido uma das primeiras comidas preparadas 
pelo homem

A história do pão é tão antiga que é até difícil dizer, com precisão, 
quando e como ele apareceu. Historiadores, no entanto, estimam 
que o pão tenha surgido há cerca de 12 mil anos, juntamente com 
o cultivo do trigo, na região da Mesopotâmia, onde atualmente está 
o Iraque. De início, provavelmente, o trigo era apenas mastigado. Só 
depois, ele passou a ser triturado com pedras e transformado em 
farinha.

Antes de servirem para fazer pão, as farinhas de diversos cereais 
eram usadas em sopas e mingaus cozidos na água. Posteriormente, 
passou-se a misturar também mel, azeite doce, suco de uva, tâmaras 
esmagadas, ovos e carne moída, formando espécies de bolos que 
eram assados sobre pedras quentes ou sob cinzas. Esses bolos deram 
origem ao pão propriamente dito.

Os egípcios foram os primeiros a usar fornos de barro para assar 
pães por volta do ano 7.000 antes de Cristo. Atribui-se também a eles 
a descoberta do fermento responsável por deixar a massa do pão 
leve e macia como conhecemos hoje. 

As evidências mais antigas de pão fermentado foram encontradas 
no Egito Antigo e datam de 3.000 a.C. Mas nem todo mundo concorda 
que a produção de pão fermentado só tenha começado a partir daí. 
Alguns historiadores acreditam ser possível que o fermento, assim 
como o pão, tenha origem pré-histórica. 

Isso mesmo! A desconfiança vem do fato de que as leveduras, 
fungos responsáveis pela fermentação, estão em todos os lugares, 
incluindo a superfície de grãos de cereais. Bastaria, assim, alguém 
esquecer de colocar a massa de pão úmida para secar, alguns dias, 
para ela fermentar naturalmente. 
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Dúvidas à parte, o que se sabe é que, com o passar do tempo, 
as pessoas perceberam que poderiam acelerar o processo de 
fermentação guardando um pedaço da massa de pão do dia anterior 
para misturá-lo à massa do dia seguinte. Na verdade, com isso, elas 
estavam acrescentando mais levedura à massa. 

o PÃo NA EuroPA E No BrASiL

Com as trocas comerciais entre egípcios e gregos, o pão acabou 
chegando à Europa em 250 a.C. Não demorou muito para ele se tornar 
também o principal alimento da Roma Antiga, sendo preparado em 
padarias públicas. Com a expansão do Império Romano, o hábito de 
consumir pão foi difundido por grande parte da Europa. 

Com o início da Idade Média, por volta de 476 depois de Cristo, 
as padarias acabaram, e a produção de pão voltou a ser caseira. O 
retrocesso nessa época foi tanto, que as pessoas voltaram a comer 
pão sem fermento! Foi somente a partir do século 12 que as coisas 
começaram a melhorar na França. No século 17, o país se destacou 
como centro mundial de fabricação de pães, desenvolvendo técnicas 
aprimoradas de panificação. 

No Brasil, o consumo de pão só se popularizou depois do século 19. 
Até então, o brasileiro consumia, em grandes quantidades, a farinha 
de mandioca e o biju, apesar de já conhecer o pão de trigo desde a 
chegada dos colonizadores portugueses. Com a vinda dos italianos 
para o Brasil, no início do século 20, a atividade de panificação se 
expandiu, e o produto passou a ser essencial na mesa do brasileiro.

No Brasil, 55% da venda de trigo se destinam ao fabrico do pão. Os 
45% restantes ficam com os derivados.

Atualmente, o consumo do pão entre a população brasileira é da 
ordem de apenas 52% (em vários países é de 80%). “A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) recomenda 60 kg/per capita/ano. Estamos 
atrás de vários países sul-americanos e europeus. Este é um dos 
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motivos por que o setor desenvolve ações em prol do incremento 
do consumo. Nos últimos seis anos, a ABIP (Associação Brasileira das 
Indústrias de Pão) conseguiu aumentar o consumo do pão de 27 kg/
ano per capita para 33,11kg per capita/ano.

E NA ViKASE ALimENToS...

As dificuldades

Mesmo sem possuir instalações adequadas e ainda aprendendo muito 
nesse ramo de atividade, a família Coelho Goes seguiu firme na ideia de 
trabalhar na área de panificação. Não havia um padeiro, nem tampouco 
equipamentos adequados, nem veículo apropriado para entregar os 
produtos, poucos clientes e muito menos padronização dos produtos 
que fabricavam. Até o caderno de receitas das sobrinhas de Terezinha foi 
usado para desenvolver os primeiros pães e bolachas. Utilizavam o fogão 
a gás da cozinha para assá-los o que encarecia os produtos e diminuía a 
margem de lucro. Para vender o que era produzido, o irmão de Terezinha, 
Ciro, carregava tudo no porta-malas do carro e saia vender de porta em 
porta. Em pouco tempo, a família foi obrigada a parar por um tempo, pois 
não havia praticamente nada de lucro, apenas gasto de tempo e recursos 
e ao final de muito trabalho, a receita e as despesas empatavam. A dúvida 
era: como resolver essas dificuldades sem recursos financeiros?

A família decidiu então adquirir um fogão a lenha. Foi preciso 
parcelar o pagamento. Mas com a aquisição deste puderam voltar 
a trabalhar. A produção e as vendas começaram a acontecer. Mas, 
a essa altura, o marido e o irmão de Terezinha, Valdecir e Ciro, já 
haviam desistido da ideia. Com a saída deles, entrou no grupo um 
outro irmão de “Tere”, o Sr. Antonio. Este chegou para trabalhar 
como representante de vendas dos produtos. Entraram na atividade 
também as sobrinhas da empresária, Mariana e Sueli, para auxiliar na 
fabricação. 



258

uM sonho de eMPreendiMento – sebrae uM sonho de eMPreendiMento – sebrae

Tudo era feito de forma muito manual. D. Terezinha passou algumas 
horas de sua vida fatiando o pão manualmente, com uma faca simples 
de cozinha, até os dedos adormecerem. Câimbras eram constantes 
devido ao movimento repetitivo. Milhares de fatias ela mesma cortou 
antes de conseguir comprar uma fatiadeira elétrica. E foi assim que 
a empresa conseguia atender a todos os pedidos. Viu muitas vezes a 
noite cair e o dia amanhecer trabalhando na panificadora. 

As vendas porta a porta duraram um bom tempo. Além disso, a 
pequena empresa passou a atender alguns mercados em Cascavel.

 Em 2006 a empresa adquiriu um carro furgão para melhorar o 
transporte dos produtos. O esposo de Terezinha se prontificou 
em ajudar nessa aquisição. Foi até Curitiba para conseguir o que 
precisavam e tentar um bom preço. Voltou com o que buscou, mas 
comprou parcelado em várias vezes. Ter um carro mais apropriado 
para o transporte trouxe credibilidade para a pequena empresa. O Sr. 
Pedralli empresário e presidente de uma rede de supermercados de 
Cascavel percebia na família a garra e a vontade de vencer. As vendas 
deram um salto, pois o Sr. Pedralli indicou os produtos VIKASE para a 
rede que presidia. Com isso, a empresa precisou ser ampliada. Mais 30 
m² de área foram construídos ao lado do espaço que já era ocupado. 
Novos equipamentos foram adquiridos, pois a demanda do mercado 
aumentava dia após dia. 

Com produtos bons e apresentáveis, em pouco tempo foi 
necessário contratar um padeiro experiente para dar conta dos 
pedidos. As três pessoas, Terezinha e as duas sobrinhas, já não davam 
conta de tudo.

“Contratar o padeiro Osmar foi uma decisão acertada. Além de fabricar 
os produtos, ele foi nosso orientador profissional. Como era experiente, 
nos auxiliou muito no entendimento de fabricação e comercialização de 
pães”, reconhece Terezinha.

Dona Terezinha sabe que é difícil para o brasileiro resistir a um pão 
bem preparado e apetitoso. “Houve o tempo em que o consumidor 



259

uM sonho de eMPreendiMento – sebrae

era muito mais atraído pelo pão cheiroso”, lembra ela. “Já hoje, 
percebe-se que o visual do produto, a embalagem também desperta 
aquela vontade de comer e querer levar o pão para casa. Nossos clientes, 
padarias e supermercados estão mais charmosos, iluminados e, diante 
dos olhos, um convite ao pecado da gula”, reforça a empresária.

Conhecedores dos hábitos de seus consumidores, D. Terezinha e 
Sebastião sabiam que precisariam de mais espaço para transformar a 
empresa e torná-la reconhecida através de seus produtos e serviços. 
Em 2008 foi a vários bancos para financiar uma construção para 
expandir sua fábrica. Mas, o resultado foi negativo. 

Em 2009 iniciou a construção de 130 m² usando seus próprios 
recursos.   Quando a construção estava no estágio de cobertura, os 
empresários foram surpreendidos pela visita de uma das Agentes 
Locais de Inovação (ALI), Programa do SEBRAE. Essa consultora, agente 
do programa, acompanha as empresas como a de D. Terezinha e de 
Seu Sebastião, para orientá-las e melhorar os resultados a partir de 
ações de inovação. A VIKASE ALIMENTOS foi integrada ao Programa 
Agentes Locais de Inovação (ALI). 

A consultora do ALI/SEBRAE passou a acompanhar de perto todas 
as ações e decisões da empresária. Por intermédio do programa, 
como já havia iniciado a construção de sua empresa, um dos 
primeiros passos foi à realização de um estudo do layout da nova 
fábrica. Com ajuda também do SENAI, via PADTEC, descobriu que sua 
área, conforme projetada ficaria pequena em dois ou três anos. Dessa 
maneira, de imediato, readequou o projeto. Com este em mãos, foi 
até uma instituição financeira e o apresentou ao gerente. O gerente 
percebendo a viabilidade do negócio, finalmente lhe abriu as portas. 
Com o apoio que recebeu, finalmente foi possível realizar o sonho de 
uma sede própria e adequada. A empresa tem uma área de 300 m² de 
área construída, incluindo a área industrial e um espaço para venda 
no balcão. 
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A ajuda e apoio do SEBRAE e SENAI chegaram à boa hora. Através 
da parceria com o SEBRAE e SENAI, além de triplicar a área construída, 
também foi estudado o layout da empresa e novas embalagens 
e uniformes foram definidos. Além disso, veículos e a fachada da 
empresa foram personalizados. 

 Da parceria com o SEBRAE, outras ações foram sendo realizadas. 
A empresária Terezinha conta com orgulho que foram capacitados 
para empreender. Participaram de vários treinamentos e palestras e 
capacitaram também toda a sua equipe.  A capacidade mensal de 
produção chegou em 900 (novecentos) pães e 1000 kg (mil quilos) 
de bolachas/mês.

Participações em treinamentos: 

Treinamento de 5- que são + e esta implantando ações;••

Participação de um funcionário da empresa no curso de ••
panificação da FAG (Faculdade Assis Gurgaz- Projeto Trigo) com 
duração de 6 meses a fim de aumentar o mix de produtos;

Boas Práticas de Manipulação de Alimentos;••

Participação em palestra de Planejamento Estratégico;••

Empresa aplicou kit i9, junto com agente local.••

Programa PROSPERAR - SEBRAE;••

Empresa pretende ingressar no Programa PROPAN que terá ••
inicio neste ano de 2010.

Após mudança para nova sede empresária pretende implantar ••
Programa Alimento Seguro.

A VIKASE se preocupou em melhorar a aparência de seus produtos, 
além de apostar no sabor e na qualidade dos mesmos. Na VIKASE, a 
ideia é melhorar sempre o sabor, a cor, o gosto e o aroma dos pães. 
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Os produtos que a VIKASE fabrica atualmente são: pão de centeio, 
pão de fibras, pão de forma, pão de leite, pão de milho, pão integral, 
pão caseiro, pão de hamburguer, pão de cachorro quente, cuca sem 
recheio, cuca recheado com doce de leite e cuca de goiabada e 
cuca de chocolate, bolacha confeitada, de fécula de côco, fécula de 
chocolate. Os produtos que mais vendem são: pão de centeio, pão 
integral, pão de fibras e pão de forma.

A VIKASE ALIMENTOS além da fabricação e distribuição de 
alimentos possui em anexo um ponto de venda no varejo. A matriz 
fica na Rua Cláudia Galante, 1850, no Bairro Padovani e a filial na 
Rua Integração, Jardim Universitário. Gerou emprego e renda para 
outras famílias. Possui uma equipe de 27 pessoas incluindo os dois 
endereços: duas pessoas na área de vendas, quatro pessoas na área 
de produção, duas na embalagem, duas na fabricação de bolachas, 
um conferente e supervisor de qualidade e mais quinze pessoas na 
nova filial. Atende a toda cidade de Cascavel e municípios da região 
com dois veículos personalizados. A empresa fatura em média R$ 
70.000,00/mensais. 

D. Terezinha e Seu Sebastião são empreendedores. Aprenderam 
a trabalhar muito, acreditar na ideia e nunca desistem dos seus 
sonhos. 

Expectativas futuras:

A expectativa é crescer mais no ano de 2010 e aumentar o fatura-
mento. 

Fazer o pão fabricado na empresa, o mais parecido com o pão ca-
seiro e facilitar o trabalho de produção. Gerar mais de 300 empre-
gos.

Parafraseando Augusto Cury, “Nunca desista de seus sonhos, a 
paciência é amarga mas o fruto é doce”, é a mensagem que deixam 
para os empresários que pretendem empreender.
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QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

Ter uma boa ideia é o suficiente para abrir um novo negócio? O 1. 
que mais é necessário?

Qual a importância da opinião do cliente/consumidor sobre um 2. 
produto ou serviço?

Qual foi a principal razão de sucesso para a ideia de abrir uma 3. 
fábrica e distribuidora de pães e bolachas da família Coelho 
Goes? 

rEFErÊNCiAS

Disponível em: <http://www.cascavel.pr.gov.br/historia.php>

Disponível em: < http://www.sfiec.org.br/portalv2/sites/jornal/home>

Disponível em: < http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.
htm?infoid=817&sid=7>
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caso de sucesso 
Teu saBoR alImeNTos
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A ARTE DO SABOR EM CASCAVEL

Cinara Stock dos Santos
Ediane Gabiatti – ALI

Cascavel, capital do oeste paranaense, fundada em 14 de dezembro 
de 1952, atualmente com aproximadamente 300.000 habitantes, 

conforme último censo realizado pelo IBGE em 2009, que já foi palco 
de habitação de índios e depois ocupada por espanhóis, tem seu 
nome originado do latim “caccabus”, cujo significado é “borbulhar 
d’água fervendo”.

Embora jovem de idade – 58 anos, Cascavel é considerada 
promissora e uma das maiores cidades do estado do Paraná, tendo 
se tornado um polo econômico regional e epicentro do Mercosul.

Tem como forte referencial ser um polo universitário, com mais 
de 21 mil estudantes nas sete instituições de ensino que abrigarão 
os futuros profissionais, além de também ser destaque como centro 
médico, prestação de serviços, comércio e indústria, o que representa 
o forte potencial econômico do município.

Cascavel ainda vem se tornando um polo regional de 
desenvolvimento na área do agronegócio, com a presença desde 
culturas agroindustriais até a comercialização com alta tecnologia, 
inclusive dos serviços ofertados. 

DESPErTAr PArA umA NoVA ViDA

Vindo de Nonoai – Rio Grande do Sul, antonio Valdemir de 
oliveira aprendeu, desde muito cedo, que é fundamental acreditar 
nos próprios sonhos e, por isso, espelhou-se nos pais: Domingos de 
Oliveira e Eva Devanir de Oliveira, agricultores de origem humilde, os 
quais conseguiram transmitir ao filho a importância de conquistar 
seu próprio espaço.
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Aos 6 anos, já residindo no Paraná, na cidade de Capitão Leônidas 
Marques, iniciou sua vida profissional como boia-fria – trabalhador 
avulso na colheita de feijão; após, foi auxiliar de tipografia, auxiliar de 
escritório em madeireira, vendedor no comércio de eletrodomésticos 
e pneus, até cursar ciências econômicas no ano de 1994, e se formando 
pela Unioeste em Cascavel.

Alguns cursos na área comercial, além de muita dedicação e 
perseverança, foram modelando esse menino que nasceu com a 
responsabilidade de um adulto, e com os sonhos de que conquistaria 
o sucesso.

Nutria, desde muito cedo, o desejo de ser alguém que estaria 
à frente de uma nova era, e que seria um filho que honraria os 
ensinamentos dos pais.

DE umA DiFiCuLDADE SurGE oPorTuNiDADE

Antonio Valdemir de Oliveira, ao lado dos pais, enfrentou todo tipo 
de dificuldades possíveis, até conseguir iniciar um pequeno negócio 
familiar.

Com o pai sem trabalho e aproveitando as habilidades de exímia 
cozinheira que a mãe possuía, e, ainda estando numa região que 
culturalmente favorecia a comercialização de produtos caseiros, 
teve a ideia de desenvolver pães, biscoitos e cucas fabricadas 
artesanalmente e com todo o carinho de D. Eva ingrediente principal 
para diferenciar seu produto dos demais no mercado local.

Foram dias e noites de trabalho incessante, sem intervalos e 
descanso, para conseguir com que sua humilde produção começasse 
ser comercializada primeiro aos vizinhos e parentes; então depois 
para os demais clientes.

Em 1993, totalmente envolvido com os negócios familiares, 
Antonio passou a se envolver integralmente na pequena empresa, 
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que funcionava na garagem da residência e onde investiu todas as 
suas economias.

A delicadeza da produção, somado ao esforço familiar, além de 
muita dedicação e perseverança, foram os passos iniciais para que 
nascesse uma nova história na vida desse empreendedor que, de 
sonhador, passou a ser realizador.

Aos poucos, as vendas foram crescendo e os pães e biscoitos 
ganharam espaço na mesa dos consumidores.

Neste momento, entraram em linha de produção, as massas 
congeladas, que multiplicaram os resultados das vendas fazendo 
com que o negócio deixasse a garagem da casa.

Em 1996, após muitos desafios superados, houve uma forte e 
comovente conquista: a aquisição de um terreno para a construção 
da própria sede, local que permanece até os dias de hoje.

Uma conquista a ser comemorada, mas com nova missão a 
ser desenvolvida, a da decisão de deixar de ser familiar para se 
profissionalizar e, assim, ampliar a força de atuação diante do mercado 
que começasse a se tornar ainda mais expressivo.

ProFiSSioNALiZANDo um GrANDE SoNHo: 
rEALiZAÇÃo DE PArCEriAS

O aprendizado diário incontestavelmente é essencial para se 
adquirir experiência, e com isso, agregar conhecimento, sobre o 
negócio. Com essa família de empreendedores não foi diferente, pois 
o tempo ensinou que é possível alcançar todos os objetivos, desde 
que se tenha muita determinação, fator primordial para a conquista 
dos resultados que viriam a seguir.
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De início, toda a produção era artesanal, na administração, Antônio, 
além de atender ao cliente no balcão, entregava o produto e ainda 
“corria” para o caixa receber o fruto do trabalho.

Com o crescimento das vendas surgiu a necessidade de 
profissionalizar o negócio, um novo desafio: perder o contexto 
familiar para se profissionalizar.

Além da família, entraram, naquele momento, os colaboradores, 
e com eles, a dificuldade de adaptação à mudança de cultura, e da 
transição familiar para uma nova realidade da organização.

Com o crescimento, veio também o questionamento principal: 
como continuar andando na mesma direção, atingindo objetivos 
comuns, com tantas pessoas envolvidas além da família? Já eram 
20 colaboradores, sendo sete somente na área de vendas, e 13 na 
produção.

Comprometimento, persistência, visão de futuro, iniciativa e busca 
de novas oportunidades foram comportamentos fundamentais para 
que pudessem estruturar mais a empresa e remodelar as atividades 
para reposicionar o negócio diante do mercado.

A esposa de Antonio, marli Pereira da silva de oliveira, 
funcionária pública municipal, estimulada, pelo esposo, decidiu 
cursar Nutrição. Acreditando no potencial da empresa, Marli abraçou 
a ideia e conseguiu conquistar um diploma como nutricionista, 
responsável técnica e coordenadora de produção, e se tornou uma 
nova empreendedora que ajudaria no sucesso da empresa.

Marli, como gerente de produção, conseguiu implantar um 
sistema de gestão de qualidade técnica que fez grande diferença em 
todos os processos, entre os quais se destacam: análise dos custos 
dos produtos, fichas técnicas das receitas e tabelas nutricionais. 
Proferiu treinamentos de Boas Práticas e Manipulação de Alimentos; 
bem como, conseguiu obter importante resultado final: as reduções 
dos gastos com desperdícios. 
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 Muitos outros produtos foram agregados no mix para seus clientes, 
destacando-se: massas recheadas com molho, pães, diversidade de 
pizzas, bolos e doces em geral, bem como, focando nos eventos e 
datas comemorativas.

Com todo esse crescimento, surgiu também, a necessidade de se 
buscar parcerias para melhor desenvolvimento do negócio, como 
SENAI e SEBRAE.

Em fevereiro de 2009, após diagnóstico do SENAI/NOPI – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial Núcleo de Orientação de 
Propriedade Intelectual, descobriram que a marca “Tropical Massas 
Caseiras” não poderia ser registrada, uma vez que já existia no 
mercado registro similar impedindo a consagração definitiva do 
nome que deu início a todo esse sonho.

Momento difícil, mas decisivo para tomada de outras ações, com 
foco no crescimento dos negócios, e com isso, deixou-se para trás a 
“Tropical Massas Caseiras”, e passou a se chamar: “Teu Sabor”.

Naquele momento, percebeu-se que teria um novo desafio: 
a de reposicionar a empresa com nova marca no mercado, de 
nome mais forte, mas fundamental para andamento do projeto de 
profissionalização do sonho familiar.

Os passos de alteração da marca despertaram no empresário a 
necessidade de uma parceria com o SEBRAE, com a finalidade de 
suporte para o novo momento de empresa.

Foram treinamentos, informações e orientações. Em janeiro de 
2010, a participação do empresário no Programa ALI – Agentes Locais 
de Inovação – trouxe à empresa o atendimento continuado in loco, 
o que representou um formato de atendimento que tenha principal 
objetivo alimentar a inovação nas MPES – Micro e Pequenas Empresas 
em seus produtos, processos e gestão minimizando os impactos de 
tanta mudança.
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O programa trouxe algumas ações inovadoras:

Alteração do nome fantasia da empresa de •• “Tropical Massas 
Caseiras” para “Teu Sabor”;

Registro de Marca via NOPI SENAI, com auxílio do Bruno;••

Estilização da Marca;••

Implantação e treinamentos de BPF;••

Criação de •• site da empresa: http://www.teusabor.com.br;

Realização de pesquisa de satisfação com funcionários;••

Implantado funcionários do mês;••

Elaboração de fichas técnicas dos produtos, manuais de BPF;••

Formalização de custos dos produtos e cadastro dos clientes;••

Participação em todos os treinamentos realizados: BPF, 5S, 5;••

Planejamento estratégico, trabalhos em gestão de pessoas e ••
reuniões periódicas com a equipe;

Implantação e utilização do •• kit inovação, dentre outros.

Contratação do Nutricard para trabalho de bonificação (premiação ••
aos funcionários);

Confecção de uniformes personalizados e material de divulgação ••
da empresa;

Ampliação da Empresa e Área de Produção;••

Aquisição de máquinas de salgados, o que auxiliou na aceleração ••
da produção.

Diante de tantas novas perspectivas, houve o planejamento de 
novas ações a serem realizadas, tais como: participação no Programa 
PROPAN, ampliação da área de vendas, agregar novos produtos e 
buscar a expansão do mercado, preferencialmente no segmento 
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de salgados, além de explorar mais as vantagens da tecnologia 
investindo no site da empresa.

Os colaboradores percebendo o total comprometimento dos 
gestores, não somente com o foco da profissionalização, mas com 
a qualidade integral de todo o negócio, vestiram o uniforme não 
somente literalmente, mas no sentimento pela empresa que em 
franca expansão vem mostrando seu diferencial diante do mercado.

A interação entre a equipe de trabalho e gestores vem se refletindo 
no resultado final de cada produto, e quando chega à mesa do 
consumidor, está coroado de sabor como sempre foi a proposta do 
“Teu Sabor”.

Com FoCo No FuTuro

Após 17 anos no mercado, oferecendo qualidade e sempre 
conectados com a tendência do mercado local, esses empreendedores 
buscam, a partir de agora, tornar seus produtos mais reconhecidos 
pelos seus consumidores, não somente em Cascavel, cidade polo 
que abrigou esse sonho, mas também em toda a região, e, no futuro, 
também em todo o Sul do Brasil.

O foco principal atual dos empresários Antônio e Marli é respeitar 
e valorizar a todos os envolvidos, especialmente os colaboradores, 
para que todos cresçam com a empresa e tenham sempre condições 
de trabalho e ambiente propício para o desenvolvimento profissional 
de cada um deles.

Todas as experiências vivenciadas durante todos esses anos 
serviram para pavimentar ainda mais o projeto de construção de um 
grande negócio pautado no conceito de qualidade na alimentação.

Antônio e Marli aconselham àqueles que querem iniciar um 
negócio próprio, que o façam calcado no conhecimento do ramo de 
atuação, além de sempre buscar o máximo de informações por meio 
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de parcerias e apoio como o do SEBRAE, que permitem crescimento 
ajustado com a realidade do mercado.

A figura dos colaboradores em todo o contexto de evolução desse 
negócio foi essencial para estarem onde sempre almejaram, por isso, 
fica a forte valorização a essas pessoas que, de uma forma ou outra, 
são a base de todo o desenvolvimento e resultado do negócio.

O principal segredo do sucesso dos empreendedores Antônio e 
Marli é estarem sempre atento às tendências de mercado e inovar 
em todos os momentos, além de acreditar na própria capacidade, 
transformando a arte em sabor!

QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

Quais as atitudes que foram fundamentais para o crescimento da 1. 
empresa?

Qual o grau de importância de parcerias para profissionalização 2. 
desse negócio?

Que novos desafios essa empresa poderá encontrar pela frente?3. 

De que forma os protagonistas deste caso poderá dar continuidade 4. 
ao seu empreendimento? 

Que outras inovações esses empresários poderiam estar trazendo 5. 
para maior qualidade dos produtos e resultado do negócio?

De que forma o comprometimento dos gestores Antônio e Marli 6. 
trouxeram resultados também na gestão de pessoas?
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rEFErÊNCiAS

http://www.cascavel.pr.gov.br/historia.php

http://img139.imageshack.us/img139/7554/cascavel409584lw.jpg

h t t p : / / w w w . m i m i c o e v e r t o n . c o m . b r / i m a g e s / p h o t o s /
original/19012010212901.jpg - Imagem Cascavel.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cascavel_(Paran%C3%A1)

http : / /3 .bp.b logspot .com/_esD6aRur2q0/SOSvqzbxSDI/
AAAAAAAADFI/XULSH_X8qWk/s400/cucas+da+dona+Iraci.jpg

http://www.sebrae.com.br/uf/rondonia/orientacao-empresarial/ali
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caso de sucesso
doT GG
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Marta Beatriz Horm Schumacher
Veridiana Torres de Queiroz – ALI

 

É Cascavel, junto com outras cidades do estado do Paraná, berço 
de casos de sucesso na moda. Muitos profissionais e empresas 

consolidadas e muitos novos profissionais de grande potencial estão 
despontando no mercado. A moda em Cascavel e no Paraná está com 
vontade de fazer e de acontecer. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT, 2005), 
entidade responsável pela intermediação de interesses e demandas 
do segmento da moda com o governo, só as indústrias têxteis 
faturam cerca de US$ 25 bilhões por ano. No ranking nacional, é a 
segunda maior indústria do país e o quarto produtor mundial. A ABIT 
informa, ainda, que a indústria têxtil e de confecção responde por 
quase 5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, empregando cerca 
de 1,6 milhões de pessoas.

Neste cenário, empresários de Cascavel investem para descobrir 
o que a população quer, gosta e aprecia vestir. Claudemir de Oliveira 
foi um deles. Desde criança, seus rabiscos dão vida aos tecidos, criam 
moda e agradam ao consumidor. 

CASCAVEL – BERÇO DA DOT GG
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de RaBIscos em calÇadas aos RaBIscos 
Que cRIam moda masculINa

Claudemir de Oliveira, nascido na cidade de Ubiratã no Paraná, 
mudou-se ainda bebê para Cascavel. Hoje, com 27 anos, é empresário 
da moda em Cascavel desde 2009. 

A história de Claudemir pode ser contada desde a sua infância, 
pois foi a partir dela que ele começou a expressar suas primeiras 
ideias. Não foram colocadas no papel, os traços nasciam do giz em 
calçadas, na rua onde morava. Já nessa época, ainda que como uma 
brincadeira casual, Claudemir desenhava noivas e seus exuberantes 
vestidos de dia de glória. 

Quando tinha apenas 7 anos de idade, ao passear com sua mãe 
pelas ruas da cidade, encontrou no calçadão um grupo de vendedores 
hippies. Ficou impressionado com eles e observou nos braços destes 
jovens um tipo de pulseirinha de fios que eram tecidas e formavam o 
nome das pessoas. Pediu à mãe para comprar algumas peças. Assim 
que chegou em casa, a primeira coisa que lhe passou pela cabeça 
foi desmanchar uma delas para entender o processo de fabricação. 
Tinha curiosidade e buscou entender como era trançada. Com isso, 
despertou nele a vontade de confeccionar também pulseiras para 
vender. E não é que a moda pegou! Na escola onde estudou, usar 
aquela pulseirinha virou febre. 

Claudemir se tornou assim, um pequeno empreendedor. Fez 
muitas pulseiras que lhe renderam os trocados que precisava para 
adquirir coisas que ele gostava. Entre as coisas que conseguiu, 
Claudemir comprou um tênis que tanto desejava e que sua mãe por 
condições financeiras não podia lhe dar. Seu espírito empreendedor 
fez com que também ampliasse o negócio e passou a comercializar 
rabicós de cabelo e tererês – trancinhas feitas no cabelo com fios 
coloridos. O negócio foi um sucesso. 
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Daí para frente, Claudemir não parou mais e a habilidade de 
desenhar o acompanhava sempre. Com 10 anos de idade, ele procurou 
o SENAC. Convenceu a diretora através de seus desenhos que merecia 
um desconto para realizar o curso, pois já dito, a família não dispunha 
de recursos para investir na sua formação. E assim foi. Persuasivo com 
sua habilidade, único aluno homem, tornou-se, o destaque do curso. 
As mulheres mais velhas ficaram encantadas com seus tracejados 
e não demorou muito, ele foi contratado em loja de tecidos como 
estilista. Era reconhecido na rua como o “menino estilista”, lembra o 
empresário. Passou até a dar dicas de moda em um programa local 
de TV sobre dicas do dia a dia e relato de acontecimentos da cidade. 

Para garantir recursos, exerceu outras funções no comércio. Atuou 
como empacotador, caixa, vendedor, consultor de visual de loja, 
organizador de desfiles e gerente de marketing. Também trabalhou 
na parte administrativa financeira de uma fábrica de móveis. Fez curso 
de web designer, ingressou em uma agência de publicidade e de lá 
para uma empresa do setor do vestuário realizando desenvolvimento 
de coleções. Desde então, paralelo a outros trabalhos, fazia desenhos 
de roupas para empresas de moda e vendia informalmente. As ideias 
para os desenhos surgiam facilmente. As criações nasciam umas 
após as outras. Devido a essa facilidade para desenvolver, modelar 
e confeccionar, Claudemir começou a esboçar suas novas ideias e a 
pensar em montar a sua própria confecção. Levou da produção dos 
desenhos à comercialização informal cerca de 8 meses. Conseguia 
confeccionar umas 300 peças por mês com a ajuda de sua mãe. 

A atividade foi se expandindo. Não havia recursos para investir 
no negócio. Como a demanda aumentou muito, “Clau” - como 
é chamado e conhecido pelos amigos e parceiros, necessitava 
adquirir matéria-prima em quantidade maior e conseguir melhores 
preços para sua produção. Com isso, surgiu a necessidade de 
formalizar a empresa. Com um CNPJ, poderia comprar ao preço de 
atacado a diminuir os custos de produção. Teve muita dúvida e até 
mesmo insegurança para decidir. Esse seria realmente um negócio 
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para funcionar e obter lucros? Seria viável e sustentável perante o 
recolhimento de impostos, essa formalização? Sabia que legalizando 
a empresa, teria encargos e outros custos. Claudemir confessa ter 
ficado dividido entre: “parar onde cheguei ou arriscar mais e fazer 
novos investimentos?” 

a decIsão 

Foi quando lembrou que conheceu uma das agentes locais de 
inovação do SEBRAE–PR. Procurou-a e buscou informação sobre 
o novo negócio. Queria saber o que e como o SEBRAE lhe ajudaria. 
Devido à recomendação dada por essa agente local, Claudemir 
participou de um curso intensivo no SEBRAE para pessoas com 
plano de abrir empresa: o Programa Próprio. Com algumas dúvidas 
esclarecidas no curso, reuniu documentos e abriu a sua empresa. A 
fundação aconteceu em 1º de dezembro de 2009. Claudemir lutou 
com seus próprios recursos e, ainda assim, saiu produzindo 1000 
peças por mês. Claudemir fez questão de frisar o quanto a agente 
local do SEBRAE esteve presente para orientar e disponível para 
auxiliá-lo a tirar as dúvidas e discutir sobre seus produtos, estampas, 
formato e público-alvo. 

ceNÁRIo

o boom das roupas “GG” – a população está 
engordando

Os estados do Sul do Brasil concentram a população adulta 
com mais excesso de peso. E os homens estão mais obesos que as 
mulheres.

Conforme reportagem veiculada na internet pela Gazeta do Povo 
em 7 de outubro de 2010, é na região Sul do Brasil que se encontra 
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o maior número de pessoas que estão acima do peso adequado: 
56,8% dos homens e 51,6% das mulheres que vivem no Para  ná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul estão com excesso de peso. São ainda os 
homens que engordaram mais que as mulheres nos últimos 35 anos: 
em 1974, 18,5% deles eram gordos; em 2009, o número chegou a 
50,1% contra 48% do sexo feminino. Os dados acabam de ser lançados 
e fazem parte da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do IBGE.

O estresse é um dos principais vilões que têm levado os homens 
(principalmente os mais ricos) a estarem gordos. “Eles acabam 
sendo mais sedentários que as mulheres. Elas sofrem mais com a 
pressão social em busca da beleza”, explica Rosana Rado  minski, a 
presidente da Associação Brasileira para o estudo da Obe  sidade 
e da Síndrome Meta  bólica. “Maior renda também significa mais 
trabalho, e, consequentemente, um número maior de preocupações 
e estresse, o inimigo mortal de quem quer manter o peso”, afirma 
a endocrinologista Mirnaluci Ribeiro Gama, chefe do setor de 
Endocrinologia e Diabates do Hospital Evangélico. Ao se sentir 
estressado, o corpo estimula a produção de cortisol, um hormônio 
que deposita a gordura proveniente da comida na região do abdome. 
Outro hormônio, chamado de cotecolaminas, também liberado 
nesses momentos, pega essa mesma gordura e a leva para a corrente 
sanguínea.

No Sul há uma população mais gorda em decorrência também do 
clima frio. Com as temperaturas mais baixas, as pessoas comem mais, 
principalmente alimentos ricos em açúcar e gordura. “O frio é um 
fator muito importante. Também é preciso lembrar que as pessoas 
se exercitam menos, vão menos a parques e academias e tendem 
a consumir alimentos mais práticos, geralmente industrializados”, 
analisa a nutricionista do Ambula  tório de Cirurgia Bariátrica do 
Hospital Evangélico.

A pesquisa mostra, porém, que apesar de o Sul estar com a 
população mais gorda, esse não é um problema exclusivo da região. 
De um modo geral, o aumento de peso pode ser percebido em todas 
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as faixas etárias do Brasil, independentemente do sexo, estado onde 
se vive ou renda. Na prática, metade da população brasileira está 
acima do peso e, se o país continuar nesse ritmo, chegará, em dez 
anos, ao nível de obesidade dos Estados Unidos, o que é péssimo 
para a qualidade de vida e, ainda, representa um possível colapso, no 
futuro, nos sistemas de saúde.  

O estilo de vida continua mu  dando para pior: hábitos alimentares 
inadequados – o consumo de feijão está caindo enquanto o de 
comidas industrializadas está aumentando – e a violência têm levado 
as pessoas a ficar mais dentro de casa e longe dos parques e pistas de 
caminhada e corrida.  

ceNÁRIo INTeRessaNTe PaRa o NoVo 
NeGócIo

Claudemir começou uma pesquisa para encontrar um produto 
que viabilizasse o seu novo empreendimento. Estava buscando um 
produto que fosse um diferencial no mercado e no qual pudesse 
aplicar toda a sua experiência enquanto estilista de moda. Para 
montar uma confecção de roupas, “Clau” percebeu que precisaria de 
muito dinheiro. Durante sua pesquisa, percebeu o boom de apelos 
para roupas em tamanhos especiais (GG). Chegou então à conclusão 
de que confeccionar roupa íntima masculina com tamanhos extras 
seria a opção ideal. Nascia a marca Dot GG.

Foi neste ponto que a Agente Local de Inovação foi contactada. A 
consultora do ALI (Agente Local de Inovação) orientou o empresário 
em algumas tomadas de decisões e estimulou e acompanhou todo o 
processo para a formalização da nova empresa. 

Com o início da produção vieram muitos novos desafios. Da compra 
da matéria-prima à falta de mão de obra especializada. Faltaram 
também recursos para a aquisição de maquinário. Com isso, foi 
necessário improvisar a produção de uma ideia utilizando um acessório 
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acoplado à máquina de costura. Isso garantiu a economia de comprar 
a máquina naquele momento em que não havia condições para isso, 
mas era imprescindível para a produção de um acessório diferenciado 
com significativo valor de mercado. A improvisação contribuiu para 
que não fosse preciso desembolsar naquele momento a quantia de 
quase 20.000,00, preço de compra da máquina. 

Para resolver o problema da mão de obra, Claudemir visitou 
uma costureira conhecida sua, moradora de Cascavel. Morava 
numa casinha humilde e realizava seu trabalho nos fundos de sua 
residência, numa pequena sala sem forro, porém, muito caprichosa, 
organizada e de ambiente sempre muito limpo. Ela era uma excelente 
costureira. Fazia tudo com muita qualidade. Quando Claudemir lhe 
ofertou a parceria, disse que poderia contribuir com sua mão de 
obra, mas que porém precisaria de máquina adequada para fazê-lo. 
Claudemir então dedicou-se a comprar a máquina para sua parceira 
e, aos poucos, com o próprio trabalho da costura, ela foi pagando a 
máquina que foi se tornando propriedade dela. Assim, hoje atende a 
produção da Dot GG e ainda costura para suas amigas e vizinhas em 
horas vagas. 

A produção estava praticamente encaminhada. Isso não significou 
descanso. Outros problemas começaram a aparecer. O escoamento 
da produção foi outro estímulo para colocar a cabeça para funcionar. 
Mas com uma intensa busca de informações e boa vontade de sobra, 
o problema também foi resolvido. Assim, a partir de alguns contatos 
realizados as peças já estão sendo comercializadas, primeiramente 
vendia em lojas de amigos, através de sacoleiras e da internet e, em 
seguida, a comercialização já atravessou fronteiras do município 
e também do estado, embora ainda timidamente. Atualmente, o 
empresário está estudando a possibilidade de adesão da sua empresa 
a outro projeto que procura representantes em diversos lugares, para 
auxiliá-lo nas vendas e colocação do produto.
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o Que o Homem VesTe PoR BaIxo FaZ 
dIFeReNÇa? 

Com certeza faz. Segundo pesquisa realizada em blogs da internet, 
as mulheres adoram ver o marido, namorado ou companheiro bem 
vestido. 

Por isso, Claudemir apostou firme nessa ideia. Cuecas com apelo 
inovador, focando o público GG, com design e estampas exclusivas, 
qualidade e investimento na marca. Cueca com diferencial é o 
produto principal da empresa Dot GG. Porém, hoje fabrica também 
sungas, camisetas e acessórios. O empresário Claudemir de Oliveira, 
com grande experiência na área e espírito empreendedor, lançou 
no mercado uma opção alegre e de bom gosto para homens que 
mesmo estando acima do peso, passam a se sentir bem vestidos, 
interessantes e atraentes. Os modelos são criativos e alegres. 

Apesar da Dot GG ter apenas alguns meses, já se destaca na 
moda masculina. A produção aumentou de 1000 para 4000 peças 
em apenas um ano de atividades. Toda a produção é realizada pelo 
próprio empresário, o Sr. Claudemir e sua mãe Irene. Boa parte da 
produção é terceirizada. 

Lojas multimarcas de vários estados são hoje seus clientes. Realiza 
as vendas através de representantes e faz contatos diretos com os 
comerciantes do varejo. 

suPeRaÇão e decIsão

Sem dúvida alguma foram dois ingredientes que não faltaram 
ao empresário Claudemir. Investiu todo o seu tempo, toda a sua 
economia e toda a sua criatividade para lançar um novo produto e se 
“atirar” no empreendimento com sua mãe como parceira. 

Conteve todos os seus gastos pessoais e continua até então 
controlando e monitorando cada centavo colhido e investido. No 



285

aProveitando a oPortunidade atravÉs da ProFissionaLiZação – sebrae

início, tudo o que vendia capitalizava em matéria-prima. Hoje, já se 
considera premiado pelo sucesso da marca e o diferencial de mercado. 
Além disso, proporciona-lhe uma margem de lucro satisfatório, relata 
o empresário. “Fabricar cuecas em tamanho extra grande é um bom 
negócio”, pontua Claudemir. 

o FuTuRo é o Que FaZemos dele

Claudemir tem uma convicção: “quero trabalhar a marca que criei. 
Quanto mais forte ela se tornar, maior será a presença e credibilidade 
dela no mercado”. A ideia é vender as cuecas como peça de moda, ou 
seja, que o cliente não a compre apenas por necessidade e utilidade, 
mas a queira como um objeto de desejo.

Sabe que, para isso, haverá de enfrentar muitos desafios. Um 
deles que já se apresenta, é a falta de capital de giro. Ainda precisa 
aumentar o número de vendas. Está trabalhando firme para superar 
o que vier pela frente. Claudemir tem uma certeza: com o entusiasmo 
e dedicação com que vem trabalhando, certamente isso será apenas 
uma questão de tempo. 

Se Claudemir pudesse falar a outras pessoas que pretendem abrir 
seu próprio negócio, diria: “Experimente um pouco do negócio que 
pretende ter. Sinta e perceba o quanto você está para isso e nunca se 
esqueça de antes fazer uma boa pesquisa de mercado. De nada adianta 
querer vender quando não se tem ninguém para comprar.” 

QuesTões PaRa dIscussão

O que é uma pesquisa de mercado?1. 

 Quais as pesquisas mais comuns e suas aplicações? 2. 

 O que é necessário o empresário saber antes de realizar uma 3. 
pesquisa de mercado? 

 Quais as etapas de uma pesquisa de mercado?4. 
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 Qual a diferença entre uma pesquisa de mercado quantitativa e 5. 
qualitativa?

 Qual foi o impacto da pesquisa de mercado realizada pelo 6. 
empresário Claudemir? Como contribuiu para a tomada de 
decisão?

rEFErÊNCiAS

http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?
tl=1&id=1040682&tit=Estamos-mais-gordos

http://www.cascavel.pr.gov.br/historia.php

e-revista.unioeste.br/index.php/tempodaciencia/article/.../1371

http://www.scribd.com/doc/939526/Pesquisa-de-Mercado
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a TeRceIRa GeRaÇão

O empreendedor e saudoso André Majer, natural da Iugoslávia, 
veio para o Brasil em 1925 trabalhar na agricultura. Dotado de 

uma inteligência rara, desenvolvia inúmeros ofícios, uma espécie de 
“faz tudo”, carpinteiro, eletricista, contabilista, desenhista, fotógrafo, 
protético e muitas outras. Além disso, falava sete idiomas, ele 
mesmo se definiu: “Sou um homem de 1.500 profissões e de 3.000 
necessidades.”

Com este exemplo na família, José e Antonio Majer, em 1962, 
instalaram uma cerâmica em Curiúva no Norte do Paraná, onde 
se destacaram fabricando tijolos e telhas. O crescimento foi muito 
grande. Porém, em 1999, os irmãos se dividiram e foi assim que José 
Majer ganhou o apoio da terceira geração, o filho James da Silva 
Majer o mais novo de 4 filhos. 

James, que estudou administração em Curitiba, veio para assumir, 
junto com o pai André Majer, um grande desfio: ganhar qualidade 
e ser referência na região na produção de telhas. Numa história de 
tradição de quase 50 anos, como interferir e modificar a cultura de 
família, funcionários, cidade para enfrentar a competitividade do 
mundo moderno?

um esTado de oPoRTuNIdades e 
aBuNdÂNcIa de maTéRIa-PRIma

A exploração dos Sertões do Jataí tiveram início em 1850 através 
de expedições em direção aos vales dos Rios Tibaji e Paranapanema, 

CERÂMICA MAJER
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com o objetivo de facilitar o transporte fluvial e fazer a ligação da 
região com a Província de Mato Grosso.

A expedição, comandada pelo sertanista Joaquim Francisco Lopes, 
formada por um numeroso grupo de desbravadores chegou até as 
Serras do Cartê e do Falcão, surgindo uma grande picada ligando a 
região dos Campos Gerais (Ponta Grossa) à Colônia Militar do Jataí 
(Jataizinho). Com o passar dos anos, este caminho se transformou 
na principal estrada a ser utilizada por caravanas que se deslocavam 
para o interior. Ao longo dessa estrada principal, foram surgindo 
pequenos vilarejos considerados pontos de parada para viajantes.

A primitiva denominação de Curiúva foi Caetê, que significa em 
tupi “mata virgem”. Em 1912, foi integrada ao território do município 
de São Jerônimo da Serra e, em 1945, passou a chamar Curiúva, que 
em tupi-guarani é o nome de uma variedade de pinheiro.

Situada na região Norte Pioneiro do Paraná, limita-se pelas 
cidades de Sapopema, Ibaiti, Telêmaco Borba e Ortigueira. Tem 
um pouco mais de 15.000 habitantes, sua economia é baseada em 
pequenas propriedades agrícolas. Além disso, a indústria de madeira 
é predominante, acompanhada pela de cerâmica.

Há ainda um enorme potencial a ser desenvolvido nestas áreas, 
dada a enorme oferta de matéria-prima. Cerca de 25% do Município 
é coberto por madeira de reflorestamento e jazidas de argila tanto 
para tijolos e telhas quanto cerâmica de revestimento.

O empreendedor André Majer se casou com Julia de Melo e desta 
união nasceram: Carlos, José, Antonio, André, Paulo, Iolanda e Milton. 
Chegou com a família no Paraná em 1940, no Município de Pinhalão e, 
em 1942, mudou-se para Ibaiti. Morreu em 1954, deixando exemplo de 
trabalho e honestidade. Em 1959, os filhos, juntamente com a mãe Julia 
vieram para Curiúva, passando a atuar na região como protéticos.

Pensando na potencialidade da região e com a compra de um 
terreno de 10 alqueires, em 1962 os irmãos Antonio e José instalaram 
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a Cerâmica Majer, a qual iniciou fabricando tijolos maciços num 
barracão de sapé de 12 x 50 m e maquinário de motor a diesel. 

A cerâmica vermelha é uma atividade que se dá a partir de argilas 
a qual depende de algumas características como plasticidade, 
capacidade de absorver e ceder água, capacidade aglutinante 
(cola), contração na secagem e queima. A massa é submetida a 
altas temperaturas que atribuem rigidez. A cerâmica tem um papel 
importante para a economia do país, devido à abundância de 
matérias-primas naturais.

Neste cenário promissor, a empresa crescia, tanto que no ano 
seguinte construiu-se um forno caipira para 10 mil tijolos e contava com 
5 funcionários. Em 1967, já contavam com 3 fornos caipiras e a energia 
elétrica chegou na cerâmica. Em 1972, iniciou-se a fabricação de telhas.

A primeira casa de alvenaria de Curiúva foi construída por José Majer. 
A obra incentivou outros moradores para este sistema de construção.

Com o passar dos anos, a empresa foi se estruturando, adquirindo 
equipamentos como a maromba (prensa), prensa para telhas, 
vagonetas, retroescadeira, fornos mais modernos e estufas. Em 1991, 
a produção de telhas já ultrapassava a de tijolos.

Em 1999, os irmãos decidem separar a sociedade, ficando a 
cerâmica aos cuidados de José Majer, casado com Cemir da Silva 
Majer, sendo pai de Leda, Ieda, Iara e James.

James, o filho mais novo, recém-formado em administração, veio para 
junto de seu pai assumir a gestão da empresa. Cheio de ideias novas e 
carregando no sangue o empreendedorismo do avô André Majer, James 
e seu pai tinham um grande desafio de quebrar paradigmas e tornar a 
empresa mais competitiva perante às exigências do mundo moderno.

esTudaNdo o meRcado 

James começou a estudar como funcionava o setor e levantar os 
dados da empresa e do mercado. Percebeu que o mercado estava 
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muito competitivo e os clientes exigentes, principalmente no que diz 
respeito à qualidade.

A empresa sempre trabalhou de forma que suas vendas 
aumentassem conforme o aumento de produtividade, os funcionários 
têm baixo índice de escolaridade e muitos dos processos precisariam 
ser revistos.

Em relação à produtividade, a empresa apresentava perda 
considerável por requeima dos blocos. Isto é causado devido à grande 
diferença de temperatura no interior do forno e esta diferença de 
temperatura é resultado do excesso de carga no interior dos fornos, 
dificultando a circulação de ar.

As necessidades de mudanças eram evidentes no que se tratava 
de inovação na produção e investimentos na sustentabilidade. Em 
2008, buscou ajuda do SEBRAE para auxiliá-lo nestas mudanças, 
trazendo seus principais problemas: qualidade das telhas, aumento 
da produção e certificação dos produtos.

Além disso, o SEBRAE levantou algumas questões como: a empresa 
desconhecia a formação correta do seu custo, colocando em risco a 
lucratividade; necessitava de um acompanhamento da produção 
para aumento de capacidade produtiva; melhoria na queima e 
secagem dos produtos.

a PalaVRa Que Não saÍa da caBeÇa: 
QualIdade

A empresa passou a ter um pensamento voltado à qualidade para 
poder acompanhar o mercado. James sabia que para conquistar isso 
precisaria mudar a cultura da empresa, principalmente no que diz 
respeito a desperdício, acompanhamento da produção e qualificação 
do trabalho.
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A empresa passou por um treinamento na área financeira, na qual 
James contou com a irmã Leda para auxiliá-lo. Precisou desenvolver 
seu próprio treinamento junto aos funcionários de produção, pois 
não exige grau de escolaridade, exceto daqueles que operam as 
máquinas. Passou a investir mais no que diz respeito a qualidade do 
espaço físico e no ambiente de trabalho.

James conta que seu pai é muito organizado e exigente com a 
segurança dos investimentos, então tudo dentro da empresa passa 
por um estudo e planejamento. Passaram a visitar feiras do setor e 
visitas técnicas (em outras empresas para ver como funciona) para 
buscar novas tecnologias e ganhar mais produtividade e qualidade.

Em relação à produção, a empresa adotou algumas mudanças. 
Para melhoria do processo da queima, devido a diferença de 
temperatura no interior do forno, foram deixados espaços localizados 
estrategicamente, facilitando a transmissão de temperatura por igual 
por toda a carga do forno, para que chegue à temperatura necessária 
para a completa queima dos blocos. Além disso, o carregamento 
correto dos blocos e telhas teve uma diminuição da quantidade 
de produtos requeimados, resultando uma economia de tempo e 
combustível.

Também foi feito o remanejamento das saídas de ar das estufas 
para diminuir o tempo de secagem.

medINdo os ResulTados

Hoje, a empresa produz 600.000 tijolos por mês e 300.000 telhas,  
e a dedicação da família em ações de inovação e remanejamento 
de processos trouxe vários resultados. Havia uma perda de 
aproximadamente 20% da produção de telhas, hoje, a perda chega 
a 13%, uma economia de 33%, sabe-se que a melhora ainda pode 
ser maior, pois ainda estão sendo ajustados os espaçamentos dos 
fornos. 
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Além da diminuição das perdas, houve uma economia de 2 a 3 horas 
no tempo de queima de cada fornado, resultando também menos uso de 
combustível, menos emissão de CO2 e um menor impacto ambiental.

Com o remanejamento das saídas de ar das estufas, o tempo de 
secagem que antes era de 42 horas passou a ser de 24 horas, uma 
redução de quase 43%. Considerando que durante esse tempo, é 
utilizado um motor de 20cv para o exaustor e mais 12 motores de 
2cv para os ventiladores do secador, o resultado é uma economia de 
677,736 KWH por secador. Além de diminuir as perdas na secagem 
em 52%, menor consumo de energia e impacto ambiental.

NoVos desaFIos

A palavra qualidade não vai sair mais da cabeça de James e seu 
pai José Majer, mas eles sabem que têm muito a fazer. Para isso, 
estão com consultorias na área de análise na preparação da massa, e 
continuam a melhoria dos processos para ganho de produtividade e 
lucratividade.

Com certeza um dos seus mais importantes objetivos é de se tornar 
referência em qualidade de produtos e serviços da região, para isso, vai 
continuar investindo em capacitação e novas tecnologias.

Também vai focar seus investimentos em marketing – hoje, tem 
2 representantes, em Castro e em Ponta Grossa, além de ampliar 
este número pretende investir em capacitação em qualidade de 
atendimento ao cliente.

Para os produtos, busca a certificação do INMETRO – Instituto 
Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial e o 
Certificado PSQ - Programa Setorial de Qualidade. Pretende também, 
introduzir novos produtos para acompanhar as tendências do 
mercado.
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acomPaNHaR o meRcado

Sabe-se que em alguns países o tijolo ainda é o material preferido 
para as fachadas e paredes externas. Nas paredes internas e 
estruturais, no entanto, o concreto e outras alternativas já dominam 
o mercado. Mas empresas que investem em inovação e tecnologia 
para fazer produtos diversificados e de valor agregado é uma ótima 
oportunidade de manter-se no mercado.

Especialistas dizem que a estratégia de sobrevivência das 
pequenas empresas do setor passa necessariamente pela fabricação 
de produtos de nicho e alinhados aos conceitos de sustentabilidade.

Mas para uma família que tem na veia o sangue empreendedor de 
André Majer, é uma questão de persistência e busca contínua.

QuESTÕES PArA DiSCuSSÃo

Até que ponto a interferência das consultorias do SEBRAE 1. 
modificou a estrutura da empresa?

Que ações de marketing a empresa poderia fazer para alavancar 2. 
as vendas e ser reconhecida como referência na região?

Como a empresa pode adaptar-se às questões de sustentabilidade 3. 
sem perder a tradição da família?

rEFErÊNCiAS

http://www.ibge.gov.br

http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao

http://www.abceram.org.br/asp/abc_21.asp

http://www.abceram.org.br/asp/abc_283.asp

http://www.abceram.org.br

http://www.mineropar.pr.gov.br/modules 



caso de sucesso
olaRIa ToRTaTo



297

Marta Beatriz Horm Schumacher 
katalin Stammer – ALI

são José dos PINHaIs – BeRÇo da olaRIa 
ToRTaTo

A Olaria Tortato fica no município de São José dos Pinhais. Localizado 
na Região Metropolitana de Curitiba, é o maior pólo ceramista 

do Brasil, com cerca de 150 olarias, com grande importância na área 
ceramista, com produção destinada a todo o país. 

A Prefeitura do município tem apoiado o setor incentivando a 
formalização dos empreendimentos no município e fornecendo subsídios 
para participação em grandes eventos da área, além da realização de 
qualificação profissional com a parceria do SEBRAE e ACIAP. 

A região têm uma boa estrutura de olarias e investe no atendimento 
às normas. Sobre o futuro do segmento de cerâmica, destaca-se o 
aumento da participação das construtoras. Percebe-se uma tendência 
que grandes marcas da área da construção sejam fornecedoras dos 
materiais que elas vão utilizar, portanto, a exigência de qualidade 
acaba sendo maior.

As olarias de São José dos Pinhais e região cresceram 
significativamente diante do aumento de vendas de imóveis para 
todas as classes sociais. A construção de prédios, sobrados e casas 
leva, em sua maioria, tijolos. Os blocos de concreto respondem por 
cerca de 30%, conforme dados da ANICER (Associação Nacional da 
Indústria Cerâmica).  

OLARIA TORTATO: INOVAR É MAIS QUE 
CRIAR NOVOS PRODUTOS
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Em relação aos cuidados com o meio ambiente, a cerâmica possui 
vantagens diante dos blocos de concreto, além de permitir melhor 
isolamento térmico e sonoro. 

O Brasil dispõe de importantes jazidas de minerais industriais 
de uso cerâmico, cuja produção está concentrada principalmente 
nas regiões sudeste e sul, onde estão localizados os maiores pólos 
cerâmicos do País.

olaRIa ToRTaTo – INoVaÇão é PalaVRa-cHaVe

De tijolo em tijolo é que a Olaria Tortato foi construindo a sua 
história e se tornando cada vez mais sólida. Com a abertura para novos 
conhecimentos, aperfeiçoamento de processos e interesse em inovar, 
os empresários Nilson e seu irmão Nelson seguiram as orientações 
que receberam do Projeto ALI (Agentes Locais de Inovação).  

Agente local teve como missão convencer os empresários de que 
nem toda inovação é tecnológica. A inovação pode ser bem simples, 
no dia a dia, com algumas mudanças nos processos e na rotina da 
empresa. 

o começo...

O empresário Nilson Luiz Tortato, 36 anos iniciou na atividade 
cerâmica em 1989, quando tinha 16 anos, junto com seu irmão 
Nelson, de 13. Filhos do produtor rural Sr. Rubesmar Tortato e da 
Ivanira Nogoski Tortato, na época era comum a preocupação dos 
pais em arrumar ocupação para os filhos e ingressá-los em alguma 
atividade profissional. Essa cultura motivou a família a investir numa 
fábrica de tijolos. O empresário Nilson conta que não havia muito 
interesse e nem gosto pelo trabalho na olaria por parte dos dois 
irmãos e sempre que podiam, escapavam das atribuições. Mas, ainda 
assim, como a atividade era comum na região e principalmente no 
município, o pai insistiu na idéia com apoio do irmão mais velho que 
na época exercia a profissão bancária. Devido a pouca idade dos dois 
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(Nilson e Nelson), quem administrava a empresa era o pai, paralelo 
à atividade da lavoura.  E eles, ajudavam como podiam, na parte da 
produção, muito mais para aprender o ofício. 

Além do conhecimento que o pai trazia da sua juventude, também 
contribuiu para que o crescimento da empresa a experiência do 
primeiro funcionário, o Sr. Hipólito Nogoski que já havia trabalhado 
com cerâmica. Ter essa pessoa experiente fez a diferença para que os 
dois jovens aprendessem a atividade. A “escola” foi a própria rotina 
diária: aprenderam fazendo.

 A empresa foi instalada no “patrimônio” (terreno) que já pertencia 
a família. 

Em 1993 os irmãos construíram um barracão simples de 180m² 
nos fundos da residência da família. Iniciaram com um forno comum 
aberto. Nessa época, a produção era em média de 60.000 unidades/
mês do tijolo de 4 furos (1991). Para isso, trabalhavam apenas o Sr. 
Hipólito, o pai que ajudava quando podia e os dois irmãos: Nilson e 
Nelson.  

A partir de 1993/94 a empresa adquiriu uma extrusora nova 
(maromba) o que possibilitou o aumento da produção de tijolos de 
6 furos para 110.000 unidades/mês. Em 1994 já contavam com uma 
equipe de 5 pessoas (4 funcionários e os dois sócios – Nilson Luiz 
Tortato/Rubesmar Tortato). 

A família desde o início tinha por hábito pagar consórcio de carro. 
Faziam sobrar para pagar mês a mês uma parcela. Foi uma estratégia 
para guardar dinheiro, pois não chegaram a tirar o carro novo que 
seria o resultado do investimento. Perceberam que essa era uma 
maneira de poupar para investir. Dessa maneira, ano após ano, 
quando terminavam o pagamento de um consórcio, compravam 
outros equipamentos para melhorar a produção ou algum veículo 
para transportá-la. 

Assim, em 1995 conseguiram comprar um caminhão novo. 
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Em 1997 chegaram a avaliar a possibilidade de mudar de setor.
Porém, após algumas análises e contas no papel, perceberam que, 
apesar de não apostarem muito na atividade os anos foram passando 
e o negócio apresentava-se rentável. Todo ano havia sobra de capital, 
concluíram que fazer tijolo era interessante. Chegaram a conclusão 
de que a empresa merecia mais atenção. 

e assim se fez...

Observaram o processo de produção e entenderam que estava 
ainda muito artesanal. O mercado indicava que precisavam fazer 
algumas mudanças.  A padronização e a qualidade dos produtos e 
serviços precisavam de investimentos. e com alguns cuidados seria 
possível aumentar ainda mais os lucros. 

Foi dada a largada. Reinvestiram na compra de novos equipamentos 
(misturador, cilindro, cortador automático, melhorias no barracão). 

Em 1999 começaram a estudar o projeto do forno túnel (antes 
eram usados fornos caipiras, atualmente proibidos por lei do IAP 
– Instituto Ambiental do Paraná - por causa da emissão de gases). 
O forno começou a funcionar em setembro de 2000 aumentando 
a produção para 200.000 unidades/mês de tijolos de 6 furos, 
utilizando biomassa (resíduos de madeira), o que eliminou a lenha 
usada anteriormente (diminuindo o impacto ambiental). Em 2001 o 
caminhão foi adaptado para entrega dos produtos em pallets e esse 
processo agilizou as entregas. 

De 2001 a 2004 o valor do produto no mercado estava baixo 
e, consequentemente, a lucratividade também. Mesmo assim os 
empresários investiram em mais maquinários (retro-escavadeira, 
caminhão). 

Em 2005/2006 o mercado começou a reagir e os empresários 
sentiram a necessidade de melhorar ainda mais a qualidade e 
diferenciar o produto. 
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Nilson é quem cuidava da parte administrativa-financeira, 
contratação e treinamento de funcionários e gerenciava as vendas. 
Nelson cuidava de todo o setor produtivo.  

Para  organizar a produção os empresários foram buscar 
informações em entidades parceiras para encontrar maneiras de 
reduzir os desperdícios e aumentar a qualidade. O processo iniciou 
em final de 2007. A empresa conseguiu economizar no ano 2008 
com a reorganização por volta de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil 
reais). Atualmente a cerâmica trabalha com oito funcionários e os 
dois sócios com uma produção média de 300.000,00/mês variando 
conforme modelo do produto.

Nelson afastou-se da empresa desde Maio de 2010 e está cursando 
graduação em administração. Enquanto isso, Nilson segue tocando a 
atividade. A perspectiva é que o irmão retorne a empresa no início 
de 2011. 

Hoje a OLARIA TORTATO LTDA fabrica blocos de cerâmica e tijolos 
para construção. 

a inovação mudou os resultados

A OLARIA TORTATO LTDA aderiu ao Programa Agentes Locais de 
Inovação/Fundação Araucária, em Setembro de 2007. Após a visita 
e orientação da agente designada para o trabalho com a empresa 
muitas mudanças foram feitas. 

Algumas delas: 

Em um tijolo, 30% é argila de morro, e 70% é argila de várzea. 
O empresário Nilson Tortato misturava as matérias-primas sem 
se preocupar com a dosagem certa. Os tijolos não tinham padrão 
definido. Em um mesmo lote, era comum encontrar peças com peso 
e medidas diferentes. O erro fazia a olaria perder R$ 0,02 por tijolo. 
Parece pouco, mas numa produção anual de 3,5 milhões de unidades 
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o prejuízo chegava a R$ 72 mil. Agora, o dinheiro economizado é 
revertido em melhorias para as empresas.

A olaria também melhorou a qualidade das matrizes. Hoje, a peça 
que dimensiona os furos faz 3 milhões de tijolos idênticos. Outra 
inovação foi aplicada na queima dos produtos. “A gente adaptou o 
forno para queimar qualquer tipo de maravalha. Desde serragem limpa, 
suja, casca de pinos, o que vier de biomassa a gente consegue queimar”, 
explica Nilson. 

Os clientes da olaria percebem a inovação. Os tijolos são entregues 
em pallets de madeira. “Antes, tudo era descarregado na mão, três 
tijolos cada um. Demorava um dia inteiro para descarregar uma carga 
de tijolo. Hoje, em cinco minutos, se descarregam 4 mil tijolos. Muito 
rápido”, diz o cliente Aldoir Gessi.

Mas a empresa não parou por aí. Quando percebeu os resultados 
positivos, seguiu investindo em capacitação e novas parcerias. 
Realizou a contratação do pacote de ações do projeto Construindo 
o Futuro – SEBRAE/PR, em Novembro de 2007. E em 2008, através do 
SENAI Ponta Grossa PR – fez a contratação de consultoria de processos 
produtivos e testes laboratoriais. Participou de feiras e eventos do 
setor – FEICON, EXPOCER, ENINC Foz do Iguaçu 2008, ENINC Maringá 
2009. Participou da articulação com o grupo de ceramistas de São 
José dos Pinhais x Prefeitura de São José dos Pinhais x SINDICER 
(cooperação e associativismo) para fortalecimento do setor.

Abaixo o relatório das melhorias para o processo de fabricação 
de blocos cerâmicos na Olaria Tortato segundo relatório do analista 
técnico pleno Sr. Adilson Carlos Costa do SENAI Ponta Grossa (ações 
que estão em andamento):

Aumentar entrada de energia para 380 volts.1. 

a) para extrudar com umidade variando de 20 á 24%, 

b) menos tempo de secagem, menor retração de secagem

c) maior resistência mecânica após secagem e queima
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d) baixa absorção de água, alta resistência  a compressão 

Construir barracão com área de 800 m2. 2

a) para estocar argila seca

b) para descansar e homogeinizar a argila

Colocar o segundo laminador3. 

a) para reduzir a granulometria da massa

b) melhor compactação e empacotamento na extrusão 

Colocar maromba compatível com produção desejada4. 

a) maior produtividade

b) extrusão baixa umidade

c) melhor qualidade do produto acabado 

Colocar indicadores de temperatura, e porta na entrada e saída do 5. 
forno

a) melhoria das características físicas do produto acabado

b) maior estabilidade da temperatura na zona de queima

c) menor consumo de combustível (serragem), para queima

Criação de um mini-laboratório nas imediações da empresa para 
que o próprio empresário realize seus ensaios de produto e mantenha 
a qualidade e continuidade da gestão da inovação na empresa.  

Finalização do processo: Certificação do produto – aumentar 
vendas e melhorar lucratividade.

Muitas destas ações já aconteceram e outras são implantadas dia 
após dia. 

Participação em seminário sobre Inovação

Em 24 de Julho de 2009, o empresário Nilson Luis Tortato, da Olaria 
Tortato, contou com entusiasmo e as suas experiências no seminário. 
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“A Importância da Inovação”. O objetivo do seminário foi conscientizar 
empresários sobre inovação para que pudessem implantá-la em suas 
empresas. Motivados pelos resultados, pretendem seguir investindo 
e estudando maneiras diferentes de fazer o que já faz na área da 
cerâmica.

o que garante os resultados e a visão de futuro do empresário 

O empresário Nilson defende alguns princípios básicos para o 
êxito na atividade empresarial: “qualidade no produto e nos serviços, 
honestidade e conquista do mercado”. E afirma com convicção: “o 
mercado só se conquista pela qualidade dos produtos e serviços 
prestados e principalmente pela honestidade com que se trabalha. Se 
vendo um milheiro de tijolos, é exatamente essa a quantia a ser entregue, 
com o máximo de cuidado, prazo e capricho. Tratou, cumpriu!” – frisou. 
E seguiu dizendo: “É claro, precisamos cuidar do conjunto. Não é uma 
coisa apenas que faz a empresa ser boa e alcançar os resultados. Boas 
parcerias na cadeia produtiva do setor, busca de informação constante, 
conhecimento e atualização permanente garantem um produto de 
qualidade”. 

Sua visão contempla muitos novos clientes que procurem a Olaria 
Tortato por seus produtos e serviços prestados. “Quero que meus 
clientes indiquem a empresa uns para os outros. Tenho certeza que este 
é o melhor marketing e a publicidade mais barata que existe. Quero ser 
conhecido em todo o Brasil pelo produtos que vendo e pelos serviços que 
prestamos. E isso já vem acontecendo”. 

QuesTões PaRa dIscussão: 

 O que é necessário para que haja uma cultura de inovação 1. 
estabelecida em uma pequena empresa? 

 Que fatores podem ajudar uma empresa a decidir quando, quanto 2. 
e até que ponto inovar?
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 Como deveria agir um empreendedor que observa uma boa 3. 
oportunidade, mas não tem capital pra investir?

 Qual foi o comportamento do empresário Nilson Tortato que 4. 
contribuiu para que a empresa fizesse mudanças significativas?

 O que determina que uma idéia transformadora seja realmente 5. 
inovadora? Pesquise: 

ReFeRÊNcIas

http://www.sjp.pr.gov.br/portal/conteudo.php?id=1126805235640746

http://www.entrei.net/empresa/olaria-tortato-ltda-me/3088969.
html

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Pinhais

http://www.abceram.org.br/asp/abc_2614.asp

http://www.protec.org.br/noticias.asp?cod=4075

http://www.bemparana.com.br/index

http://tv.sebrae.com.br/home/ibqp/program/1162/acao-e-
inovacao-3-olaria-reduz-30-a-50-de-custos-implantando-gestao-
inovadora
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