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Aceleradora de startups
da Região Sul conta
como investe seus ativos

Conexões para
construir o futuro
Gestão Paulo Afonso Pereira foi reeleita para mais um mandato (2018 a 2020). A
entidade fundada em 1858 acompanha com atenção um ambiente contemporâneo
de mudanças constantes e com todos os setores sujeitos à disrupção

ENTRANDO NA FACULDADE:

CONHEÇA OS DIFERENCIAIS DA ANHANGUERA DE PORTO ALEGRE

Instituição conta com plataforma inédita de empregabilidade
A Anhanguera já transformou a vida de mais de um milhão de alunos e, há mais
de 20 anos, ajuda a mudar o futuro do nosso país. Alinhada à nova fase de
desenvolvimento do Brasil, a instituição oferece conveniência e conteúdo
compatível com o mercado de trabalho em seus cursos de graduação,
pós-graduação, extensão e ensino técnico, contribuindo com o projeto de vida de
crescimento e ascensão profissional dos alunos.
A Anhanguera chegou a Porto Alegre em 2011. Atualmente, conta com seis
cursos presenciais, além de mais de 30 cursos na modalidade de ensino a
distância nas áreas de Humanas, Engenharia, Tecnologia e Saúde. Destaque para
o novo curso de graduação em Psicologia.
Em 2014, passou a integrar o grupo Kroton, empresa brasileira com quase 50
anos de tradição que se tornou referência mundial no setor da educação pelo
valor de mercado e pela quantidade de alunos. A Kroton é responsável por prover
educação de qualidade a mais de um milhão de estudantes em 550 cidades por
todo o Brasil.

Confira os cursos de
graduação presencial
disponíveis em Porto Alegre:

• Administração
• Ciências Contábeis
• Engenharia Civil
• Enfermagem
• Fisioterapia
• Psicologia

Laboratórios
• Área de Saúde: Morfofuncional,
Multifuncional, de Enfermagem e Microscopia
• Engenharia: Ciclo Básico, Eletrotécnica e
Desenho
• Laboratórios de Informática equipados com
110 computadores

“O compromisso da Anhanguera de Porto
Alegre é auxiliar a comunidade a
enfrentar os desafios do mercado de
trabalho. Para isso, contamos com uma
metodologia única que possibilita o
autodesenvolvimento do aluno e um
corpo de professores altamente
qualificado, com vasta experiência de
mercado. O acadêmico vivencia na
prática experiências reais do mercado de
trabalho. Segundo o IBGE, com a
formação superior o trabalhador aumenta
a sua renda em mais de 200%”.
Alvina Domingues dos Santos
Diretora da Anhanguera de Porto Alegre

Canal Conecta - Plataforma inédita de empregabilidade
Os aprovados no Vestibular da Anhanguera que efetivarem a matrícula passam a contar com o Canal Conecta, uma plataforma
gratuita que tem como objetivo promover o diálogo entre a comunidade acadêmica e o mundo corporativo. Por meio da plataforma,
as empresas postam suas vagas e os alunos completam seus currículos.
O sistema promove o cruzamento de dados dos candidatos mais indicados para cargos das empresas inscritas, sugerindo aos
empregadores quais participantes melhor se adequam às habilidades requisitadas. Dessa forma, o Conecta permite a consolidação
de vagas de emprego para quem cursa graduação, pós-graduação e também para egressos da Anhanguera.
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O protagonismo
continua

Ao ser reconduzido por
aclamação pelo Conselho
Superior da Associação
Comercial de Porto Alegre para
mais um mandato, até abril
de 2020, fiquei emocionado,
feliz, com consciência do
dever cumprido durante o
período de 2016 até abril de
2018. Ao mesmo tempo, com a
responsabilidade de continuar
Paulo Afonso
representando, em alto nível,
Pereira
até abril de 2020, uma entidade
Presidente
da
que vem de longe, mais
Associação Comercial
precisamente de 1858.
de Porto Alegre
Nestes dois anos, pouca
coisa mudou no cenário político
e econômico de nosso País e consequentemente de
nossa cidade. Mesmo assim, crescemos bastante
como instituição, inovamos, nos tornamos parceiros
de entidades irmãs e do governo, nas ações para as
quais demos nossa aprovação.
Tenho consciência de que ninguém faz nada
sozinho e só teremos sucesso se trabalharmos em
conjunto. Na Associação Comercial, agimos assim.
É desta forma que queremos buscar alternativas
para uma cidade mais próspera e justa, com o
aprimoramento do nosso comércio e serviços.
Na primeira gestão, retomamos o protagonismo
político e passamos a promover ações com o
propósito de tornar Porto Alegre uma cidade melhor
de se viver, aberta ao empreendedorismo. Agora,
entre outros propósitos, pretendemos incentivar o
associativismo com a criação de núcleos empresariais
com foco nos pequenos e microempresários.
Nesta edição, mostramos o primeiro evento do
recém-criado Núcleo da Mulher Empreendedora,
que reuniu mais de 100 convidadas no Salão Nobre
do Palácio do Comércio. E por falar da “nossa casa”,
apresentamos uma robusta reportagem sobre a
monografia de Caroline Hädrich, que recuperou
a história do projeto arquitetônico do Palácio do
Comércio, de Joseph Lutzenberger.
Boa leitura.

arquivo/ACPA

Largo Visconde de Cairu, 17 - 6º andar
Palácio do Comércio | CEP 90030-110
Centro Histórico | Porto Alegre | RS
Fone: (51) 3214.0200
E-mail: acpars@acpars.net
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União fortalece
movimento
empresarial

E

Quanto mais forte a entidade
representativa, maiores são
as chances de um cenário
favorável aos negócios

m fevereiro, março e abril várias empresas
se vincularam à Associação Comercial de
Porto Alegre na busca da representação
política e criação de uma poderosa rede de relacionamentos. “É indiscutível a importância do
papel do associativismo empresarial na sociedade. Quando somamos forças, potencializamos os
resultados”, afirma o presidente da Associação
Comercial Paulo Afonso Pereira.
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Novos associados de 2018
• HELP SOLUÇÕES EM
TREINAMENTO E
INFORMAÇÕES LTDA
• C HRISTIAN MACHADO
•M
 ICHELE BOBSIN
• R AFAEL PAIM - SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
• G OLADY TECNOLOGIA LTDA
• F ABIANA GIBEKE WOLKMER
• A NHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A
• A IRTON FAVARIM SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
• TIANA DE MORAIS MACHADO
• A SSOCIAÇÃO DE ENSINO
SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
• R OSELAINE OLIVEIRA DA SILVA

Março
• VALLUE CONEXÕES COMERCIAIS
• V MACHADO JUNIOR
• H OTEL DALL’ONDER LTDA
• P ATRICIA NASI SANDES
• R ENATA BEAL WEIGERT
• TELOEKEN FINN COMÉRCIO DE
BEBIDAS - SOC. EMPRESARIAL
• C LAUDIA RENATA PEREIRA

• MATRIX AUDITORIA E
CONSULTORIA EMPRESARIAL
• SELIGMANN E FERRARI
CONSULTORES ASSOCIADOS
• BAZ NEGÓCIOS DE A A Z
• VOTO COMUNICAÇÃO
APLICADA À POLÍTICA
• DEFENSA ASSESSORIA
EMPRESARIAL
• PENSO INTELIGÊNCIALEVANTAMENTO DE
INFORMAÇÕES

Abril
• ROBERTO GERALDO
MEDINA SNEL
• FRANCISCO MIGUEL SCHMIDT
• FERNANDO JOÃO BARTELLE JR
• LUPA CORRETORA DE
SEGUROS LTDA
• FLASH BIZ INTELIGÊNCIA
EM TURISMO
• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ANGUS
• VALDIR ATILIO BIANCHESSI
• JORGE VICENTE RIBEIRO
• MARCIO MANCIO & CIA LTDA
• DK DESIGN DIGITAL

Divulgação/ACPA

Fevereiro
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Ricardo Giusti

balcão

Verdes Complementares

O secretário municipal de Serviços Urbanos Ramiro Rosário e
a engenheira, Mirna Varela, participaram do Bom Dia Associado
para apresentar o projeto Verdes
Complementares, que envolve as
rotatórias e os canteiros centrais
de ruas e avenidas. A prefeitura
está oferecendo espaços públicos

para que o adotante privado assuma os serviços de manutenção
e adquire o direito de projetar
uma ambientação nova no local,
valorizando a cidade em geral, e
de nele anunciar graficamente a
sua própria marca, valorizando
a empresa. A adoção é permitida por pessoas jurídicas e se dá

por meio de requerimento encaminhado à Secretaria Municipal
de Serviços Urbanos (SMSUrb).
A proposta deve conter a indicação do verde complementar a
ser adotado e a forma de sua manutenção, bem como as obras e
serviços que serão realizados no
local.

Leonardo Contursi/CMPA

Projetos do Executivo contra crise
O presidente da Associação
Comercial de Porto Alegre
Paulo Afonso Pereira, ao
lado de representantes
de diversas entidades
empresariais e sindicais,
acompanhou o prefeito
Nelson Marchezan Júnior
(PSDB) em sua visita à
Câmara de Vereadores. Ele
entregou um pacote com
13 projetos “estruturantes”,
que tem como objetivo
6
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“atacar a crise financeira”
da Capital. Ao entregar a
relação dos projetos ao
presidente do Legislativo,
vereador Valter Nagelstein
(PMDB), Marchezan destacou
que são projetos de cidade
e não de governo, para que
a prefeitura consiga honrar
com seus compromissos
até 2020, bem como voltar
a investir e prestar serviços
públicos com mais qualidade.

Sicredi oferece
taxas especiais
para associados

do Brasil. Essa holding tem o
Banco Cooperativo Sicredi S.A,
primeiro banco cooperativo
privado do Brasil. A matriz
do banco fica em Porto
Alegre, assim como o centro
administrativo.

Divulgação/Sicredi

A Associação Comercial
de Porto Alegre tem uma
parceria com todas as agências
do Sicredi da Capital, que
oferecem condições especiais
para produtos e serviços
financeiros de interesse dos
associados da entidade. Isso
significa atendimento próximo e
voltado para o crescimento das
empresas com taxas mais justas
e de um jeito descomplicado.
O Sicredi é um sistema com
cinco centrais, e o Sicredi União
Metropolitana RS está dentro
da Central Sul-Sudeste (RS/
SC/MG). Cada central tem um
presidente e faz parte de uma
holding com todas as centrais

AIO DE 2018

A Associação Comercial de
Porto Alegre completou, em
14 de fevereiro, 160 anos.
É a mais antiga entidade
empresarial da Capital gaúcha
e a quinta do Brasil, fundada
em 1858. Para marcar a data,
foi criado o novo logotipo.
Segundo André Luiz Fuina
Barbosa, da MOODesign,
criador da arte, o uso das cores

foi pelo projeto
de continuidade
da entidade e por
isso a extensão
das cores do
logotipo original.
“As linhas curvas representam
a flexibilidade da associação
em se adaptar às mudanças
da sociedade e do mercado.
A fonte manuscrita alia a

reprodução/ACPA

Novo logotipo marca os 160 anos

modernidade a uma revisita
ao passado e ao papel da
Associação Comercial de Porto
Alegre na história da Capital
gaúcha.”
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Mais dois anos
por aclamação
No segundo mandato de Paulo Afonso
Pereira, a entidade reforça seu papel de
agregar o empreendedor porto-alegrense
em torno de uma cidade melhor para todos

FOTOS: Luís Ventura/ACPA

ousadia de tirar a Associação Comercial de
Porto Alegre de trás
do biombo da entidade estadual, em
2016, para afirmar sua identidade municipal
e seu protagonismo
histórico,
depois de 88 anos, foi entendida e recompensada com a recondução de Paulo Afonso Pereira, pelo Conselho Superior
da Associação, por aclamação,
em chapa única, para mais um
mandato até abril de 2020.
O último dirigente, que exerceu com exclusividade a presidência da entidade, antes de
Pereira, foi Alberto Bins, entre
1924 e 1928, antes de se tornar
prefeito de Porto Alegre. Na cerimônia de posse, que aconteceu na noite de 26 de abril, com
Salão Nobre do Palácio do Comércio repleto de convidados,
também, foram empossados 20
vice-presidentes e 29 diretores.
Nos dois anos de gestão, conforme disse Pereira, em seu

8
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discurso de posse, “pouca coisa
mudou no cenário político e econômico de nosso país e consequentemente de nossa cidade.
Mesmo assim, crescemos bastante como instituição, inovamos, nos tornamos parceiros de
entidades irmãs e do governo,
nas ações para as quais demos
nossa aprovação.”
Segundo ele, dificuldades
existem em todos os setores e a
todo tempo, “mas não podemos,
nem devemos, nos deixar abater”. E, acrescentou que se problemas existem, também existem soluções, basta querermos.
“Ninguém faz nada sozinho,
não é uma coisa fácil, mas só teremos sucesso se trabalharmos
em conjunto.”
Pereira ressaltou que é desta
forma que a Entidade quer se
inserir nos debates dos temas
relevantes para a comunidade porto-alegrense. “Devemos
trabalhar em conjunto pelo engrandecimento de nossa cidade,
pelo fortalecimento de nossas
instituições, pelo aprimoramento do nosso comércio e serviços,
pela implantação de um progra-

MAIO DE 2018

Paulo Afonso
Pereira:
“Ninguém
faz nada
sozinho, não
é fácil, mas
só teremos
sucesso se
trabalharmos
em conjunto.”

ma de turismo de negócios, pela
união de todas as forças vivas
por um mundo melhor.”
No século XXI a entidade
mantém os mesmos propósitos
de quando foi fundada, em 1858,
apoiando o desenvolvimento, a livre iniciativa, mas com um olhar
contemporâneo. “Agora, queremos uma aproximação maior com
a nova geração de empreendedores. Criar conexões para construir
o futuro. O mundo virtual está
provocando uma transformação
avassaladora nos negócios. Praticamente todas as formas tradicio-

nais estão sendo desconstruídas
e surgem novas a todo o momento”, salientou Pereira.
Atentos às mudanças no
mundo, mas sempre com muita atenção nas questões municipais, que envolvem desde os
buracos nas calçadas e ruas, o
lixo, até a falta de segurança,

AIO DE 2018

as dificuldades no acesso às lojas e escritórios, o transporte.
“Todos esses problemas afetam
o comércio e serviços e, consequentemente, a vida de todos
que aqui vivem ou estão de passagem”, acrescentou Pereira.
“O futuro do País depende
de nós”, completou o presi-

Durante o coquetel, após a
cerimônia de posse, foram intensas
as conversas entre as lideranças

dente, e podemos resolver isto
logo. “As eleições estão na nossa porta e nosso poder está no
voto, na mobilização e no dever
de trabalhar para a construção
do melhor caminho. É hora de
mudar e, como já disse, só depende de nós para fazer a melhor mudança.”
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FOTOS: Luís Ventura/ACPA

O presidente do Conselho Superior da
Associação Comercial Humberto Ruga assina o
Termo de Posse juntamente com Paulo Afonso
Pereira e o prefeito Nelson Marchezan Júnior (E)

9

Marchezan pede uma pauta
de interesse de todos

FOTOS: Luís Ventura/ACPA

“Sou um vizinho muito próximo”, definiu o prefeito Nelson Marchezan Júnior, sobre
sua relação com a Associação
Comercial de Porto Alegre, ao
começar seu discurso no Salão
Nobre. A prefeitura fica no Paço
dos Açorianos, praticamente a
uma quadra do Palácio do Comércio, mas o comentário não
foi só uma força de expressão.
“Vou revelar uma indiscrição”,
brincou. “Todas as semanas tenho reuniões com os secretários
e vereadores em alguma das salas da Entidade. Portanto, hoje,
sou um vizinho que me sinto em
casa no Palácio do Comércio”.
Segundo ele, muitas pessoas
imaginavam que tanto a Associação Comercial como a Federasul iriam diminuir, correndo
o risco até de desaparecer após
a separação ocorrida em 2016.
“Aconteceu o contrário, multiplicaram-se. Ambas estão fazendo um trabalho que a sociedade
civil precisa. Frustraram as previsões e se complementaram”.

10
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Marchezan Júnior: “Se os
representantes da população
no Legislativo não forem muito
bem pautados, nada acontecerá”

Marchezan agradeceu as
críticas e sugestões da diretoria da Associação Comercial.
“Vocês são necessários, participativos.” Para ele, a cidade de
Porto Alegre chegou à situação
atual de crise, porque, nas últimas décadas, a elite composta pelos donos das empresas
de comunicação, empresários,
acadêmicos, não construiu uma
pauta para a cidade. “Todos
defenderam seus interesses e
o interesse coletivo ficou sem
representante.”
E, acrescentou: “Não abandonem a máquina pública ou
as corporações tomarão conta.
Precisamos definir o que queremos do próximo governo. Qual
é a nossa pauta ampla, não setorial. Precisamos de reformas
que serão votadas pelo Legislativo. E se os representantes
da população não forem muito
bem pautados, nada acontecerá. Não se omitam.”

MAIO DE 2018

Secretário Fonta
quanto à recupe
O secretário de Estado Adjunto do Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia do
RS, Evandro Fontana, disse em
seu discurso que é um orgulho
para nosso Estado a Associação
Comercial de Porto Alegre ser referência, tendo desafios gigantes
neste segundo mandato de Paulo
Afonso Pereira. Ele representou
o governador em exercício, José
Paulo Cairoli.
Fontana enumerou algumas
boas notícias, que representam
um avanço na gestão pública.
“Tudo tem sido feito para o Rio
Grande ficar melhor. Temos uma
economia diversificada e vocação
exportadora. Estão previstos R$
4 bilhões para novos projetos e
mais R$ 5 bilhões em execução.”
Mesmo passando por momentos de indefinições sobre o futuro
do Polo Naval, o secretário demonstrou otimismo em relação
ao porto de Rio Grande. “Teve
recorde de movimentação em
2017, em comparação a 2016, registrando um aumento de quase
8%.” O foco foi o agronegócio gaúcho, fazendo com que apenas o
porto rio-grandino movimentasse
mais de 41 milhões de toneladas
de diversas mercadorias, com
destaque para a celulose.
Segundo ele, o encerramento
do primeiro trimestre de 2018
trouxe novamente uma boa notícia para o porto. Os números
expressivos chegaram do setor
automotivo, que apresenta alta
tanto na importação, quanto na
exportação de veículos.
Fontana lembrou também
que o estoque de processos que

Fontana: “Como a ACPA,
o governo do Estado
está fazendo conexões
para construir o futuro.”

aguardam análise técnica para
receber licença ambiental da
Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) caiu de
12.752 para 4.284 nos últimos
três anos. O balanço de gestão da
Fepam revela que o prazo médio
para a concessão de licença ambiental caiu de 900 para 90 dias
em 2017. Diversas ações foram
adotadas para reduzir o estoque
e diminuir o tempo de espera por
uma licença. Conforme o relatório de desempenho institucional,
a queda representa uma redução
de 66% no estoque.
O secretário concluiu que toda
a equipe do governo Sartori está
empenhada em novamente colocar o Rio Grande do Sul nos trilhos. “Como a ACPA, estamos
fazendo conexões para construir
o futuro.”
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Para a classe produtiva
não tem caminho fácil

Simone Leite: “Que a
reeleição de Paulo Afonso
Pereira nos inspire a seguir
em frente.”

A presidente da Federasul
Simone Leite lembrou que, em
2016, ela e Paulo Afonso Pereira
começaram a escrever um novo
capítulo, cada um em sua entidade. “Há dois anos, fui eleita à presidência da Federasul no mesmo
momento em que Paulo Afonso
Pereira assumiu a Associação
Comercial de Porto Alegre, quando ela renasce para representar a
classe produtiva da Capital.”

Para ela, a classe empresarial
de Porto Alegre é um exemplo de
participação e ousadia. “Olhamos para os lados e só vemos
maus exemplos, com governos irresponsáveis, que gastam o que
não têm. Em nossa volta ainda
vemos o ‘jeitinho’ para conseguir
as coisas. A consequência são 12
milhões de desempregados.”
Por essa razão, nesse cenário turbulento, ela entende que
atitudes de pessoas que participam de entidades, dedicandose voluntariamente, são muito
importantes. “São empresários
que têm na essência a esperança, que defendem uma vida digna com a geração de empregos,
mas vivem em um País que nega
o valor do empreendedorismo.
O governo cria inúmeras regras
para dificultar os investimentos.
Não há garantias para quem
quer investir.”
Para a classe produtiva não
tem caminho fácil, conforme
Simone. “Mesmo assim, os empresários não se intimidam com
esse cenário adverso, pois nada
supera o trabalho feito com ética. Que a reeleição de Paulo
Afonso Pereira nos inspire a seguir em frente.”
Autoridades,
associados,
empresários,
colaboradores
lotaram o
Salão Nobre
do Palácio do
Comércio
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Paulo Afonso Pereira com as filhas Ana Clara Kalil
e Mariana Foernges, o genro Guilherme Foernges
(D) e os netos Leonardo Kalil (C) e Diogo Kalil (E)

Palco de debates sobre empre

FOTOS: Luís Ventura/ACPA

No segundo mandato de
Paulo Afonso Pereira um dos
focos será buscar caminhos
para fortalecer o associativismo no seu sentido mais puro.
“O futuro do comércio e serviços está ligado ao ambiente
colaborativo, interconectado,
onde diferentes modelos de negócios trabalham com o mesmo
propósito”, ressalta o presidente da Associação Comercial de
Porto Alegre. “Como entidade
de papel agregador, somos reconhecidos como palco do debate do empreendedorismo.”
Por isso, a Associação Comercial criou, já na primeira
gestão, a reunião-almoço Menu
Porto Alegre, onde análises de
especialistas das mais diversas áreas, políticos, empresários, professores, esportistas,
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promovem a construção de
negócios prósperos e inovadores, sem deixar de lado nossa
cultura.
Outro evento que foi criado
foi Bate-Papo com Empresário, para discutir questões jurídicas, gestão, coaching empresarial, entre outros temas.
O tradicional café da manhã
Bom Dia Associado, criado há
18 anos pelo vice-presidente do
Conselho Superior da Associação Comercial, Zelio Hocsman,
foi fortalecido e hoje reúne um
número expressivo de novos e
antigos associados para promover networking do seu negócio.
O Exponegócios de anual passará para semestral, facilitando o contato entre empresários
com possibilidade de negócios
entre si.
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As ações da entidade não se
limitam à área de Porto Alegre.
Em 2016, o presidente Paulo
Afonso Pereira liderou uma
comitiva que viajou até Macau, China. Lá foi assinado um
protocolo de cooperação com o
governo chinês. A Associação
Comercial tornou-se referência
para negócios com a China, via
Macau.
No final de 2017, o Comitê
Internacional da Associação
Comercial participou da 11ª
Cúpula de Negócios China
-América Latina e Caribe (China-Lac), em Punta del Este,
Uruguai. O objetivo foi manter
contatos e aprofundar as relações comerciais, investimentos
e cooperação governamental
com as empresas chinesas com
interesse na região.

Paulo Vellinho (E) e Paulo Afonso
Pereira, amizade de longa data

Nova diretoria da
Associação comercial
de porto alegre
Vice-presidentes

Paulo Afonso Pereira brinda
com o prefeito Marchezan

endedorismo
Toda as ações visam aos associados, a razão de ser da entidade. Por isso, foi criado um Centro de Capacitação, oferecendo
cursos, workshop e palestras
gratuitas, contribuindo para
elevar a competitividade do comércio e serviços, geração de
renda, emprego e crescimento
socioeconômico de Porto Alegre.
Este ano, a Associação Comercial passou a oferecer uma
rede de serviços médicos através de um plano de saúde customizado em parceria com a
LifeDay Saúde; uma carteira
empresarial que vincula o CPF
do empresário com o CNPJ da
sua empresa e certificado digital; convênio com o Sicredi com
taxas de juros diferenciadas.
E, está em fase de estudos, um
plano de seguros.
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A diretoria dedicou-se com
afinco na defesa de algumas
realizações e projetos necessários para o desenvolvimento
da economia da Capital. Entre eles, destaca-se o Centro
de Eventos. E está em fase de
elaboração o Prêmio Protagonistas, um reconhecimento da
Entidade às empresas e lideranças de Porto Alegre.
Segundo o presidente Paulo
Afonso Pereira, no seu segundo
mandato, o desafio é priorizar
temas relevantes, impulsionadores do crescimento dos associados. “Buscar a evolução econômica de forma proporcional
e equilibrada, sem comprometer as áreas social e ambiental de forma a construirmos o
melhor cenário para se viver e
trabalhar na Capital gaúcha.”

Diretores

Alfredo Guilherme Englert,
Ângela Baldino, Antônio
C. Machado Volkweiss,
Eduardo Tellechea Cairoli,
Fabiano Zouvi, Fábio Schuler
Medeiros, Felipe Fellini
Sartor, Fernando João
Bartelle Junior, Fernando
Villarinho, Francisco Miguel
Schmidt, Geraldo Rodrigues
da Fonseca, Giovanni Jarros
Tumelero, Günther Staub,
Jorge Vicente Ribeiro, Júlio
Dornelles de Matos Ribeiro,
Karim de Moraes Miskulin,
Márcio Mancio, Maria
Angélica Teixeira Noguez,
Milton Terra Machado, Renan
Boccacio Souza, Renato Turk
Faria, Ricardo Ritter, Ricardo
Sant’Anna Ramalho, Roberto
Medina Snel, Roberto
Meurer Soraire, Valdir Atilio
Bianchessi Junior, Vitor Zatti
Faccioni e Werner Bing
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A equipe de colaboradores
da Associação Comercial
comemora a reeleição

Airton Luiz Fleck, Carlos
Berta, Carlos Biedermann,
Cláudio Fróes Peña, Cláudio
Inácio Bins, Delmar Antônio
Gentil Júnior, Denis Vieira
Abrahão, Ede Antônio
Gasperin, Eduardo Oltramari,
Ivanio Bernardon, Jaqueline
Ema Merlin, João Luiz
dos Santos Moreira, José
Alfredo Duarte Filho, José
Eduardo Macedo Cidade,
Newton Waechter da Motta,
Paulo Renato Menzel, Raul
Fernando Cohen, Régis Luiz
Conte, Sérgio Juarez Kaminski
e Suzana Vellinho Englert

13

NÚCLEOS EMPRESARIAIS

Associativismo
O

O trabalho do Núcleo da Mulher Empreendedora
é baseado na união de esforços para identificação
de problemas comuns e soluções compartilhadas

Luciane Valente/ACPA

Núcleo da Mulher
Empreendedora
da
Associação Comercial de Porto Alegre
reuniu mais de 100 convidadas no final de março para debater como as
organizações femininas
impactam nos negócios.
No primeiro evento do
Núcleo participaram representantes de grupos
femininos e confrarias
da Capital gaúcha.
Ao recepcionar os
participantes, o presidente da Associação Comercial de Porto Alegre
Paulo Afonso Pereira
disse que estava impressionado com a capacidade de
união das mulheres integrantes
do Núcleo. “Em pouco tempo, se
organizaram, identificaram as
lideranças e buscaram patrocínio para realizar o primeiro
evento do grupo. A união entre
empresas incentiva a troca de
ideias e ajuda na busca por maneiras criativas de superar as
crises econômicas que atingem
os negócios.”
A coordenadora do Núcleo
da Mulher Empreendedora da
Associação Comercial Angélica
Noguez explicou que entre os
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O Núcleo da Mulher
Empreendedora é composto
por 25 mulheres que estão
unindo esforços para
promover mais negócios

objetivos do grupo estão o fortalecimento dos negócios das participantes, debater a cultura de
núcleos e a aproximação de pessoas às organizações que trabalham com foco em cooperação e
ajuda mútua, sem o propósito
de concorrer e sim agregar.
Para ela, os núcleos são uma
rede de apoio para crescer com
sucesso. “Juntas somos mais

MAIO DE 2018

fortes. Trabalhei com homens
durante 20 anos e estou no movimento feminino há um ano.
Aprendi muito com os homens.
É muito simples: temos que nos
dar as mãos, homens e mulheres. Todos somos iguais.”

Colaborativas e
abertas a parcerias
Iva Cardinal, criadora da
Confraria do Batom, acredita que na crise as mulheres se
unem. “Somos colaborativas,
abertas a parcerias. Mulher

puro

Compartilhar conhecimento
A Confraria do Santo Alto é
integrada por mais de 120 mulheres que querem fortalecer
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A jornalista e nucleada
Michelle Silva (C) fez a
mediação do debate com
as painelistas Angélica
Noguez, Iva Cardinal,
Silvana Bastian, Soraia
Schutel, Vanessa Diehl e
Comandante Nádia

as suas empresas. Desde 2016
reúne um grupo de mulheres
empreendedoras que desejavam
partilhar conhecimento, experiências e assim aprender umas
com as outras, melhorando ainda mais seus negócios. A idealizadora da Confraria do Salto
Alto Vanessa Diehl observa que
por característica as mulheres
estão abertas a negociar.
A vereadora Comandante
Nádia (MDB), procuradora especial da Mulher da Câmara
Municipal, destaca entre as dificuldades e desafios que as mulheres enfrentam diariamente
na sociedade as discrepâncias
salariais e a falta de incentivo
profissional como problemas a
serem enfrentados.

Na busca de uma maior conectividade com os pequenos
e microempresários, que tanto
precisam de apoio na fase inicial,
a Associação Comercial de Porto
Alegre criou no final de outubro
de 2017 os Núcleos Empresariais.
“Esta aproximação entre empreendedores é associativismo puro,
compartilhamento de experiências e forças coordenadas para
aumentar a competitividade das
empresas”, afirma o diretor dos
Núcleos Empresariais da Associação Comercial, Renan Boccacio.
A facilitadora dos Núcleos
Empresariais da Associação Comercial Luciana Teles, entende
que o relevante nos Núcleos é
estimular o desenvolvimento das
pequenas e microempresas e,
consequentemente, de um município ou território. Para ela, trabalhar com núcleos empresariais
significa não ver o outro como
concorrente, mas parceiro de negócios.
Segundo Luciana, no momento, a Associação Comercial
está avaliando áreas com potencial para o desenvolvimento de
um núcleo, grupos com real desejo de melhorar o seu negócio
e suas vendas de produto ou serviço. “Esperamos finalizar 2018
com cinco núcleos.”
O Plano para o primeiro ano
de Núcleo é realizar o diagnóstico
e mapear problemas comuns dos
negócios dos nucleados, definir o
propósito e planos de ação para
trabalhar com mais assertividade
e de forma focada no crescimento e fortalecimento das empresas
envolvidas.
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tem paixão pelo que faz, mas
precisa estar preparada para
empreender, ou poderá ser um
tiro no pé.” A Confraria do Batom, criada em 2009, reúne mulheres que se empenham em
seus projetos profissionais e
pessoais, sem abrir mão do lado
suave da vida.
Otimizar seus talentos para
viver os melhores resultados
pessoais e profissionais é um
desafio para as mulheres empreendedoras, conforme Soraia
Schutel, cofundadora da Sonata
Brasil e professora da Escola De
Você, maior plataforma educacional de empoderamento feminino da América Latina. Para
ela, é necessária muita paciência até chegar a um resultado e
depois colher os frutos.

Associação
Comercial
pretende criar
novos Núcleos
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Os Núcleos Empresariais
proporcionam a construção
de uma poderosa rede
de relacionamentos para
alavancar os negócios

Programa Empreender
mobiliza bases empresariais
A intenção é habilitar as Associações, estimular a
competitividade por meio do associativismo, e criar
um ambiente favorável para a inovação e expansão

A

Árfio Mazzei/Rodada de Negócios/ACPA

metodologia
utilizada
nos núcleos empresariais é a do Programa
Empreender, da Confederação
das Associações Comerciais do
Brasil (CACB) em parceria com
o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que tem o objetivo
de promover o associativismo
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através da criação de núcleos
setoriais. Nos estados, o Empreender é desenvolvido através
das Federações e suas filiadas
(associações).
É possível receber auxílio financeiro através do Empreender Competitivo, um programa
direcionado para núcleos setoriais que tenham ao menos 18
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meses de atuação, para desenvolver ações que melhorem a
sua competitividade. Um sistema faz o monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas.
A ideia é impulsionar os grupos
que desejam realizar importantes projetos alavancando seus
planos de ação.
Dentre essas ações estão: consultoria para a melhoria dos processos, capacitação dos presidentes e funcionários, participação
de visitas técnicas, certificações,
participação em missões, marke-

ting, estudo de mercado, entre
outras. As propostas devem ser
apresentadas pelas associações
comerciais, às quais os núcleos
estão vinculados, e serão avaliadas pela CACB e pelo Sebrae.
Entre os questionamentos
mais comuns estão qual valor e
quando devem começar os projetos. Nestes casos, o Empreender explica que não há um valor
estabelecido. A média da edição do Empreender Competitivo 2017-2019 é de R$ 190 mil.
O importante é que os valores
propostos sejam coerentes com
as ações indicadas.
Os recursos disponíveis para
o Empreender Competitivo
2017-2019 somam R$ 13,3 milhões. Nas edições anteriores
foram aplicados mais de R$ 30
milhões de recursos que beneficiaram milhares de empresas
em todas as regiões do Brasil.
A edição 2013-2015, atendeu a
1.400 empresas em 96 projetos.
Em 2016, os recursos beneficiaram mais de 1.600 empresas.

Exemplo veio de Munique e Alta Baviera
A origem dos núcleos foi
na Associação Comercial e
Industrial de Brusque, no
Vale do Itajaí, de forte influência alemã, no interior
de Santa Catarina. A entidade fez contato com a Handwerkskammer für München und Oberbayern – HWK
(Câmara de Artes e Ofícios
de Munique e Alta Baviera),
com o objetivo de firmar um
convênio de parceria para
apoio às pequenas e microempresas.
A HWK, que reúne 55 mil
empresas em Munique e
cidades vizinhas, é uma entidade associativa que oferece uma série de serviços
para seus associados. Após
inúmeras visitas, reuniões e
estudos, a HWK decidiu, com
o apoio financeiro do gover-

no alemão, iniciar a implementação de um projeto de
apoio às pequenas empresas
da região de Brusque, Blumenau e Joinville. Atualmente, o Projeto está instalado
em 100 cidades em Santa
Catarina.
A partir de 1999, uma parceria entre a CACB e o Sebrae
possibilitou a ampliação do
projeto para mais sete estados: Alagoas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraná,
Pernambuco e Sergipe. Em
2005, o Empreender deixou
de ser um projeto para tornar-se um grande programa
que abrange todos os estados brasileiros e o Distrito
Federal, cobrindo mais de
800 municípios com a participação de 35 mil empresas
aproximadamente.

Rio Grande do Sul já criou 112 núcleos
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os. Em Passo Fundo, por exemplo, durante a sensibilização dos
núcleos das mulheres e jovens foi
sugerido a criação do núcleo novo
de audiovisual.”
O núcleo multissetorial trabalha gestão, enquanto o setorial
envolve linha de produção. Este
núcleo pode comprar produtos e
equipamentos em conjunto. Em
cada núcleo, a função do facilitador é aplicar a metodologia, enquanto o coordenador fica responsável pelas ações. Já o diretor dá
o apoio institucional, cria um vínculo entre os núcleos e a diretoria
da entidade.

Tamara explica que o programa
Empreender oferece assistência
técnica, capacitações,
celebração de convênios e ações
de comunicação
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Desde 2016, no Rio Grande do
Sul, aumentaram de nove para 112
núcleos, incluindo 23 de mulheres
e oito de jovens empresários. A intenção é capacitar as Associações
localizadas nos municípios identificados pelo sistema como os que
apresentam as melhores condições
para receber os projetos.
Segundo a coordenadora estadual do Empreender Tamara
Aranchipe, da Federasul, inicialmente existe uma análise de viabilidade dos núcleos. Depois são
identificadas as lideranças que
possam ajudar. “Os grupos são
receptivos, sugerem outros núcle-
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Cláudio Froes Peña
Engenheiro e vice-presidente da ACPA

Prefeitura de Porto Alegre em crise

A
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situação financeira da Prefeitura de Porto Alegre é
caótica. Gastar mais do que
arrecada é uma conta que
não fecha. Foi o grande erro de gestões anteriores ao prefeito Nelson
Marchezan Júnior (PSDB), que não
tem culpa, mas não está conseguindo
resolver. O porto-alegrense convive
com obras inacabadas, buracos nas
ruas, praças abandonadas, que deixam a cidade em situação calamitosa. Sem recursos financeiros nada vai
mudar e a população vai continuar
pagando esta pesada conta, apesar de
pagar altíssimos valores em impostos
sem o retorno desejado.
Para resolver esta equação, duas
soluções à vista: A primeira mais justa
e racional seria reduzir as despesas.
O prefeito comentou este assunto no
último almoço
promovido pela
“Mais de 200 empresas
ACPA, em fefecharam suas portas
vereiro passado, mostrando
nos últimos anos
as dificuldades
gerando desemprego
enfrentadas
para
reduzir
e mais pobreza”
despesas pelo
corporativismo daqueles que não querem perder
seus direitos. Fiz uma pergunta no
final da apresentação sobre quais as
providências que estava tomando. O
prefeito respondeu com muita clareza que está tentando reduzir as despesas com pessoal, além da venda
ou da privatização de vários órgãos
deficitários.
Informou que a Carris gera um
prejuízo anual de R$ 50 milhões, a
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Procempa – Cia. de Processamento de
Dados do município –, R$ 60 milhões.
A Previmpa, sistema de Previdência
da Prefeitura, teve um prejuízo, em
2017, de R$ 779 milhões e a previsão para 2018 é de R$ 900 milhões,
segundo informou o secretário da Fazenda Leonardo Busatto durante a
Audiência Pública de Metas Fiscais
do Município.
O déficit orçamentário previsto
para 2018 será da ordem de R$ 800
milhões, com uma receita prevista de
R$ 6,4 bilhões e despesas na casa dos
R$ 7,2 bilhões. A proposta já foi aprovada pela Câmara e pelo Conselho do
Orçamento Participativo (COP). Tudo
indica que os valores poderão ser bem
maiores. Na realidade, quem está pagando esta conta bilionária é a própria sociedade, pela enorme falta de
serviços públicos.
A segunda solução é mais trágica: aumentar impostos, sacrificando
mais a sociedade e as nossas empresas, oneradas pela alta carga tributária. Mais de 200 empresas fecharam
suas portas nos últimos anos gerando
desemprego e mais pobreza.
Ao mesmo tempo, o prefeito Marchezan fez outra declaração muito importante. Ele disse que o déficit financeiro correto de 2017 foi bem maior,
se for considerado o “rombo” deixado
pela última gestão. Os números são
bastante confusos e mudam de acordo com cada tipo de avaliação. Mas
a conclusão final é que a prefeitura
está quebrada e precisamos cobrar
soluções urgentes, para resolver esta
trágica situação, desde que não seja
aumento de impostos.

Benefício

Um plano de
saúde diferente
Parceria da Associação Comercial com a
LifeDay Saúde oferece ao associado um plano
customizado com rede de serviços médicos

aio de 2018

O que é oferecido ao associado
P lanos com cobertura
Ambulatorial + Odonto ou
Hospitalar + Odonto
Rede de serviços médicos
completa com profissionais
qualificados e acesso
facilitado a consultas e
exames

Acompanhamento de
resultados e indicadores
dos serviços prestados,
classificados por empresa
Rede de atendimento
médico ambulatorial
realizado em Unidades de
Referência

Seferin atua em pesquisas e
desenvolvimento de novos conceitos
e modelos de gestão em saúde

de saúde corporativos
personalizados.
A LifeDay Saúde
foi fundada em 1985,
com Registro na Agência Nacional de Saúde
(30969-9) desde 1998.
Esta envolvida e comprometida no projeto
do Hospital LifeDay
Litoral Norte - inves-

Cobertura estadual de
atendimento para todos os
planos
A tendimento para
Urgência e Emergência
em todo o Brasil, realizado

timento de R$ 50 milhões, localizado em
Xangri-lá, que começará a ser construído em
breve e no Mall do Fisa
CenterMed LifeDay de
Caxias do Sul com investimento de R$ 100
milhões, entre outros
estudos em diversas regiões do estado.

pelo “Sistema Abramge
Nacional”
Programas de prevenção
e promoção da saúde e
de acompanhamento de
doenças crônicas

Contatos (51) 3072-7600 /99189-2265 | comercial@lifedaysaude.com.br
edição #4
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mentoso agudo sem
custo para o beneficiário (4 eventos de R$
250,00), Seguro prestamista que garante a
manutenção do plano
por 90 dias caso o titular perca o emprego,
entre outros benefícios
exclusivos.
O diretor da Seferin&Coelho, Dr. Claudio Seferin, por 31 anos
o principal executivo
do Sistema de Saúde
Mãe de Deus, atua em
pesquisas e desenvolvimento de novos conceitos e modelos de gestão
em saúde, inclusive
com estudos inéditos
que influenciaram a
evolução dos sistemas
de saúde no Brasil.
Seu sócio, Daniel Coelho, tem experiência
semelhante na concepção e gestão de planos

Fonte: LifeDay

A

Associação Comercial de Porto
Alegre passou a
oferecer um plano de
saúde, feito sob medida
para o seu associado,
em parceria com a LifeDay Saúde, administrada pela Seferin&Coelho, empresa de Porto
Alegre
especializada
em gestão de instituições de Saúde privadas
e planos de saúde. A
parceria na construção
de um plano de saúde
customizado traz segurança e maior beneficio coletivo para os
associados.
O plano de Saúde Customizado para
Associação Comercial
de Porto Alegre além
de cumprir as regras
mínimas de acessibilidade da ANS, garante
o tratamento medica-

Mobiliário Urbano

Projeto de Lei propõe um design
da cidade mais harmonioso,
útil, prático, em sintonia com os
porto-alegrenses

A

Candace Bauer/CMPA

Câmara de Vereadores de Porto Alegre
está propondo uma
nova legislação para o
Mobiliário Urbano - um conjunto de objetos presentes nas vias
e espaços públicos. O Projeto de
Lei atualiza o ordenamento dos
equipamentos e elementos de
mobiliário, que compõem a paisagem urbana, busca facilitar
a publicidade nesses espaços,
atraindo empresas às licitações.
O Projeto de Lei de autoria do vereador André Carus
(PMDB) está na Procuradoria
da Câmara e seguirá depois
para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Normalmente, o trâmite seria mais
demorado, passando por outras
comissões, mas como foi criada
uma Frente Parlamentar para
tratar do Mobiliário Urbano,
existe a expectativa de que siga
para votação em plenário após
análise dos membros da CCJ.
O texto do Projeto é resultado do trabalho realizado pela
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Novo olhar para
lugares públicos
Comissão Especial se reuniu
na Câmara de Vereadores para
revisar a legislação atual
Comissão Especial Para Tratar
do Mobiliário Urbano, que foi
instalada em 13 de setembro de
2017, com reuniões abertas ao
público que se estenderam até
o dia 7 de dezembro. Participaram representantes do Executivo, Judiciário e Legislativo e
setores acadêmicos.
Concluiu-se que a necessidade primordial seria criar um
Projeto de Lei em substituição à
Lei nº 8.279, de 1999, que atualmente disciplina o uso do Mobiliário Urbano e Veículos Publicitários, e aos demais diplomas
legais que versam sobre o tema.
A proposta é adequar à nova
realidade social, sem óbices ao
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Executivo. Também foi aberta
uma consulta pública que recebeu uma série de sugestões.
O vereador André Carus entende que existe uma necessidade de a legislação atual ser revisada, pois contém entraves ao
Executivo e para a sociedade civil em geral, sejam empresários,
autorizados, permissionários e
usuários. “O resultado é o desinteresse nas licitações propostas.”
Relator da comissão, vereador Adeli Sell (PT), defendeu
que as leis estejam sempre acima dos decretos em quaisquer
questões na cidade. “As leis sobre temas são tão importantes
como o mobiliário urbano e de-

vem ser elaboradas em parceria
entre Legislativo e Executivo.”
Para o procurador Roberto
Silva da Rocha, da Procuradoria Geral do Município (PGM),
a atual legislação é muito complexa, o que pode gerar muitas
ações judiciais. Ele sugere que a
lei seja “fracionada” por equipamento urbano, para tornar mais
fácil sua implantação. Algumas
licitações anteriores eram com
vários tipos de mobiliários e a
empresa teria que investir em
todos. Isso foi um dos principais
motivos de licitações desertas.
Uma conclusão unânime entre os representantes do Executivo e Legislativo participantes das
reuniões da Comissão Especial é
que a gestão fatiada é o principal entrave quando se trata de
fiscalização e licenciamento para
mobiliário urbano. Segundo Ana
Schwartz, da coordenação de
Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Sustentabilidade (Smams), não há
um órgão no Executivo
que trate em conjunto de
todos os tipos de mobiliário urbano. O assunto
é tratado de forma segmentada: cada órgão faz
a gestão e a fiscalização
de seus contratos.

Executivo quer viabilidade
econômica nos processos

O secretário de Parcerias
Estratégicas do Município Bruno Vanuzzi disse que o Projeto
de Lei sobre o Mobiliário Urbano é bem-vindo e precisa atender principalmente aos pontos
de padronização, elaboração de
projetos, formas de aquisição,
como doações que hoje não são
legalizadas.
Segundo o secretário, o Executivo está empenhado em trabalhar a questão do mobiliário
em partes para conferir maior
objetividade,
transparência
e viabilidade econômica aos
processos. Um exemplo são os
parklets. No início de abril, a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE)
publicou, no Diário Oficial, a
aprovação da construção de
seis parklets na Capital. Cinco
parklets serão construídos no
bairro Moinhos de Vento e um
no Centro Histórico.

O anúncio ocorre após o licenciamento do primeiro parklet de
Porto Alegre, em março, situado
em frente ao Restaurante Poke’s
e Met’s, na rua Hilário Ribeiro,
no bairro Moinhos de Vento. As
construções das novas estruturas são de responsabilidade dos
proponentes, partindo da prefeitura somente o licenciamento da
obra e a instalação de sinalização no local. Atualmente, existem mais de 50 solicitações para
a construção de parklets.
Para Vanuzzi, outros equipamentos de mobiliário urbano
precisam ser pensados, como os
que podem qualificar as ciclovias. “Estações onde o ciclista
encontre uma ferramenta, um
acessório ou até mesmo formas
de se hidratar.”
Também estão em análise a
adoção de espaços próprios em
parques e praças para exposições, cinema ao ar livre e atividades voltadas aos animais de
estimação, ou ainda a ocupação
da orla com serviços de aluguel
de caiaques, stand up padle,
ou mesmo depósito e armazenamento de equipamentos dos
praticantes de esporte náutico.

O Sindicato das Bancas de Jornais e Revistas
propõe tornar as bancas “multiuso” e que
possam ser instaladas em parques e praças

Objetivos do Projeto de Lei
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o fornecimento de informações e
comandos claros, precisos e relevantes à
trafegabilidade, prioritariamente por meio
dos elementos de sinalização de trânsito
I ncentivar a percepção e a compreensão
dos elementos referenciais da paisagem
E stimular a preservação e a visualização
das características peculiares dos
logradouros
Valorizar a preservação e a visualização

dos elementos naturais tomados em
seu conjunto e em suas peculiaridades
ambientais nativas
O ferecer o fácil acesso e a utilização das
funções e dos serviços de interesse coletivo
nas vias e nos logradouros
P romover o equilíbrio de interesses dos
diversos agentes atuantes na cidade para
a melhoria da paisagem do município de
Porto Alegre
EDIÇÃO #4

Candace Bauer/CMPA

P romover o bem-estar estético, cultural e
ambiental da população
Valorizar o mobiliário acrescido à paisagem
da cidade, por meio da constituição
de um ambiente urbano saudável e
seguro que influencie positivamente no
comportamento das pessoas
P romover a segurança, a fluidez e o
conforto nos deslocamentos de veículos
de todos os tipos e de pedestres, mediante
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Zélio Wilton Hocsman
Vice-presidente do Conselho
Superior da Associação
Comercial de Porto Alegre e
Cidadão Emérito de Porto Alegre

Minha longa caminhada

E

Zélio Wilton Hocsman

m 17 de novembro de 1937 foi quando do várias vezes mais. Conversei com minha mãe
tudo começou. No hospital Beneficência e, no segundo momento, com meus futuros sogros
Portuguesa, a sra. Fanny Lewgoy Hocs- e, finalmente, com Anna (Zóia), que aceitou a
man, esposa de Henrique Hocsman, meu ideia de talvez morar naquela cidade.
pai, deu à luz a este honrado e hoje Cidadão EméConfesso que fui com muito medo, não da resrito de Porto Alegre. Cresci igual a tantos outros, ponsabilidade de exercer o comando de uma filial
fazendo molecagens próprias da idade. Brincava da maior empresa de grãos do Brasil à época, mas
de sapata nas calçadas. Jogava bolinha de gude, de perder a namorada. Uma alemoa maravilhosa
futebol, taco. Este último até hoje tenho vontade e eu um judeuzinho feio, magro e pobre, a 500 km
de brincar.
da Capital. Tremi na base, mas, assim mesmo, fui.
Na juventude, os bailes na Reitoria, reuniões
Durante a primeira semana tudo bem. À prodançantes no Clube do Comércio, do Direito, ani- cura de um depósito, abertura de conta em banco,
versários de quinze anos, Glamour e outros. E, empregados, hotel, contato com produtores. Seassim fui gostando da noite, frequentando boates mana cheia, mas no domingo, missa, e lembrei
e outros afins. Meus contemporâneos devem lem- da namorada e dos amigos de Porto Alegre. Uma
brar, com saudades, como estou sentindo agora, loucura.
do Marabá, América, Maipú. E tinham ainda os
Peguei meu Fusca 61 e fui em direção a Fredebares Bom Fim (Fedor), João, Coroa, Colombo, rico Westphalen. Parei na esquina da Jabuticatodos com mesas de snooker.
ba, próximo a Seberi, sentei e me recostei em um
O cerco começou a apertar, vieram os vesti- Chorão (árvore). Chorava ele e eu. Resumindo,
bulares, dificuldades financeiras e duas grandes agarrei-me em Deus e pedi ajuda para decidir se
paixões: Direito e Jornalismo.
voltava ou ficava em Palmeira
Quando pensei que conseguidas Missões.
Peguei meu Fusca
ria, perdi meu querido pai
Fiquei e, na segunda-feira,
61 e fui em direção a
Henrique, homem maravilhojá envolvido com o trabalho,
so, trabalhador, que morreu joprocurei me relacionar primeiFrederico Westphalen.
vem, aos 50 anos. Se represento
ro com os funcionários do BanParei na esquina da
alguma coisa junto à sociedade,
co do Brasil. Na sequência, perdevo aos seus ensinamentos.
guntei se tinha clube de futebol
Jabuticaba, próximo
De repente, a situação ficou
na cidade e não tinha vermelho
a Seberi, sentei e me
feia. De quase irresponsável,
na camiseta. Apontaram-me o
recostei em um Chorão
tive que dar conta de tudo junOuro Verde e de pronto responto com o meu irmão: da mãe,
di: então é o meu.
(árvore). Chorava ele
avó, aluguel, rancho, água, luz.
Lá fiquei solteiro por dois
e eu. Resumindo,
Trabalhava em Porto Alegre e
anos, mas escrevendo uma
namorava
apaixonadamente
carta por dia para não perder
agarrei-me em Deus e
a hoje minha esposa, mãe dos
a namorada. E não perdi, que
pedi ajuda para decidir
meus filhos.
vitória! Casamos e levei-a para
Neste momento, recebi uma
Palmeira, onde vivemos por
se voltava ou ficava em
proposta para trabalhar em
mais três anos e nasceram dois
Palmeira das Missões
Palmeira das Missões, ganhanfilhos.
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Sérgio Lagranha/ACPA

De uma situação privilegiada para a dureza
total. A matriz da empresa, no Rio de Janeiro,
foi mal e perdi tudo que consegui acumular. Tive
que começar tudo de novo em Porto Alegre, quando em 3 de setembro de 1968, abri a corretora
“Cereais Pampeiro”, que opera até hoje.
Conselheiro do Grêmio Futebol Porto-alegrense, minha paixão desde os anos 1970, por onde
passei por inúmeros cargos de diretoria. Guardei com imenso orgulho e vaidade os dois períodos que estive na diretoria do presidente Fabio
Koff e assessor da presidência na gestão de Hélio
Dourado. Viajei com ele por todos estes rincões do
nosso Estado e até mesmo do País.
Com igual função, participei da gestão do presidente Paulo Odone, quando assisti a inesquecível Batalha dos Aflitos, em 2005. O retorno à
Primeira Divisão do futebol brasileiro, com sete
homens em campo e um pênalti contra si. O mundo da bola enalteceu essa vitória.
Nos anos 80, Renato Cardoso, Cleomar Pereira Lima e eu comandávamos a Federação Gaúcha
de Basquete, promovendo vários campeonatos
brasileiros de todas as categorias na Capital e no
Interior. Trouxemos a Seleção Russa para jogar
em Porto Alegre, como também a seleção brasileira de Oscar e Cia. Fomos bicampeões brasileiros
na categoria Juvenil, e nunca baixamos do terceiro lugar, disputando com São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais, potências no
basquete brasileiro.

Depois, fui presidente da
Associação Desportiva do
IPA (ADIPA), conselheiro
do Instituto Rio-Grandense
do Arroz (Irga), vice-presidente da Federasul e ACPA
e ainda sou conselheiro da
Bolsa Brasileira de Mercadorias. Como presidente
do Conselho Municipal de
Desportos, em parceria com
Carlos Verri, nosso querido
Dunga, lutamos pela criação do Esporte Clube Cidadão Vila Restinga. Com a
ajuda da Associação Cristã
de Moços (ACM) concluímos parte do complexo esportivo, mas esta história
já contei no artigo da edição passada.
Em determinado momento, fui procurado pelo
Mazaropi – goleiro campeão do mundo pelo Tricolor - pedindo auxílio para viabilizar a 1º Corrida
pela Vida, no Gasômetro, e ajudar o Instituto do
Câncer Infantil (ICI). Promovi junto à imprensa
e levei ao evento dois atletas do Grêmio na época,
Carlos Miguel e Roger.
Posteriormente, armei um jogo em São Lourenço do Sul junto com o querido amigo Nei Oliveira, do “Trianon”, onde conseguimos arrecadar
o valor de um transplante de medula óssea ao
ICI. Em razão disso, creio, convidaram-me a fazer
parte do Conselho Diretor daquela instituição,
cargo que tenho muito orgulho, além de conviver
com abnegados como o dr. Algenir Brunetto.
Juntos, dr. Brunetto e dr. Gilberto Schwartsmann, com a parceria importante do Hospital das
Clínicas, conseguiram atingir um índice de cura,
das crianças com câncer, de 78%. Certamente,
com a competência que lhes é peculiar, chegarão
a 100%.
No meu pensamento, passam décadas de andanças por Porto Alegre. A confeitaria Central,
sanduíche de pernil do Matheus, Hidrolitol, cinema Apolo e seus grandes seriados. O Parcão,
Redenção, Julinho, Theatro São Pedro, Feira do
Livro e a nossa orla com o Guaíba e seu maravilhoso pôr do sol. Qual cidade não gostaria de ter
um rio, lago, estuário, sei lá como defini-lo, como
o Guaíba? E, claro, o Grenal.
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Artes Visuais

Novo amálgama
A 11ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul tem como
proposta lançar um olhar sobre os trabalhos de artistas
dos três continentes que compõem o espaço atlântico

O

Triângulo do Atlântico é o título da 11ª
Bienal de Artes Visuais do Mercosul, que
tem curadoria de Alfons Hug e
Paula Borghi e pretende lançar
um olhar sobre o triângulo que,
há mais de 500 anos, interliga
os destinos da América, da África e da Europa.
Com investimento de R$
5 milhões, o evento promovido pelo Ministério da Cultura
e Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do RS,
acontece até 3 de junho e exibe
trabalhos de 77 artistas. Sendo
21 da África, 19 do Brasil, 20 da
América do Sul, 11 da Europa
e seis da América do Norte. As
obras estão exibidas no Margs,
Memorial do Rio Grande do Sul,
Santander Cultural, Igreja Nossa Senhora das Dores, Comunidade Quilombola do Areal, em
Porto Alegre, e Casa 6, Pelotas.
Tendo como base os referenciais históricos elencados durante a preparação da mostra, o
projeto curatorial pretende tornar os artistas em protagonistas
de uma exploração das relações
de tensão cultural e interdependência contextual dentro desta
triangulação. A mostra procura,
entre outras questões, analisar
quais são as forças inovadoras
que mobilizam a interação en-
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tre América, África e Europa.
Dando destaque para a arte
africana e afro-brasileira – ambas apresentadas com grande
densidade na mostra – Triângulo do Atlântico se interessa pelos pontos de contato que
propiciam o encontro entre as
culturas indígena, europeia e
africana e formam um novo
amálgama americano.
Oferecendo-se, pois, como
uma experiência oportuna de
visibilidade, sob a perspectiva
artística e cultural, da diáspora, a 11ª Bienal do Mercosul
almeja também dar ênfase à
reflexão sobre o quanto o êxodo
do Atlântico Negro alimentou
um vigoroso processo de crioulização, que levou a um intenso
trânsito de religiões, idiomas,
tecnologias, artes e culturas.
Além disso, ao apontar que
a diversidade cultural dos africanos, composta por centenas
de grupos étnicos e línguas, demonstrava-se tão plural quanto
a indígena, a exposição busca
ainda refletir sobre o fato de
que mesmo após uma árdua
tentativa de apagamento dessas culturas, fenômenos como
o sincretismo e a mestiçagem –
ainda que sejam reflexo direto
da violência histórica – representam uma forma de resistência e enriquecimento cultural.
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Obra sonora de
“Vozes Indígenas”,
instalada na Igreja
Nossa Senhora
das Dores, faz
um resgate de
idiomas que
estão próximos
a desaparecer.
A população
indígena latinoamericana
soma cerca de
28 milhões de
habitantes, ou
seja, quase 6% do
total da população
do continente

Thiéle Elissa/Bienal
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A 11ª Bienal do Mercosul
aposta que a arte contemporânea, ao apontar conflitos e distúrbios que surgem no choque
entre diversas civilizações e
camadas sociais, pode se constituir, além de instância de
apresentação de expressões e
técnicas artísticas inovadoras,
também como um poderoso instrumento de reflexão e crítica –
capaz, quiçá, de colocar o dedo
nas feridas abertas pelo triângulo atlântico.

Thiéle Elissa/Bienal

americano

Tuane Eggers /Bienal

Na instalação do artista alemão Mark Formanek, “Standard Time”, localizada na Praça
da Alfândega, um grupo de pessoas atualiza, de quinta-feira a domingo, o relógio
gigante, e também constrói uma crítica à maneira humana de aproveitar, usar ou até
gastar esse bem precioso. A obra, criada em 2007, representa um “relógio humano”

Ordem de visita
recomendada
pelo curador

O curador Alfons Hug tem
algumas dicas para este passeio
cultural. A ordem de visita recomendada é: Margs, Memorial,
Santander, a performance constante “Standard Time”, na Praça da Alfândega, seguida pela
Igreja Nossa Senhora das Dores
e o Quilombo Areal da Baronesa.
O motivo é relacionado com o
projeto curatorial, ou seja, a escolha das obras e locais que estão
expostas com o tema proposto: o
Margs representa a abrangência
do Atlântico em sua dimensão
geográfica e histórica, inclusive
com o tema da escravidão. O Memorial é um lugar mais experimental, com registros de performances e vídeos, já o Santander
possui umas das obras mais impactantes da Bienal: instalações
de grande porte como também
várias séries de fotografias.
A Igreja Nossa Senhora das
Dores abriga uma instalação sonora com 16 idiomas, que representa a diversidade étnica e linguística, tanto da África como da
América Latina. E o Areal é um
conjunto de trabalhos resultado
de uma residência da artista Camila Soato com os moradores da
comunidade Quilombola.

No Santander Cultural é possível ver a série “Liberty” do fotógrafo
nigeriano Omar Diop, na qual reinterpreta o processo de retomada
de liberdade de mulheres e homens negros. Também há registros
da intimidade de reis nigerianos feitos por George Osodi. Tem,
ainda, a obra “Ebb & Flow”, do artista ganense El Anatsui

EDIÇÃO #4
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A Entidade foi homenageada
pela Câmara de Vereadores
de Porto Alegre com o apoio
unânime dos parlamentares
presentes na sessão Ordinária

Associação

N

Sérgio Lagranha/ACPA

o dia que completou
160 anos de uma história repleta de lutas
pelo crescimento das
pessoas e dos negócios da Capital, a Associação Comercial de
Porto Alegre foi homenageada
em sessão Ordinária na Câmara de Vereadores. A proposta
do vereador Adeli Sell (PT) teve
como objetivo dar reconhecimento e valorização aos trabalhos prestados à cidade pela entidade ao longo de sua história
e contou com manifestações de
apoio de todos os parlamentares
presentes em plenário.
A Associação Comercial de
Porto Alegre foi fundada em
14 de fevereiro de 1858 no Solar Lopo Gonçalves, hoje sede
do Museu de Porto Alegre José
Felizardo, na rua João Alfredo.
O português líder empresarial e
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160 anos
A Câmara de Vereadores homenageou
a Associação Comercial de Porto
Alegre por ações que em toda sua
história ultrapassaram a mera atividade
associativa, buscando crescimento das
pessoas e dos negócios na Capital
político Lopo Gonçalves Bastos
foi seu primeiro presidente.
É a mais antiga entidade
empresarial da Capital gaúcha
e a quinta entidade associativa
civil de comércio a ser criada no
Brasil. Nas primeiras gestões
foram escolhidos nomes para assumir a presidência como Barão
do Cahy, Antônio Mostardeiro,
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Ernesto da Fontoura e Carlos
Hubner. A partir de 1918, passou a se chamar Associação Comercial de Porto Alegre.
A fundação da Praça do Comércio em 1858, mesmo ano da
criação do Theatro São Pedro
e do Banco da Província, não é
à toa. A transformação começa
em 1842, quando o então Barão

Comercial comemora
alinhada À modernidade
de Caxias, Luiz Alves de Lima e
Silva, assume como comandante-Chefe do Exército em operações e presidente da província
do Rio Grande do Sul, envolvida
com a Revolução Farroupilha.
Conhecido como pacificador,
em 1º de março de 1845, Barão
de Caxias assina a Paz de Ponche
Verde, dando fim à Revolução
Farroupilha. Uma nova guerra
na fronteira sul do Império acabou por exigir a volta de Caxias
para o Rio Grande do Sul e, em
junho de 1851, foi novamente nomeado presidente da província e
comandante-Chefe do Exército
do Sul.
Com seu prestígio e pelo interesse do Império em reatar
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sua parceria com a elite gaúcha,
ele ajudou em muito a recuperação econômica do Estado. A
revolução tinha retardado o desenvolvimento de Porto Alegre,
sitiada por vários anos pelos
Farrapos.
As razões que levaram os
empreendedores do século 19 a
criar a Entidade continuam as
mesmas, mas as formas estão
completamente mudadas no século 21, disse o presidente da
Associação Comercial de Porto
Alegre Paulo Afonso Pereira, em
seu pronunciamento no plenário
Otávio Rocha da Câmara de Vereadores. “A entidade retoma o
fio de sua rica história, mas com
um olhar contemporâneo.”

Segundo ele, o mundo virtual, das redes sociais, está
provocando uma transformação avassaladora nos negócios.
“Praticamente todas as formas
tradicionais estão sendo desconstruídas e surgem novas a
todo o momento. Estamos no
meio do furacão.”
Por isso, conforme Pereira, a
equipe da Associação Comercial
está criando projetos, promovendo ações, que atendam aos
novos interesses do público-alvo, varejo e serviços de Porto
Alegre, principalmente os médios e pequenos. “Estamos alinhados aos nossos associados e
a essa nova geração de empreendedores da cidade.”

EDIÇÃO #4
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Importância da entidade para o
desenvolvimento de Porto Alegre

Paulo Afonso Pereira: “O mundo
virtual provoca uma transformação
avassaladora nos negócios e,
sem esquecer nossa rica história,
estamos alinhados à nova geração de
empreendedores da cidade.”

Leonardo Contursi

Agora, a intenção é unir empresários com larga experiência com os jovens que entram
no mercado com suas startups,
empresas que estão no início de
suas atividades e que buscam explorar atividades inovadoras. A
Associação Comercial está conectada com o seu tempo e preocupada em ajudar seus associados
na busca de novas oportunidades
de negócios, que proporcionem a
circulação do dinheiro, o emprego e a estabilidade social.
“Queremos ser a voz de Porto
Alegre”, ressalta Pereira. “Construir pontes com a prefeitura, legislativos, judiciário, entidades
públicas e privadas e imprensa.
Um canal de comunicação para
que os associados e toda a comunidade vocalizem seus anseios,
apresentem sugestões e encaminhem suas críticas para uma
Porto Alegre melhor para todos.”
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Como propositor da homenagem, o vereador Adeli Sell
ressaltou o engajamento da
Associação Comercial de Porto Alegre para a renovação e
para o desenvolvimento da
cidade, destacando-se casos
como o de enchentes, incêndios, sinalização do Guaíba,
incentivo às ferrovias, combate ao contrabando e à leniência de governos. “Não é
uma mera entidade associativa”, destacou o vereador,
“mas uma instituição da Capital que ajudou a formatar
o que deveria ser e, acabou
sendo, nosso comércio.”
Aos 160 anos, junto com o
Theatro São Pedro, o Palácio
do Comércio, projeto do arquiteto Joseph Lutzemberg,
é uma marca símbolo da cidade. “Para sinalizar sua força e peso institucional, sentime na obrigação de propor

um Período de Comunicação
na Câmara Municipal”, explicou Sell.
Segundo ele, lembrar da
Associação Comercial era
uma obrigação, por ser essencial para o progresso da
cidade e sempre uma instituição atuante. Sell ainda
sugeriu ações a serem empreendidas pela entidade:
“Precisamos do nosso Centro
Histórico revitalizado. O centro pede domingos com vida
e lojas abertas, com ações em
espaços públicos.”
O parlamentar espera novos marcos de ousadia, com
avanços e com modernidade
para que daqui a 160 anos
a Associação seja lembrada
como neste momento. E concluiu: “A cidade precisa da
Associação Comercial para
ser moderna e inclusiva às
pessoas.”
Adeli Sell: “Para entender o
presente, para construir um
futuro, é preciso estudar o
passado como ele foi e, por
isso, a Associação Comercial
de Porto Alegre vive em nós.”

Presidente Paulo Afonso Pereira (C), recebeu do vereador Adeli Sell o diploma pelos
160 anos da Associação Comercial, ao lado do vice-presidente do Conselho Superior,
Zélio Hocsman (E), e a presidente da Câmara de Vereadores em exercício, Mônica
Leal, ao lado do presidente do Conselho Superior da ACPA, Humberto Ruga (D)

Protagonismo histórico
vem desde o século XIX
m 2016, com a posse de
Paulo Afonso Pereira, a
Associação Comercial de
Porto Alegre retoma sua importância histórica e dimensão
institucional, quando passa
novamente a contar com um
presidente exclusivo. O último
dirigente que exerceu com exclusividade a presidência foi Alberto Bins, entre 1924 e 1928, antes
de se tornar prefeito de Porto
Alegre. Depois dele, durante 88
anos, o cargo de presidente pas-
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sou a ser acumulado pelo presidente da Federasul.
Pereira ressaltou a atuação da
entidade em toda sua existência
para o desenvolvimento econômica da Capital gaúcha. Nos seus
primeiros anos, a Praça do Comércio regulou o valor de troca
de moedas em nome do governo,
porque naquele momento havia
uma desordem monetária. “Outra frente de atuação foi em favor
das condições dos transportes –
dragagem e sinalização da Lagu-

na dos Patos e do Guaíba, melhoramento e abertura da barra de
Rio Grande e ferrovias”, recorda.
Durante décadas, a Associação
Comercial travou guerra contra o
contrabando, originário principalmente do porto de Montevidéu.
Reivindicou uma tarifa especial
de importação para o Rio Grande
do Sul, que foi obtida após longas
tratativas.
A Associação Comercial
apoiou e estimulou o nascimento da indústria gaúcha. Sediou
a primeira mostra industrial de
Porto Alegre e do Rio Grande do
Sul, em 1861, e a decisão de criar
a Viação Aérea Rio-Grandense, a
Varig, em 1927, nasce dentro da
entidade.
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A dimensão institucional da quinta entidade
associativa civil de comércio e serviços
a ser criada no Brasil foi ressaltada no
plenário do legislativo municipal
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Aceleradoras

Como decolar em
pouquíssimo tempo
Uma Startup inovadora não precisa dar
conta de tudo no início da operação. Hoje
existem investidores com o objetivo de
auxiliar a travessia desse momento crítico

M

Startup é uma organização de base
tecnológica, em busca de um modelo de
negócios repetível e escalável, que possui
reprodução

elementos de inovação e trabalha em
condições de extrema incerteza
30
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ontar um modelo de negócio, criar
formas de gerar receita, empreender
com inovação e tecnologia através
de uma startup. Esse é o negócio da
Wow, uma das primeiras aceleradoras de startups
da Região Sul criada, em 2013, em Porto Alegre.
Conta com cerca de 150 investidores ativos e conectados, que destinam investimento financeiro,
mentoria e networking para as startups.
Jaime Wagner, integrante do Conselho Superior da Associação Comercial de Porto Alegre,
criou a Wow ao lado dos empreendedores Cassio
Bobsin, André Ghignatti e Bruno Peroni. Ele participou da reunião de diretoria da Entidade para
explicar como uma aceleradora fortalece o ecossistema de empreendedorismo de base tecnológica no Brasil.
Para ele, não falta capital de risco no Rio Grande do Sul, mas a dificuldade é ter bons projetos.
“Já analisamos 1.600 projetos e foram investidos
R$ 80 milhões. Nosso projeto é inclusivo com ênfase no capital intelectual, foco no resultado da
startup. Não é o lucro o mais importante, mas
o crescimento que vai permitir aos investidores
vender sua parte com ganho mais lá na frente.”
O processo de aceleração é de 12 meses. Nos
primeiros quatro meses, a startup recebe coaching mais intensivo e participa dos processos de
capacitação. No segundo período ainda recebe o
coaching e mentoria, mas já tem que aprender
a andar sozinha. Nesse momento também será

Jaime Wagner (D), da Wow: “Não falta
capital de risco no Rio Grande do Sul.”

KICK-OFF • Reunião de diagnóstico,
identificação dos principais desafios
das startups e alocação dos mentores
ESTRATÉGIA & PLANEJAMENTO •
Definição dos objetivos, elaboração do
plano de aceleração e do plano financeiro.
Definição das métricas a serem acompanhadas
GO-TO-MARKET • Processo de validação
de hipóteses com foco em product-market fit,
workshops de capacitação. Mentorias e reunião
de troca de experiências (peer groups)
PÓS-ACELERAÇÃO • A fase de pósaceleração tem como foco a captação de
investimento e também a continuidade
das mentorias, reuniões de peer groups e
participação nos workshops
Fonte: Wow

conectada com a rede de parceiros (incubadoras,
coworkings, etc.) que hospedarão a sua startup.
A Wow está buscando empresas de dois perfis
de negócios: da fase pré-operacional, que já tenha
um protótipo em construção ou produto pronto
e que precisa de apoio para entrar no mercado;
e empresa da fase de crescimento, que já possui
faturamento e precisa de apoio para crescer e ganhar mercado.
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“Não buscamos uma ideia”, explica Wagner.
“Tem que ter alguma estrutura. Para startups
de alto potencial, uma aceleradora é a maneira
mais avançada de receber apoio. Uma aceleradora investe em startups de estágio inicial de forma
estruturada, oferecendo, além do aporte financeiro, capital intelectual e apoio para levar o negócio
para outro estágio.”
Segundo Wagner, são investidos até R$ 150
mil em startups da fase pré-operacional e R$ 250
mil para empresas da fase de crescimento. Além
disso, o equivalente a mais R$ 100 mil por empresa em serviços. “Também podemos dar acesso a
outros investidores aportarem novas rodadas de
investimento no seu negócio.”
Em troca do processo de aceleração, que inclui
aporte direto e indireto de recursos, capacitação
e mentoria, a Wow tem a opção de compra de até
12% da startup.
A Wow diferencia-se pela separação institucional entre as funções de aceleracão e de investimentos, conforme Wagner. O objetivo desta
separação é garantir a independência da Wow
facilitando seu relacionamento com os diversos
atores que formam o ecossistema de empreendedorismo e para não depender de um grupo específico de investidores. E complementa: “Outra motivação é que investimentos em startups têm um
ciclo com duração definida enquanto que a Wow
tem uma missão perene de fomentar o empreendedorismo inovador.”
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Caminhos para crescer
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Artigo

Sérgio Kaminski
Engenheiro e diretor da ACPA

Fazer o bem nos faz bem

H

á no Brasil um déficit enorme de responsabilidade social, seja na área pública ou privada. A cobertura social dada
pelo Estado é precária e na área privada, salvo raras exceções, inexistente. O futuro da
nação passa pela estrada do desenvolvimento sustentável, e nela, necessariamente, em mão única,
devem trafegar as entidades públicas e privadas.
Se você deseja dar início na caminhada de sua
empresa dentre aquelas que já incorporaram a
responsabilidade social à cultura de suas atividades, eis aqui algumas dicas:
1. Faça sua declaração de missão. Ela deve ir
além do lucro ou do 1º lugar. Deverá agregar valores a todos os envolvidos no processo produtivo. Divida-a com seus colaboradores ao redigir seu texto final. Integre-se a
ela e faça com que todos participem.

Sérgio Lagranha/ACPA

2. Faça sua declaração de valores éticos com
clareza. Ela será o Norte de seus colaboradores na difícil arte
de sustentar metas
“Faça com que sua
e convicções de sua
empresa. Utilize-a
empresa dê prioridade
para dar sustenao envolvimento
tação na relação
interna e externa,
saudável com a
avaliando regularcomunidade, que
mente o desempenho e a observação
é parte integrante
dos valores, tanto
do seu dia a dia”
dos colaboradores
quanto da empresa. Dê conhecimento a todos das avaliações,
oportunizando manifestações.
3. Faça com que haja permanente educação,
treinamento e desenvolvimento pessoal.
Promova e zele pela segurança, bem-estar
e saúde de todos. Estabeleça uma ponte entre a empresa e a família. Crie o hábito de
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ouvir. Estabeleça um programa simples de
participação nos resultados da empresa. Incentive a iniciativa e a poupança.
4. Faça com que sua empresa dê prioridade
ao envolvimento saudável com a comunidade, que é parte integrante do seu dia a dia.
Estimule o trabalho voluntário de seus colaboradores. Mobilize fornecedores e clientes, integrando-os em projetos específicos e
compatíveis com a comunidade local. Não
abra mão de participar do processo educativo auxiliando as escolas com contribuição,
eventos e estágios.
5. Faça com que sua empresa e colaboradores
tenham respeito pelo meio ambiente. Comprometa-se com as leis vigentes, e, se possível, vá além do que a lei estabelece. Estabeleça estratégias de reciclagem, não utilize
produtos tóxicos e promova o uso eficaz de
energia e água. Conviva harmoniosamente
com a natureza.
6. Faça a escolha de seus parceiros dentre
aqueles que compartilham consigo a preocupação de dar aos trabalhadores um tratamento justo e correto. Considere sempre o
contexto social, cultural e econômico do seu
colaborador.
7. Faça a venda do seu produto com responsabilidade e ética. Identifique sua empresa
com causas nobres. Invista em instituições
socialmente responsáveis.
Se você ainda assim deseja avançar, vá com
calma e decidido. Não é possível abrir todas as
frentes de uma só vez. O importante é dar início
no processo. Com a integração dos seus colaboradores, o avanço é gratificante e contagioso. Não
desista, nós todos precisamos de você e de sua empresa. O Brasil precisa de você!

Revitalização

Orla do Lago
Guaíba renasce

Trecho assinado
pelo urbanista,
Jaime Lerner, é de
1,3 quilômetro
entre a Usina do
Gasômetro e a
Rótula das Cuias

Joel Vargas/PMPA

A

licitação
realizada para
definir os operadores das áreas
comerciais do trecho
revitalizado da orla
do Guaíba, em Porto
Alegre, confirmou o
interesse de empreendedores da Capital
em operar os negócios nos quatro bares
e no restaurante panorâmico. Os cinco
pregões eletrônicos
tiveram disputa entre os candidatos, o
que acabou elevando
o valor de outorga
inicial, que era o critério de julgamen-

O restaurante
panorâmico,
área mais nobre
para exploração
comercial,
avança à margem
do Guaíba e
tem 282 m² de
área interna

to das propostas. O
montante superou os
R$ 100 mil.
Segundo o prefeito Nelson Marchezan
Júnior, a escolha dos
permissionários
do
restaurante e dos bares da orla do Guaíba
já foi concluída e os
contratos serão assinados. “Isso mostra
como os empreendedores de nossa cidade
querem investir aqui.
É evidente o interesse
deles em participar e
contribuir para serviços de qualidade em
um dos nossos principais cartões-postais.
Por isso, assumimos
o papel de mentores,
orientando quem chega ao mercado.”

edição #4
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Uma obra de
O

Wolfgang Hoffmann-Harnisch Filho (1918–1992)/ACPA

A foto “Palácio
do Comércio
e o Gaúcho”
foi feita para
o livro “Porto
Alegre: Retrato
de uma Cidade”

A monografia de
Caroline Hädrich
recupera a história do
projeto arquitetônico
de Joseph Lutzenberger
do prédio do Palácio
do Comércio, ícone
da economia de
Porto Alegre

34

praça do comércio

maio DE
de 2018
MAIO

edifício Palácio do Comércio pode ser
considerado a última grande obra
do alemão Joseph Franz Lutzenberger (1882–1951). Nele, o arquiteto,
à época com 54 anos e quase 30 de
carreira, exibe toda sua capacidade
de projetar com excelência desde a
macroestrutura, ou seja, a inserção da edificação no
tecido urbano, até os detalhes dos equipamentos internos como portas, vitrais, lustres e guarda-copos,
conferindo ao prédio o caráter de obra de arte total.
Um conceito estético oriundo do romantismo alemão
do século XIX.
Todo o meticuloso trabalho de criação de Lutzenberger foi analisado em detalhes na monografia
“José Lutzenberger e a obra de arte total no Palácio do
Comércio em Porto Alegre (1936-1940)”, de Caroline
Hädrich. Apresentada em dezembro de 2017, a monografia proporcionou à Caroline o título de Bacharel
em História da Arte pelo Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Inicialmente, Caroline teve mais interesse pelo
trabalho de Lutzenberger no geral, mas logo percebeu
que sua atividade como arquiteto era diferente de tudo
que estava acostumada a ver em projetos realizados
em Porto Alegre. “O fato de existirem desenhos que
comprovam que o arquiteto projetava praticamente
tudo de seus edifícios, com esmero, representado com
alta qualidade técnica, logo me fez lembrar da prática
modernista de Obra de Arte Total, e isso fez eu ter
certeza do protagonista da minha pesquisa.”
Lutzenberger frequentou o curso de arquitetura
na Königlich Bayerische Technische Hochschule zu
München (Real Universidade Técnica da Baviera em
Munique), onde completou seus estudos, com distinção, em 1906. Depois de formado, trabalhou como
arquiteto em prefeituras, ateliês na Alemanha e na
República Tcheca. Em 1920, Lutzenberger embarcou
no porto de Amsterdã com destino ao Brasil. A convite da pequena construtora Weise, Menning & Cia,
estabeleceu-se em Porto Alegre, onde iria morar para
o resto de sua vida.

arte total
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Caroline Hädrich (E) apresentou seu
trabalho na sala Fábio Araújo Santos,
no Palácio do Comércio, à orientadora
professora doutora Paula Ramos (C)
e à professora doutora Inês Martina
Lersch (D), da Banca Examinadora,
composta também pelo professor
doutor Paulo César Gomes

posições compatíveis tanto em metragem quadrada
quanto em quantidade e qualidade de aberturas. As
salas da diretoria estão viradas para a cidade e movimento do centro, enquanto as salas de escritórios
gerais têm vista do pôr do sol no Guaíba.
No andar acima do que se encontra a sede da
ACPA estão instalados o restaurante e o salão de
eventos. Dois ambientes luxuosos, com pé-direito duplo e cuidadosos trabalhos de acabamento com meia
parede em mármore, piso de madeira desenhado, e
forro com detalhes decorativos em estilo Art Déco que
ocultam os dutos do ar-condicionado.
No restaurante, as grandes aberturas oferecem a
oportunidade de vista do Guaíba para o movimento
do porto, de um lado, e, do outro, encontramos vitrais aproveitando o poço de iluminação. Tanto ali,
quanto no salão de eventos e também nas salas reservadas, existem lustres e móveis projetados por
Lutzenberger.
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O Arts and Crafts (Artes e Ofícios) foi a semente da
criação do estilo Art Nouveau, que alastrou e elevou a
prática de obra de arte total pela Europa Continental,
sendo muito bem absorvido pelos consumidores da
burguesia emergente. Caroline salienta que a Munique na qual Lutzenberger estudou foi a primeira cidade na Alemanha a ocorrer manifestações do Art Nouveau. “A influência destes movimentos que ocorriam
na Europa pode ser percebida claramente nos desenhos de Lutzenberger e em sua forma de trabalhar.”
No projeto de Lutzenberger, Caroline percebeu que
as plantas arquitetônicas possuem uma composição
simétrica, com distribuição dos ambientes em torno
de um átrio central, que permite a volumetria monolítica e garante, ainda, uma boa iluminação e circulação de ar. No térreo, o átrio é coberto por uma cúpula
de vitral de sete metros de diâmetro desenhada por
Lutzenberger, onde se encontrava inicialmente a Bolsa de Mercadorias e hoje, a Junta Comercial.
A definição do térreo como espaço para grande movimentação de público, na Bolsa de Mercadorias e no
café - originalmente com saída para a Avenida Mauá -,
garante que o movimento da cidade “penetre no edifício”, fazendo com que a arquitetura não segregue e
nem feche, mas que filtre e intensifique a vida urbana.
Foram previstos quatro elevadores para passageiros e
dois para cargas, considerado extremo luxo na época.
O segundo pavimento é planejado para abrigar
escritórios. A estrutura independente de cimento armado permite a modulação dos pilares, de forma que
a planta fique livre, admitindo múltiplas disposições
das divisórias das salas, conforme a necessidade.
A ideia da instalação do sistema de ar-condicionado central e água refrigerada é um dos melhores
exemplos dos tipos de luxos agregados já durante o
andamento da obra. O Palácio foi o primeiro prédio
do Estado a ter instalado o sistema de ar-condicionado central, exigindo do arquiteto a rápida busca por
soluções para adaptar a grandiosa instalação em uma
obra já em curso.
No 6º andar, reservado à diretoria e à administração da ACPA, é possível observar como a sala da diretoria e o salão de escritórios gerais da ACPA ocupam
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Terreno para construção do Palácio

Arquivo/ACPA

Encorajado pelo bom movimento comercial da cidade na década de 1920, que proporcionou
o fortalecimento da Associação,
o presidente da ACPA à época,
o empresário Ismael C. Torres,
pleiteou, junto ao governo municipal e estadual, duas maneiras de viabilizar a construção
de uma sede própria. Solicitou
ao então prefeito Alberto Bins
(1869–1957) a doação de um terreno por parte da intendência
ao governo do estado e sugeriu
a criação de um tributo sobre a
movimentação de mercadorias.
Alberto Bins, que havia sido
presidente da Associação na gestão anterior à de Ismael Torres,
atendeu à solicitação de seu colega, cedendo, através da Lei mu-
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nicipal n° 260, de 1929, a área
de terreno solicitada, entre a
Avenida Mauá e a Praça Parobé.
Em março de 1931, sob a presidência de J. Oswaldo Rentzsch, foi aberta a primeira concorrência para a escolha do projeto
do futuro Palácio do Comércio.
Embora várias firmas tenham
concorrido, a comissão incumbida de emitir parecer desclassificou todos os trabalhos apresentados por não satisfazerem os
requisitos exigidos.
Em fevereiro de 1935, outra
concorrência foi feita e novamente todos concorrentes desclassificados. Por isso, em 1936,
a diretoria decidiu nomear uma
comissão especial que, assistida
por um arquiteto, elaborou um
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Em 1937, a Azevedo Moura
& Gertum, capitaneada
pelos engenheiros Fernando
de Azevedo Moura (1897–
1975) e Oscar Mostardeiro
Gertum (1898–1957), foi
escolhida para construir o
Palácio do Comércio

projeto de acordo com as necessidades da entidade. Este arquiteto era Joseph Lutzenberger e
seu projeto foi aprovado com algumas modificações.
Em 12 de outubro de 1937, em
ato solene, foi lançada a pedra
fundamental para o início das
obras. O Palácio do Comércio foi
finalizado em 1940, tendo ocorrido, no dia 14 de novembro, uma
grande festa de inauguração, com
a presença do então presidente
da República Getúlio Vargas.

foi doado pelo prefeito Alberto Bins
Influência alemã
na economia local

AIO DE 2018

criação de um “Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Município”. O Palácio do
Comércio está no inventário, inserido na categoria “Estruturação”.
As edificações Inventariadas de
Estruturação não podem ser destruídas, mutiladas ou demolidas,
sendo dever do proprietário sua
preservação e conservação.
Já o tombamento garantiria
que os projetos de conservação
fossem feitos somente por pessoas habilitadas, além de abrir
maiores possibilidades de financiamento para recuperações e
restauros necessários. Em 2015,
foi aprovado pelo Ministério da
Cultura, dentro da Lei Rouanet,
o plano para restauração interna e externa do edifício.
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No meio da década de 1970,
um acontecimento afetou as funcionalidades originais do Palácio
do Comércio. A Bolsa de Mercadorias teve suas atividades
encerradas em 1975, em razão
da mudança das condições do
comércio. Em 1981, foi reconstituída e remodelada, passando
a atuar juntamente com a Bolsa
de Valores.
Em 1985, houve uma reforma
tanto no térreo quanto em outros
andares do edifício. A reforma
do térreo se deu com intuito de
adaptar o lugar para a instalação
de uma agência do Banco do Brasil. As plantas mostram que foi
nesta reforma que as portas de
acesso ao café pela avenida Mauá
foram retiradas e fechadas com
alvenaria. No início dos 1990, a
Junta Comercial do Rio Grande
do Sul se instalou no local.
Na gestão do prefeito José Fogaça (2005-2010) foi aprovada a
Lei Complementar que trata da

Por volta de 1936,
Lutzenberger (E) com
a então diretoria da
Associação Comercial
de Porto Alegre, quando
seu projeto do Palácio do
Comércio foi aprovado

A Porto Alegre que Joseph
Lutzenberger encontrou ao
chegar era um centro cultural,
político e financeiro do Estado,
com forte influência da cultura
alemã. Estabelecidos há quase
cem anos no Rio Grande do Sul,
os imigrantes teutos já tinham
participação expressiva na área
industrial, agrícola e comercial
e escolheram a capital gaúcha
como base de escoamento da
produção do interior.
Na década de 1920, por
conta deste crescimento, Porto
Alegre se encontrava em plena
transformação de uma “pacata
cidadezinha açoriana” para um
centro urbano, conforme disse
a historiadora Sandra Pesavento em uma de suas extensas
pesquisas sobre a história econômica do Rio Grande do Sul.
Mais da metade dos arquitetos atuantes em Porto Alegre
no período da República Velha
(1889–1930) eram alemães
ou descendentes de alemães.
Theodor Wiederspahn (1878–
1952) já havia realizado suas
mais importantes obras, como
os edifícios da Delegacia Fiscal
(1913)e dos Correios e Telégrafos (1913), e a construção do
porto, junto com o complexo
de edifícios da nova avenida
Sepúlveda.

37

História
No térreo, o
átrio é coberto
por uma cúpula
de vitral de
sete metros
de diâmetro
desenhada por
Lutzenberger,
onde se
encontrava
inicialmente
a Bolsa de
Mercadorias,
e hoje a Junta
Comercial.
Pode ser vista
também no
espaço interno
do prédio

Mobiliário projetado
Nos Mínimos detalhes
A partir da leitura de relatórios, ofícios de orçamento e folhas de pagamento, é possível
perceber que o mobiliário projetado por Joseph Lutzenberger
para o Palácio do Comércio foi
executado por pelo menos cinco fornecedores, de diversos
estados do País: Carlos Laubisch
& Hirth (RJ), Liceu de Artes e Ofícios (SP), Fábrica de Móveis Maida LTDA (PR), Antônio Fulginitti
(RS) e Móveis Fabel (RS).

Estudo do arquiteto para o lustre de madeira
com cabeça de Mercúrio e a obra realizada
na sala da diretoria da Associação Comercial

Os estudos
com o
desenho da
logomarca
da entidade
nas
escadarias
do prédio
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Desenho original de Lutzenberger
e a construção finalizada no
restaurante Berna no 7º andar

Lutzenberger utilizou
a imagem do caduceu,
emblema de Hermes
ou Mercúrio, um
bastão em torno do
qual se entrelaçam
duas serpentes e
cuja parte superior é
adornada com asas

Associe-se à Associação
Comercial de Porto Alegre
Benefícios aos Associados
Certificado
Digital

Convênio
Sicredi

Orientação
Jurídica

Carta de
Exclusividade

Assinatura eletrônica de
pessoa física ou jurídica que
identifica de forma segura,
transações, documentos,
mensagens e dados online.

Linha de financiamentos e
taxas diferenciadas
destinados à empresários e
empresas associadas.

Auxilia o associado em suas
dúvidas e orienta-o na
definição de procedimentos
adequados para a condução
de questões jurídicas.

Documento oficial que
comprova a fabricação,
representação ou prestação de
serviços exclusivos para
processos de licitação.

Certificado
de Origem

Centro de
Eventos

Centro de
Capacitação

Menu POA

Emissão do documento que
atesta a origem da
mercadoria do país
exportador, como acordos
comerciais entre países.

Locação privilegiada de
espaços e salas do Palácio do
Comércio, para eventos
empresariais e sociais
(atendem até 300 pessoas)

Cursos e workshops para
atualização em práticas,
ferramentas e tecnologias dos
setores de comércio e
serviços.

Conteúdo, música, gastronomia
e relacionamento. Almoço com
debates sobre o
desenvolvimento de Porto
Alegre, com foco em inovação e
empreendedorismo.

Bom Dia
Associado

Bate papo com
empresário

Exponegócios
(semestral)

Distribuição de
materiais /
Rede de Convênios

Café da manhã para
relacionamento dos associados,
boas vindas aos novos sócios e
palestras sobre gestão,
competitividade e marketing.

Troca de experiências sobre
gestão e temas jurídicos que
fazem parte do dia a dia dos
empresários.

Conecta empreendedores de
diferentes segmentos com
propósitos comuns. Rodada
de negócios para desenvolver
parcerias com resultado.

Divulgação e brindes dos
associados nos eventos.
Descontos em produtos e
serviços das empresas
associadas.

Núcleos
Empresariais

Sala do Associado

Plano de Saúde
Life Day

Carteira
Empresarial*

Através da metodologia
Empreender, fortalece o
empreendedorismo e os
negócios.

Sala disponibilizada,
gratuitamente, por uma hora,
para realizações de pequenas
reuniões ou encontros.

Rede de atendimento médico
assistencial de Referência.
Identificação e gestão de
pacientes crônicos e de risco.
Gerenciamento do acesso aos
serviços como facilitador ao
beneficiário.

Documento único com foto e
fé pública, que vincule a
Identidade e CPF do
empresário com o CNPJ e
Inscrição Estadual ou
Municipal da Empresa que
representa.

(mensal)

(mensal)

*Mediante agendamento prévio.

*Carteira Empresarial somente para empresas.
*Em planejamento: Plano Especial de Seguro

Mais informações:
acpa@acpars.net ou (51) 3214-0200

(quinzenal)

