
Quem compra Exclusive, 
compra amor e dedicação
Para o empresário Roberto Galvan, que falou da trajetória da empresa de piscinas 
nesta quarta-feira, em evento da Ajevec, é nas dificuldades que surge o crescimento
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INSPIRAÇÃO

Evento “Case de Sucesso” contou com a presença de aproximadamente 80 pessoas

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2018

| Neste sábado acontece o ponto alto da Romaria da Teresa-
fest, com missa festiva às 18 horas, na matriz Santa Teresa, com 
a presença de todos os Padroeiros e Padroeiras da Paróquia. Às 
20h30min, o jantar-baile no pavilhão da comunidade Matriz. 
Agende-se e participe.

| O 24º Campeonato de Futebol Sete de Dona Josefa teve no 
último sábado os jogos das quartas de final, com estes resulta-
dos: Andreas 6x1 Mônaco, com gols de Rudiele (3), Maiquel (2) 
e Carlos, descontando Djonatan. Os Guri/Marcello Machado 1x0 
DNA FC, gol de Anderson. Juventude/Aplicasul 2x1 Kilmes, gols de 
Evandro e Carlos Daniel, descontando Wiliam. Com estes resul-
tados, foram definidos os jogos das semifinais, que acontecerão 
no próximo sábado, a partir das 14h30min: Amigos da Bola x 
Os Guri/Marcello Machado e Andreas x Juventude/Aplicasul. Se 
houver empate no tempo normal, prorrogação de 10 minutos, 
e persistindo o empate, cobrança de quatro pênaltis para cada 
equipe. A premiação será de troféu e medalhas para campeão 
e vice e troféu para o 3º e 4º colocados, mais uma gratificação 
de R$ 500 para o campeão, R$ 250 para o vice, R$ 150 para o 3º 
lugar e R$ 100 para o 4º lugar. O 24º Campeonato de Futebol 
Sete de Dona Josefa tem o apoio do Jornal Arauto, Derli Blank, 
Afubra e do Geraldo Back.       

| Pensamento: “O ser humano torna-se original apenas 
quando percebe o toque da inspiração divina em si mesmo.” 

| Hoje, às 20 horas, culto com apresentação de músicas sobre 
Lutero. No dia 31, Dia da Reforma, às 9 horas, culto em alemão 
com café. (IECLB)

| Também hoje, o encontro de famílias da Congregação Evan-
gélica Luterana de Ferraz, às 21 horas. (IELB)

| No dia 17 de novembro, a Juventude Evangélica Luterana 
realiza baile com a Banda Porto do Som e Banda G10. Valor úni-
co do ingresso antecipado, no valor de R$ 20, na Loja Mutante, 
Mercado Seelig, Posto Central e com membros da juventude.

| A S.C.E. Ferraz realiza Assembleia Anual com seus associados 
e colaboradores no dia 11 de novembro, em sua sede. Pela ma-
nhã, jogo de futebol de integração e logo após a reunião com 
os associados. Na pauta, apresentação da situação financeira do 
clube, eleição da nova diretoria e assuntos gerais. Poderão ser 
apresentadas chapas na hora da reunião. Logo após, almoço, 
seguido de roda da sorte e demais atrações à tarde.

| Iniciaram, nesta semana, os serviços de ampliação do nosso 
Posto de Saúde, com uma cobertura externa e instalação de ba-
nheiros externos, numa iniciativa dos vereadores da localidade 
Mártin Nyland e Ludwig Conrad, inclusive garantindo os recursos 
do Legislativo Municipal. Parabéns ao prefeito Guido Hoff, aos 
secretários envolvidos e ao Legislativo Municipal pela obra.

| No dia 31, a Congregação Luterana Trindade realiza o tra-
dicional culto da Reforma Luterana, a partir das 19h30min, com 
participação do coral. Após o culto haverá jantar de confraterni-
zação organizado pelo Departamento de Leigos.

| Nas últimas semanas ocorreu a peregrinação da imagem 
de Santa Teresa pelas paróquias do interior, culminando no 
jantar-baile de Santa Teresa, neste sábado, no pavilhão da Co-
munidade Católica do Centro de Vera Cruz.

| O Centro Ecumênico, de Linha Sítio, realiza a Primeira Sex-
taneja, no dia 2 de novembro, às 23 horas, com a Banda San 
Marino, Fandangaço e Som Máquina Total.

| O STR Vera Cruz já disponibiliza as doses de reforço da vacina 
contra a febre aftosa, para bovinos e bubalinos com até dois 
anos. Podem ser adquiridas após autorização junto à Inspetoria 
Veterinária.

A noite desta quarta-feira, 
dia 24, foi uma oportunidade 
para conhecer de perto a tra-
jetória da Exclusive Piscinas 
- que surgiu em 2010, através 
do presidente Roberto Galvan, 
convidado para participar do 
evento “Case de Sucesso”, 
promovido pela Associação 
de Jovens Empreendedores de 
Vera Cruz (Ajevec), nas depen-
dências do Clube Vera Cruz. 

Galvan compartilhou ex-
periências desde a criação da 
empresa até as atividades de-
senvolvidas hoje e resumiu em 
poucas palavras o que a venda 
de piscinas representa: “quem 
está comprando uma piscina 
Exclusive está comprando 
amor e dedicação. E nós esta-
mos oferecendo alegria para 
as pessoas, pois é em volta da 
piscina que podem se reunir; 
estamos oferecendo saúde, 
pois as pessoas vivem mais 
felizes”, acredita.

A persistência e a união 
familiar foram o pulsar para 
que a empresa pudesse hoje 
estar presente em mais de 60 
cidades, cinco estados e três 
países (Brasil, Uruguai e Para-
guai), além de contar com três 
franquias próprias e mais de 50 

lojas autorizadas comerciali-
zando as piscinas com a marca 
da empresa.

PERCALÇOS NO CAMINHO
Engana-se quem pensa que 

foi fácil planejar a empresa. 
Roberto Galvan conta que 
inicialmente terceirizava a 
produção de piscinas. O pri-
meiro modelo fabricado com 
a marca Exclusive foi a Fiori 
600. Quando conseguiu de fato 
produzir, o empresário estava 
pagando mais caro do que 
terceirizar, pois não produzia 
grande quantidade.

A partir daí, também come-
çou a pensar que não poderia 
ir para o mercado com apenas 
um modelo de piscina. Era 
preciso produzir pelo menos 
uma linha completa. “O meu 
negócio era vender”, recorda. 
Neste período, mais do que 
aprender com os problemas 
e as situações que apareciam, 
o empresário aprendeu sobre 
produção em escala e fluxo de 
caixa, importantes para o pla-
nejamento de uma empresa. 
“É na dificuldade que temos 
o verdadeiro crescimento”, diz 
ao mencionar que a Exclusive 
Piscinas cresceu resolvendo 
problemas.

A PERSISTÊNCIA
A cada dificuldade enfrenta-

da, novos obstáculos surgiam. 

Em 2015, a empresa sofreu 
um golpe e foi então que Gal-
van acreditava não conseguir 
mais seguir em frente. “Estava 
pronto para fechar a empresa”, 
conta. No entanto, ao pensar 
em pessoas que acreditavam 
na sua capacidade, refletiu: 
“Eu não posso desistir. São 
muitas famílias na fábrica e eu 
não posso falhar”, revela. Foi 
então que mais uma vez, de-
terminado, conseguiu sanar os 
problemas. “Com todos estes 
erros eu tinha que aprender. 
Não poderia errar e não pode-
ria ser mais inconsequente.”

Quando tudo parecia bem, 
um incêndio destruiu a fábri-
ca instalada em Vale do Sol. 
“Achei que não iria aguentar, 
mas quem tem família, tem 
tudo”, frisa. “Tenho sorte 
de ter uma família assim”, 
completa ao lembrar que um 
tio auxiliou na construção de 
nova estrutura, além de sem-
pre ter contado com apoio de 
todos os membros da família, 
principalmente da esposa 
Simone.

Hoje, a Exclusive Piscinas 
está localizada às margens da 
RSC-287, no quilômetro 117, 
em Vera Cruz e possui um 
espaço de 20 mil metros qua-
drados. A empresa produz e 
vende cada vez mais.


