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DE OLHO 
EM 2018

COMPORTAMENTO 
DO CONSUMIDOR

“A principal mudança está nas opções que as 
pessoas fazem no momento de consumir. Há 

exemplos bem práticos. A família pode não 
viajar no fim de semana, mas vai ao cinema. No 

restaurante, o casal pede um vinho mais barato. 
As pessoas não vão cortar o cabelo todo mês, 

mas a cada seis semanas. Quer dizer: o 
consumo não deixa de existir, ele muda 

um pouco de foco. E dentro disso há 
setores que crescem.”

Começamos este e-book com um 
convite: vamos tentar deixar a crise 
no passado e pensar com mais 
otimismo? Afinal, o mundo continua 
girando. E as pessoas continuam 
consumindo, viajando, comprando, 
comendo. Há muitas oportunidades, 
sim! Mais do que isso: há um cenário 
real por trás de dados como PIB, 
IGPM, juros. São 200 milhões de 
brasileiros que continuam 
movimentando a economia. Para 
alcançá-los há um elemento que faz 
toda a diferença. É o olhar local sobre 
o seu segmento de atuação.

Veja as dicas do Fábio para o 
De Olho No Mercado.

Aproveite o novo 
ano para crescer!
O professor, consultor em economia e autor de livros Fábio Zugman 
dá várias dicas para pensar as estratégias de negócios em 2018.

Fábio Zugman
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DE OLHO 
EM 2018

OLHAR LOCAL
“Geralmente os empresários estão 

mais atentos a dados como PIB, IGPM, 
juros. Mas a economia é muito mais 

complexa e detalhada do que estes números. 
É preciso separar um pouco as projeções gerais 

da realidade. Especialmente nas empresas de 
pequeno e médio porte. O setor de serviços, por 

exemplo, tem um cenário mais positivo. 
O grosso da crise já passou, os números vão 
melhorando. Estamos em um ponto em que 

é fundamental olhar para os dados de 
consumo da região onde atuamos. 

O olhar local é que cria 
oportunidades.”

CONFIANÇA 
DO CONSUMIDOR

“Como as pessoas estão gastando e no 
quê? Este é um indicador muito valioso. Se o 

seu concorrente cresceu na crise, significa que 
há oportunidade. Isso pede uma reflexão 

interna: o que ele fez de diferente? Como você 
também pode crescer? Ganhar a confiança do 

consumidor garante a sustentabilidade dos 
negócios em qualquer cenário.  Conheça e 
trate bem o seu cliente. Entenda o que ele 

precisa, o que espera da sua marca.”2



DE OLHO 
EM 2018

MENSAGEM 
AOS EMPRESÁRIOS 

DO PARANÁ
“É fácil ficar no 8 ou 80. Quando tudo está 

bem, todos estão felizes e otimistas. Quando 
está  ruim, a tendência é pensar e agir de 

forma negativa. Vamos tentar encontrar um 
ponto de equilíbrio. Quando colocamos as 

coisas em perspectiva, voltamos à 
realidade. O mundo não parou, as 

pessoas não pararam de viver, 
consumir, realizar seus 

projetos.”

Fábio Zugman

PLANEJAMENTO
“Não podemos confundir  planejar com 
prever o futuro. Planejar é, na verdade, 

definir seu objetivo. Como planejar 2018?  
Uma dica simples: planeje encerrar o ano 
melhor do que começou. Depois, trace o 

caminho para chegar nesse alvo. É 
importante não ter medo, conhecer 
seu mercado e agir com segurança. 

É um caminho feito de 
pequenos passos.”
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Um olhar sobre os 
setores da economia
Depois das dicas do Fábio Zugman, é hora de 
conhecer alguns setores que têm perspectivas 
bastante otimistas para este ano novinho em folha. 
Vamos juntos dar um giro pelo Paraná e nos inspirar?

4



MANDIOCULTURA: 
ABERTURA DE NOVOS 

MERCADOS
Como um dos diretores da empresa CM3 Cooperativa 

Agroindustrial, especializada em mandiocultura, Pratinha 
conta que as plantações de mandioca são muito tradicionais 

em Paranavaí (PR), conhecida como “terra da mandioca”. 
Até pouco tempo, ainda havia o entrave da falta de 

mecanização. “Agora já estão surgindo equipamentos que 
agilizam a colheita e, consequentemente, vão favorecer a 

dinâmica industrial”, afirma.

O processamento da mandioca para obter a fécula ou 
amido (também conhecido como goma ou polvilho) 

possibilitou a utilização do insumo por diferentes 
mercados. “No drive de produtos saudáveis, por 

exemplo, temos a tapioca, hoje presente no 
dia a dia de muitos lares brasileiros”, 

aponta.  

Setor agro
Oportunidades 
que vêm da terra
Quando o assunto é agronegócio, o Noroeste do 
Paraná tem espaço para um crescimento ainda 
maior. Isso porque 80% da terra disponível – ainda 
destinada à pastagem –  podem ser convertidos à 
produção agrícola. Quem nos dá a perspectiva 
otimista é o empresário do ramo agroindustrial, 
Paulo Pratinha.

Paulo Pratinha
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NOROESTE É 
REFERÊNCIA 
NA SAFRA DA LARANJA
Em Paranavaí está sediada a Citri Agroindustrial 
S/A, focada na produção de citros e derivados, 
especialmente o suco concentrado. “A bebida que sai 
daqui possui coloração intensa, um forte alaranjado 
que denota a qualidade superior da fruta”, aponta 
Pratinha.

Da Prat’s, fabricante de suco concentrado de laranja líder 
de mercado, o empresário traz um panorama de dar 
orgulho. Segundo ele, o Brasil detém grande fatia do 
market share. “De cada cinco copos da bebida tomados 
no mundo, três saíram daqui”, informa. “Por aqui, apesar 
do consumidor se mostrar muito interessado, faltava 
disponibilizar o produto na prateleira do ponto de venda, 
como se fosse direto da fruta, mas com muita 
praticidade”, analisa. 

Atualmente, há várias marcas de menor 
representatividade popularizando o consumo do 
suco de laranja concentrado. O que, para Paulo 
Pratinha, é saudável também para os negócios. 
“Estão criando uma nova categoria de 
produtos. O mais importante é focar em 
oferecer o melhor a quem consome”, 
finaliza.
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A retomada da 
economia interna, a redução na 
importação de produtos chineses e a 
reposição de estoques no varejo em época 
de menor demanda (janeiro a março). 
Estes são alguns dos fatores que levaram o setor 
têxtil a encontrar espaço para crescer e se reinventar. 

Com unidades em Cianorte e Maringá, o Paraná Moda Park 
é fruto de um projeto recente: estreou as novas operações 
em outubro de 2016. O modelo de negócios do shopping 
atacadista passou por mudanças que resultaram na atual 
gestão, pautada nas reais necessidades e características do 
cenário. “Formamos uma equipe de cooperadores em sintonia com 
as expectativas e, felizmente, os resultados têm sido muito 
satisfatórios”, explica o coordenador de marketing, Leandro Cintra.

Vestuário e calçados
A moda que gera negócios
O Noroeste do Paraná recebe consumidores e lojistas de todo o país. 
Conhecida como a "capital da moda", Cianorte une-se a Maringá para 
formar um dos maiores polos têxteis do Brasil.
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DE OLHO NOS SINAIS 
DO MERCADO
Para Cintra, sempre haverá espaço para as 
empresas que buscam evoluir. “Ao contrário do 
que muitos pensam, é exatamente nos momentos 
difíceis que surgem as melhores ideias”, afirma. 
“Para encontrar soluções, é preciso conhecer bem o 
mercado e estar atento aos sinais”, completa.

Com o mote “Um Passo Além da Moda”, a empresa 
tem investido no fomento e profissionalização das 
atividades. Além do nível de qualidade dos produtos – 
em sua maioria de grandes marcas -, a infraestrutura e 
boa recepção aos compradores e varejistas são 
prioridade: amplo estacionamento, centro de 
eventos, hotéis e restaurantes são algumas das 
comodidades disponíveis. “Existem duas palavras 
que resumem nossa postura: profissionalismo e 
diferencial. Respeitamos os concorrentes, mas 
nosso foco constante está nas ações 
inovadoras para sermos referência no setor. 
Contamos com equipes treinadas que 
tornam a experiência de compra a mais 
agradável possível. Aqui o cliente é 
soberano”, finaliza.
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DO NOROESTE PARA TODO O 
ESTADO, A SERALLÊ CALÇADOS 
MOSTRA O CRESCIMENTO DO SETOR
Para o empresário do ramo calçadista Luiz Sérgio Castardo, é preciso 
lidar com a realidade do mercado e evoluir junto a ele: “se o consumidor 
altera seu comportamento, hoje muito mais informado e exigente, 
precisamos estar preparados para atendê-lo”, afirma.

De acordo com Castardo, proprietário da rede Serallê Calçados (com 10 
lojas, entre próprias e parcerias), é preciso ter visão para seguir o fluxo. “De 
2016 pra cá, crescemos em média 10% e ainda temos planos de expansão”, 
analisa. 

Variedade de produtos, bons preços e ótimo atendimento

“É preciso oferecer o melhor atendimento. Isso fará toda a diferença. 
Contamos com uma equipe de ótimos profissionais e, pelo trabalho que 
realizamos, logo veio o interesse dos parceiros de replicar nosso modelo de 
negócios”, detalha Castardo.

Sérgio antevê para o setor calçadista uma evolução 
muito parecida com a que já ocorre nos segmentos 
de móveis e eletros. “Caminhamos para o ponto 
no qual as grandes redes irão absorver os 
varejistas menores”, frisa. Apesar de ser um 
cenário ainda em formação, o empresário 
acredita que nem todos conseguirão 
atender as demandas dos fabricantes. “A 
indústria tem buscado mais facilidade nas 
negociações e segurança”, encerra 
Castardo.

Paulo Pratinha
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CASAS AJITA: 
MAIS UM CASE DE 

SUCESSO NO SETOR DE 
CALÇADOS

Fundado em Paranavaí, em 1953, o Grupo Casas Ajita tem 
mais de 30 lojas em várias cidades do nosso estado. Fabio 

Ajita, sócio-proprietário, conta que o trabalho institucional e a 
proximidade com o consumidor ajudaram a consolidar a marca 

nas regiões em que atua.

O trabalho vai muito além de oferecer bons preços e 
promoções nos anúncios. Ajita conta que é preciso criar um 
vínculo com o consumidor. “É preciso estar em contato com 

o cliente, ver quais as reais necessidades e oferecer 
exatamente o que ele precisa. Por isso investimos 

sempre em campanhas mais institucionais. 
Conseguimos fazer com que nosso público se 

identifique com nossos valores”, explica. 

Fabio Ajita
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FOCO NA MARCA 
E EM AÇÕES JUNTO AO 

PÚBLICO
O Grupo Casas Ajita é muito conhecido por estar em 

contato com o público de várias formas. Não apenas na 
venda do produto, mas em outras ações, como o apoio e 
patrocínio de shows artísticos. “Isso faz com que a gente 

seja sempre lembrado, ou porque o cliente precisa de algo, 
ou porque estamos proporcionando outros momentos de 

lazer para ele”, diz Ajita.

Para o empresário, o consumidor é fiel quando encontra 
um propósito maior atrelado à marca. “Hoje em dia o 

público está cada vez mais informado e o preço já não é 
o argumento mais atrativo. O consumidor sabe o 
que quer e paga até mais por isso. Como sempre 

fizemos campanhas mais institucionais, 
nosso foco ficou ainda mais forte nessa 

relação de amizade com nossos 
clientes”, finaliza.
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Pilares do setor imobiliário
Construção civil e infraestrutura
Infraestrutura de cidade grande com jeitinho de interior. 
Em Guarapuava, a qualidade de vida é proporcional aos 
investimentos que a cidade tem recebido nos últimos anos.

12

O potencial 
produtivo do agronegócio, 

uma das principais vertentes 
econômicas de Guarapuava, é 

somado ao crescimento de outros 
segmentos. A educação é um deles. 
Em 2017 foi inaugurado o primeiro 
curso de medicina da região, que já 

conta com um campus da Universidade 
Estadual do Centro-Oeste 
(Unicentro) e também da 
Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR).



13

O empresário destaca que 
investimentos públicos somam-se 
aos privados e têm proporcionado 

melhorias significativas para a 
infraestrutura de Guarapuava. “O hospital 

regional, por exemplo, recebeu um 
investimento muito grande e deve atrair os 

moradores de cidades vizinhas para 
Guarapuava. Também teremos em breve o 

hospital do câncer, no bairro Cidade dos 
Lagos, que vai oferecer tratamentos 

completos. Além disso, rodovias da cidade 
estão sendo duplicadas, como a BR 460 

e a 277”, explica o proprietário da 
Imperium Imóveis.

Outro setor que vê a 
cidade crescer é o 

imobiliário. Claudinei Pereira, da 
Imperium Imóveis, conta que as 

vendas em 2017 já superaram os 
números de 2013 e 2014, quando teve 
início a crise no mercado de imóveis. “ 

Vamos começar 2018 com outro ritmo, por 
conta também de um novo momento que a 
cidade vive. Um dos responsáveis por este 

cenário é o Cidade dos Lagos, o bairro 
planejado. Junto com ele vem o 
shopping, as universidades e o 

aeroporto, que deve ganhar novas 
linhas aéreas”, detalha 

Claudinei.

Claudinei 
Pereira
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Segundo a direção do 
empreendimento, o Cidade 

dos Lagos surgiu após muito 
tempo de pesquisa e planejamento. 

Guarapuava tinha espaço para crescer, os 
bairros próximos estavam em pleno 

desenvolvimento e a população esperava por 
novidades. A opinião é endossada por 

Claudinei Pereira: “Algumas coisas estavam 
represadas aqui. Com as mudanças dos 

últimos cinco anos pudemos perceber que 
tínhamos demandas e também uma boa 

condição financeira da população. Os 
grandes investimentos que temos 

acompanhando deram uma 
´oxigenada´ no nosso jeito de 

viver e de pensar”, 
aponta.

Um destaque é o Shopping 
Cidade dos Lagos. É o primeiro 

de Guarapuava e contará com 40 
mil m² de área construída. A direção 
do shopping destaca que, além de 

grandes players do varejo, também 
abriu as portas para empresas locais, 
como a administradora de cinemas. 

Além de alimentação, comércio e 
lazer, o shopping Cidade dos Lagos 

vai reunir serviços úteis para a 
população, como um centro 

médico.

UM 
NOVO 

BAIRRO PARA 
UMA NOVA 

GUARAPUAVA
 Cidade dos Lagos. O nome do novo bairro 

da cidade tem relação direta com seu 
entorno. Região repleta de verde, 

anteriormente usada para o plantio de 
soja, conta com cinco lagos que 

fazem parte do projeto de 
planejamento urbano.
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CRESCIMENTO E 
QUALIDADE DE VIDA 

EM UM MESMO LUGAR
Um empreendimento que complementa a paisagem 

natural e a qualidade de vida que já existe em 
Guarapuava. O empresário Claudinei Pereira não está 
otimista somente com o crescimento da cidade, mas 

com o que Guarapuava ainda pode proporcionar a seus 
habitantes. “Guarapuava é uma cidade muito bonita, com 

parques e opções de lazer em meio à natureza. Não 
precisa ir longe para ver paisagens exuberantes e 

aproveitar o dia em família. O mais interessante é que 
ao mesmo tempo em que a cidade cresce, também 

mantém coisas típicas do interior. Quem quiser 
morar em um lugar lindo, ter qualidade de 

vida, ganhar dinheiro e investir, pode vir 
para cá”, finaliza Claudinei.



PARA O SETOR 
IMOBILIÁRIO DE 

MARINGÁ, 2018 PODE 
SER O ANO DAS 

“CHAVES NA MÃO” 
Um mercado imobiliário bastante sólido, 

potencializado por investimentos constantes em 
qualidade na área de construção civil. Em Maringá, 

as expectativas positivas do setor foram 
mostradas em uma pesquisa feita pelo Sebrae, 

Unicesumar e Sinduscon Noroeste-PR. 
Segundo o levantamento, a intenção de 

compra de imóveis nos próximos seis 
meses é de 3.500 unidades.

José Armando Quirino dos 
Santos, vice- presidente do 

Sinduscon Noroeste, explica porque esta 
é uma aposta que pode ser concretizada. A 
cidade é responsável por cerca de 90% do 

mercado imobiliário do Noroeste.  “Hoje temos 
menos lançamentos em Maringá, se 

compararmos com outros períodos. Isso se deve a 
fatores políticos e econômicos, claro. Mas não está 

faltando dinheiro na cidade, as pessoas só 
estavam mais inseguras para investir em imóveis. 

Esse cenário já está mudando. Percebemos 
uma reação positiva no mercado a partir de 

julho, com aumento da procura, graças a 
alguns sinais mais otimistas da 

economia”, conta Quirino.16

José Armando 
Quirino dos Santos



PARA OS 
MARINGAENSES, 

IMÓVEL É INVESTIMENTO 
IMPORTANTE

Segundo o IBGE, o PIB per capita de Maringá é de R$ 
36.336,74. A “Cidade Canção” é a terceira maior do 
estado e destaca-se pela qualidade de vida de seus 

moradores. Uma característica que também faz parte 
dos planos quando a ideia é comprar um imóvel. 

“Temos edifícios de médio, alto e altíssimo padrão. 
Hoje o cliente está muito mais interessado no 

ganho. Prefere adquirir um imóvel de maior valor 
que atenda a todas as suas necessidades, com 

alto padrão de acabamento, áreas comuns 
repletas de opções, entre outros”, 

conta o vice-presidente do 
Sinduscon Noroeste.

17



A pesquisa feita pelo 
Sebrae apontou, ainda, outro 

dado interessante para a área de 
construção civil de Maringá: a 

motivação de compra. Cerca de 42% 
dos maringaenses que adquiriram 
um imóvel estavam em busca de 

fazer investimento; enquanto 35% 
compraram a primeira casa e 
23% decidiram comprar um 

imóvel maior ou melhor.
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José Armando Quirino dos 
Santos destaca que, seja qual 

for a motivação, imóvel é sempre 
uma boa compra: “quando falamos 
em investidor, consideramos que 

quem compra para morar também 
está investindo. O imóvel traz uma 
segurança para o futuro, por isso a 
população tem procurado opções 

mais completas: a valorização 
pode trazer uma boa 
rentabilidade mais à 

frente”.

Quirino dos 
Santos também 

acredita no crescimento de 
Maringá em 2018, com 

destaque para a verticalização 
da cidade. “Localização é o 

principal fator na compra de um 
imóvel. Por isso, o destaque 

são os edifícios. Quanto 
melhor localizados, maior 

é a procura”, finaliza.



Seja bem-vindo, 2018!

Vamos 
juntos fazer 

bons negócios 
neste ano?

informacoes@rpc.com.br
Fale conosco!


