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Conveniência
Débito das parcelas dos seus seguros e títulos 
de capitalização direto na fatura e pagamento 

de contas e boletos com mais prazo e 
parcelamento.

Segurança e Inovação 
Alertas de segurança via SMS e seguro proteção, fatura 
eletrônica detalhada, aplicativo completo no celular e o 

Ourocard-e, seu cartão virtual para compras na internet. 

Vantagens
Ponto pra Você, o melhor programa de 

relacionamento do mercado, participação na 
Compra Premiada, com premiação instantânea 
e sorteio de grandes prêmios, além de descontos 

especiais na anuidade.

Cartão Personalizado
O seu cartão com a sua cara: você 
escolhe a foto ou imagem e solicita 

quantos quiser.Controle dos Gastos
Único limite para todos os cartões do titular, cartões 
adicionais e pré-pagos para toda a família e gestão 

das despesas via SMS.

Cartão Completo
Você usa o mesmo cartão no banco e nas 
suas compras a crédito, débito e crediário.

Tudo no mesmo plástico.

O preferido dos brasileiros.
Eleito pelo 6º ano consecutivo

o cartão preferido junto aos 
consumidores*.

Ourocard. Quem tem, tem tudo.

#cartaopratudo
*Pesquisa Nacional de Cartões de Crédito 2014,

realizada pela CardMonitor/Instituto Medida Certa.

bb.com.br

Central de Atendimento BB 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678@bancodobrasil /bancodobrasil

@bancodobrasil /bancodobrasil

Consulte todas as condições 
em bb.com.br/cartaopratudo.
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E D I T O R I A L  |  M A R c E L L O  P E T R E L L I

EM SINTONIA COM  
O uNIvErSO fEMININO

Pela sétima edição consecutiva a parceria do 
Grupo RIc com o Ibope Inteligência se con-
cretiza, resultando em mais uma edição do 

Anuário IMPAR (índice das Marcas de Preferên-
cia e Afinidade Regional). O material apresenta 
e ilustra os resultados obtidos por pesquisa do 
Ibope, que entrevistou cerca de 1400 pessoas em 
todas as regiões de Santa catarina. São relacio-
nadas as marcas mais lembradas e preferidas pe-
los catarinenses, traçando o perfil dos consumi-
dores em 45 segmentos pesquisados. O anuário 
também apresenta entrevistas, reportagens com 
os principais pensadores e lideranças do Estado.

Em 2014 a pesquisa imerge no universo femini-
no, abordando a forte presença e influência das 
mulheres no mercado. Elas conquistaram nas úl-
timas décadas papel de destaque na sociedade e 
na economia, influenciam o crescimento da ren-
da, os investimentos em áreas como educação 
e saúde e são responsáveis pelo aquecimento 
do mercado de trabalho. É importante entender 
essa mudança de comportamento e traçar o per-
fil de consumo delas.

A Pesquisa IMPAR contribui com o desenvol-
vimento local e valoriza as referências e iden-
tidades regionais, um dos propósitos do Grupo 
RIc como empresa de comunicação. com isso 
o empresariado da indústria, do comércio e dos 
serviços pode avaliar sua posição de mercado, a 
fim de traçar estratégias para alcançar o público 
com excelência.

O Grupo RIc exerce papel importante nesse mer-
cado, cumprindo o objetivo de comunicar e levar 
as marcas anunciantes para esse, e outros pú-
blicos, por meio da forte produção de conteúdo 
regional. Estamos integrados com o público fe-
minino, que busca informação e entretenimento. 
As plataformas do Grupo RIc estão presentes 
no dia-a-dia e nos principais momentos da vida 
das mulheres, seja por meio da RIcTV Record, 
com jornalísticos, programas de entretenimen-

to e novelas; na Record News, com informação 
24 horas; com o jornal Notícias do Dia, que leva 
informação e variedades; bem como a RIc Edito-
ra, com a Revista its, que atinge mensalmente 
as jovens estudantes e com a caseBem, revista 
voltada para o mundo das noivas e eventos. Seja 
na TV, no rádio, na mídia impressa ou na internet, 
as mulheres encontram no Grupo RIc informação 
e entretenimento de qualidade.

com o intuito de potencializar o conteúdo inves-
timos cada vez mais em tecnologia, conquistando 
mais público e acompanhando as necessidades 
do mercado. O principal investimento de 2014 é 
na ampliação da tecnologia 100% HD na RIcTV 
Record e Record News. Em cada emissora inves-
timos forte, com troca de câmeras, cenários, mu-
danças na parte elétrica e no espaço operacio-
nal. Os aparelhos adquiridos foram importados 
dos Estados Unidos e Europa, destaque para a 
nova torre de transmissão, considerada a melhor 
do mundo. A RIcTV Record Florianópolis foi a pio-
neira no sul do Brasil a receber o investimento, 
seguindo por Joinville e recentemente Blumenau 
e a Record News Sc.

O retorno desses investimentos é comprovado 
por meio de pesquisas de audiência. Números 
apurados em junho nos colocam em posição de 
liderança em vários momentos, destaque para o 
horário do meio-dia em Joinville, Itajaí, chapecó 
e Xanxerê. Os dados mostram que obtemos a 
preferência do público pela marca regional, ca-
racterística forte do Grupo RIc. Somos líderes 
em produção de conteúdo regional, noticiando 
e mostrando que representamos e estamos bem 
perto do nosso povo, que mantém forte em seu 
dia-a-dia a marca do trabalho e do desenvolvi-
mento humano. Boa leitura.

MARcello coRRêA 
PetRellI 
PREsIDENTE 
ExECUTIvO  DO  
GRUPO RIC/sC

RODRIGO ORMOND
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A R T I G O  E S P E c I A L   |  M Á R I O  P E T R E L L I

COMprOMISSO 
COM A quAlIdAdE 
dA INfOrMAçãO

As tendências do mercado consumidor no 
universo feminino” é o tema abordado na 
7ª edição do índice das Marcas de Prefe-

rência e Afinidade Regional (IMPAR).  A finalidade 
do projeto é contribuir para a discussão sobre a 
importância da fidelização das marcas, do reco-
nhecimento do público, do consumo e das inova-
ções regionais.

O IMPAR, que se repete há sete anos, transfor-
mou-se efetivamente em uma rotina anual que 
busca a opinião de quem realmente decide: o 
consumidor. com isso se forma um contexto de 
opiniões. Essa decisão não é de julgamento do 
Grupo RIc, e sim, uma pesquisa feita com credibi-
lidade em várias cidades e com diversas pessoas 
que relatam suas preferências.

O capital humano é o que tem de mais importante 
nas empresas, e as empresas, também deveriam 
ser laureadas. como exemplo disso, há 30 anos, 
quando eu era proprietário da TV coligadas, cria-
mos o “Prêmio Barriga Verde”, que tinha a finali-
dade de homenagear os catarinenses que mais se 
destacavam e que não mais residiam em Santa 
catarina. Essa homenagem teve uma repercus-
são tamanha que se transformou em uma grande 
festa no Tabajara Tênis clube, em Blumenau. 

Neste ano, o IMPAR traz como novidade o cer-
tificado Dircéa correa Petrelli, que certificará as 
entidades de assistência social de destaque nas 
regiões do estado. O nome é uma homenagem à 
minha esposa. Um tributo justo e merecido dos 
meus filhos, a quem lhes deu o direito à vida. Sem 
ela, não teríamos tido a oportunidade de saber o 
quanto faz bem ajudar a quem precisa. A Dircéa 
sempre procurou influenciar as pessoas à sua vol-
ta, realizando projetos sociais e fazendo o bem. 

como exemplo cito a assistência que ela realiza-
va, oferecendo amparo a pessoas necessitadas. 

Hoje em dia, a pedido dela, eu mantenho vivo o 
seu sonho. Todos os atos sociais e projetos que 
ela fez continuam sendo mantidos como forma de 
reverenciar sua memória. 

Lembro de um caso emblemático. Quando fize-
mos Bodas de Ouro, ela tomou uma decisão: “Va-
mos avisar que não queremos presentes, e sim, 
cobertores.” Sábia decisão. conseguimos arre-
cadar 4,5 mil cobertores, que chegaram à nossa 
casa. Só o Bradesco, nos enviou 700 cobertores, 
que foram destinados a instituições carentes e a 
pessoas de rua.

Havia nela esse espírito social que muito me in-
fluenciou. E que nossos filhos também herdaram. 
Isso é o que nos motiva a dar continuidade nos 
projetos e tentar, ao máximo, colocar em práticas 
os seus sonhos de fazer o bem e ajudar o próximo.

A certificação Dircéa correa Petrelli tem a parti-
cipação do Instituto RIc, que nasceu de uma ideia 
da minha filha Luciana, e dos meus filhos Mar-

DIvULGAçãO

MÁRIo josé gonzAgA PetRellI
fUNDADOR E PREsIDENTE EMéRITO DO GRUPO RIC
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cello e Leonardo, de apoiar o lado social do Grupo 
RIc. Somos um grupo formado por catarinenses 
e paranaenses, defendemos a importância do 
regionalismo e fazemos questão de prestigiá-lo. 
Sabemos que a pessoa não mora na União e não 
mora nos estados. Ela mora nos municípios. A 
ideia teve sua concepção com o falecimento de 
minha esposa, quando meus filhos resolveram 
fazer uma campanha para conscientizar a popu-
lação dos malefícios do cigarro.

Inspirado na trajetória de sucesso do Grupo RIc 
e com o objetivo de oferecer à sociedade um 
conjunto ainda maior de ações e benefícios, foi 
criado, em setembro de 2010, após pesquisas e 
estudos para definição da área de atuação, o Ins-
tituto RIc de Atitude Social, com foco nas áreas 
de saúde, educação e meio ambiente.

O diagnóstico mostrou a importância de se utili-
zar a comunicação como principal meio para be-
neficiar a sociedade acerca dos referidos temas. 
como o DNA do Grupo RIc é a comunicação, 
nada mais natural do que utilizar essa vocação 
para fomentar também diversas formas de par-
cerias públicas e privadas que incentivem ações 
e gerem informações para promover mudanças 
de atitude e melhora na saúde da população, ini-
ciando e incentivando os funcionários do Grupo 
RIc a buscarem um estilo de vida mais saudável. 
Essas ações tiveram um impacto muito grande na 
campanha para a prevenção e alerta dos riscos 
à saúde.

As primeiras ações do Instituto RIc foram os pro-
jetos Respira Floripa, Respira curitiba e Respira 
RIc, realizados em outubro de 2010, com ações 
públicas e gratuitas à comunidade, incentivando 
um maior conhecimento sobre as doenças respi-
ratórias, seu diagnóstico e tratamento.

O que esse projeto do Grupo RIc Sc e PR fez, e 
está fazendo, é a busca constante da defesa do 
cidadão em relação à sua saúde, e as precauções 
que devem ser tomadas. E hoje isso tem sido fei-
to com maestria, eficiência e eficácia pela minha 
filha Luciana corrêa Petrelli, diretora do Instituto 
RIc de Atitude Social.  Estamos fazendo um ser-
viço social de alta valia. O projeto começou fo-
cado em problemas respiratórios e pulmonares, 

mas, atualmente, busca levar o conhecimento e 
a educação sobre vários segmentos da acuidade 
pessoal, do corpo humano, da saúde e de seus 
riscos e também sobre preservação do meio am-
biente. Acredito que essa seja uma contribuição 
ímpar que damos às sociedades catarinense e 
paranaense. 

A filosofia que temos é de pensar o regional, o 
que é próximo e o que é vizinho. Lamentavelmen-
te, o Brasil não pensa dessa maneira. Da alta car-
ga tributária que o cidadão paga, 66% do recolhi-
do fica com a União e apenas 22% vem para os 
estados e 12% para os municípios, a quem cabe a 
segurança, a saúde e a educação em maior grau. 
Por isso, essa conta não fecha. A vida das pes-
soas se dá no local e no regional, no âmbito dos 
municípios e dos estados. Dessa forma, essa re-
partição teria que ser mais igualitária com quem 
realmente está próximo ao cidadão. É isso que o 
Grupo RIc resguarda. 

Desde o princípio, quando da TV coligadas e, 
mais tarde, com a TV cultura, nós defendemos 
um ponto de vista no sentido de fazer tudo em 
torno das cidades e das pessoas que vivem ne-
las. São elas que moram e têm necessidade de 
saúde, educação e segurança. Então, tem que ser 
delas a preferência. 

Por coincidência, a carta Magna de 1988, quando 
veio cotada pelos então legisladores, estabele-
ce em seus artigos de 220 a 224, que os meios 
de comunicação não podem exercer monopólio, 
nem oligopólio, em suas áreas de atuação. E nós 
respeitamos essa determinação e, consequen-
temente, os concorrentes. Até porque, se não 
existíssemos em Santa catarina e no Paraná, o 
comércio, a indústria, o setor público e o de servi-
ços estariam dominados por uma só mídia. 

Nós somos e nascemos como uma opção para 
esse perfil monopolístico. Por isso, mantemos o 
mesmo perfil, que é o de pensar o local e o re-
gional, sabendo exatamente o que é importante 
para vocês e para o local em que vivem. E faze-
mos isso não como uma obrigação, mas como 
uma forma mais próxima e humana em relação ao 
telespectador e aos nossos parceiros comerciais, 
que são o porquê da existência do Grupo RIc.

Como o DNA 
do Grupo RIC é 
a comunicação, 

nada mais 
natural do 
que utilizar 

essa vocação 
para fomentar 
parcerias que 

incentivem 
ações e gerem 
informações 

para promover 
mudanças de 

atitude.
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A R T I G O   |  R A I M U N D O  c O L O M B O

vAlE A pENA INvESTIr  
EM SANTA CATArINA

santa catarina ocupa uma posição de desta-
que quando o assunto é atração de inves-
timentos. Digo isso porque a BMW – uma 

das maiores grifes do setor automotivo no seg-
mento de luxo – acaba de inaugurar sua primeira 
montadora da América Latina, escolhendo como 
sede a cidade de Araquari, no Norte do Estado. A 
decisão da BMW por Santa catarina e por Ara-
quari não se deu por acaso. Há um cenário de 
desenvolvimento consolidado que vai além das 
estatísticas econômicas. 

Está em andamento o Pacto Por Sc, programa 
que está investindo R$ 10 bilhões em áreas fun-
damentais para o cidadão. Estamos construindo 
e ampliando hospitais e estendendo o atendi-
mento de alta e média complexidade para o in-
terior. Temos mais 3,5 mil policiais nas ruas, mais 
de 700 escolas já foram recuperadas e há obras 
em andamento ou em fase de licitação para recu-
perar três mil quilômetros de rodovias. 

Nossos portos tiveram sua capacidade amplia-
da. O Estado vive um momento de renovação e 
inovação. A exportação de carne suína para o 
Japão – maior mercado consumidor do mundo 
– revigorou a região Oeste. Frigoríficos foram 
ampliados e outros reabriram gerando emprego 
e renda em áreas economicamente deprimidas. 
Além das condições sanitárias – Santa catari-
na é o único estado livre de febre aftosa sem 
vacinação – a qualidade da carne produzida em 
Sc atende aos exigentes padrões do mercado 
japonês. Esta qualificação nos credencia a pros-
pectarmos novos mercados consumidores.

O Norte catarinense é hoje um polo tecnológico, 
moveleiro e metal mecânico representado por 
gigantes do setor como GM, Weg, consul, LS 
Mtron, Tigre e Lepper, entre tantos outros em-
preendimentos da região. O Porto de São Fran-
cisco – que aumentou seu desempenho em 16% 
dos últimos 12 meses – também tem contribu-
ído para o crescimento exponencial da região.

O Sul do Estado destaca-se pelos segmentos 
do vestuário, plásticos descartáveis, cerâmico 
e carbonífero. A conclusão da duplicação da BR-
101 Sul e a recuperação da performance do Por-
to de Imbituba são atrativos importantes para 
investidores. 

Desde que o Estado assumiu a administração 
do Porto de Imbituba, o terminal ganhou com-
petitividade com a capacidade de receber na-
vios de grande porte e agilidade no embarque/
desembarque de cargas. Há também o interes-
se da empresa Trangas em construir na região 
carbonífera uma unidade para transformar os 
rejeitos de carvão em fertilizante. Trata-se de 
uma tecnologia de ponta que contribui para pre-
servação ambiental. 

No Planalto Serrano empresas como a Berneck, 
instalada em curitibanos, e a Sinotruck cami-
nhões, em fase de implantação em Lages, e a 
ampliação da planta da Ambev são exemplos 
que diversificam as fontes de renda da popu-
lação. No campo da educação, a Udesc é uma 
referência em cursos focados na vocação eco-
nômica regional.

A geração de empregos é outro ponto que nos fa-
vorece. Dados do Ministério do Trabalho indicam 
um expressivo crescimento na indústria de trans-
formação, serviços, turismo e automotiva. Além 
de uma natureza privilegiada, os hábitos dos 
colonizadores – alemães, poloneses, italianos, 
portugueses, austríacos, húngaros e japoneses 
– também movimentam a indústria do turismo. 

A diversidade de climas, paisagens e relevos 
estimula o desenvolvimento de inúmeras ativi-
dades, da agricultura ao turismo, atraindo in-
vestidores de segmentos distintos e permitindo 
que a riqueza não fique concentrada em apenas 
uma área. Essas são algumas marcas que dife-
renciam Santa catarina das demais unidades da 
federação.

DIvULGAçãO/sECOM

Há um 
cenário de 

desenvolvimento 
consolidado 
que vai além 

das estatísticas 
econômicas.
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prOgrAMAçãO rEgIONAl  
pArA CONSuMIdOrES lOCAIS 

Com a experiência e conhecimento de mer-
cado de comunicação, que obtive ao longo 
dos meus anos de trabalho, afirmo, com 

propriedade, que o futuro da mídia passa pelo 
conteúdo regional. Atender a um mesmo público, 
que se comporta de maneira híbrida, ora como 
telespectador, ora como consumidor, é um dos 
desafios que nos impulsiona.

É com esse movimento, com foco no telespecta-
dor e no cliente, que a exibição da programação 
regional da RIcTV Record faz o sucesso dos edi-
toriais do Jornal do Meio-Dia, Ver Mais e Tribuna 
do Povo. A emissora é líder de audiência em Join-
ville, Itajaí, Xanxerê e com um empate técnico 
em chapecó, acompanhado da vice-liderança em 
Florianópolis e Blumenau.

conseguimos, em algumas praças, ter a mesma 
audiência de programas nacionais de outras re-
des de televisão, mas nos diferenciamos na re-
levância que a programação local tem. O que é 
produzido localmente impacta duas vezes os te-
lespectadores porque se identifica com a notícia 
local junto com o alcance dos comerciais veicu-
lados nos breaks e a comunicação direta com o 
público-alvo.

O consumidor, que também é telespectador, 
quando vai almoçar não pensa em propaganda. 
Entretanto, consome bebidas, alimentos e servi-
ços de alguma marca ou empresa que está no 
mercado batalhando por share, reconhecimento 
e, principalmente, pela sua preferência. A propa-
ganda e a comunicação são inerentes ao público. 
Assim, a compra não é global, mas local. E sendo 
local, as marcas de produtos e serviços, mesmo 
que conhecidas nacionalmente, têm sua decisão 
de serem compradas no dia-a-dia do consumidor 
justamente quando a comunicação regional con-
segue atingi-lo.

Dessa forma, o IMPAR, atento aos desejos do 
mercado, identifica a cada ano quais marcas 

têm mais afinidade com o consumidor. O índice 
é auferido desde 2007 e agrega as informações 
diferenciadas e relevantes em relação ao estu-
do da preferência e afinidade das marcas pelos 
consumidores. Em cada edição é feito um levan-
tamento regionalizado em todo o território ca-
tarinense, por meio de pesquisa realizada pelo 
Ibope Inteligência.

Neste ano, o foco é a perspectiva e a tomada 
de decisões do público feminino, buscando infor-
mações sobre como elas compram, por que com-
pram e quais marcas elas têm maior apreço.

Para traçar esse panorama foram realizados seis 
conselhos regionais: em Florianópolis, Joinville, 
Blumenau, Itajaí, chapecó e Xanxerê. Em cada 
conselho se reuniram empresários, pensadores, 
representantes políticos e de universidades. Em 
cada encontro houve espaço para debate sobre o 
potencial de compra das mulheres, seu poder de 
decisão, e a força e a influência da mídia para o 
consumo, entre outros temas.

Mais um ano temos a satisfação de agraciar mar-
cas em 45 segmentos de produtos e serviços. O 
IMPAR já é consagrado como a mais relevante 
pesquisa de marcas do Sul do Brasil, justamente 
por não se ater apenas à lembrança do consu-
midor, mas também ao seu desejo de consumir 
essas marcas.

O IMPAR é, sem sombra de dúvidas,o maior re-
conhecimento para aqueles que se dedicam a 
construir as marcas para seus consumidores. Um 
reconhecimento vindo do próprio consumidor, 
que, seja qual for a região, aponta as marcas de 
sua maior preferência e afinidade. 

Parabéns a todos!

ReynAldo RAMos 
junIoR
DIRETOR COMERCIAL 
DO GRUPO RIC sC

RODRIGO ORMOND

Atender a 
um mesmo 

público, que se 
comporta de 

maneira híbrida, 
ora como 

telespectador, 
ora como 

consumidor, 
é um dos 

desafios que 
nos impulsiona.
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com 42 anos de experiência, o publicitário 
Paulo Gregoraci é referência nacional em 
propaganda. Afinal, além de ter trabalhado 

nas principais agências do Brasil, já recebeu os 
mais destacados prêmios do setor. Ele começou 
na Mauro Salles, passou pela young Rubicam, 
Ogilvy, Leo Burnett, Talent, Fallon e W Brasil, 
agência em que foi presidente por três anos.

Foi diretor executivo de Marketing e Publicidade 
da Editora Globo por três anos; diretor das enti-
dades de classe conar, cenp, APP e IVc; presi-
dente do Grupo de Mídia de São Paulo e há mais 
de 20 anos é diretor executivo do grupo, e integra 
a diretoria da ABP. Entre os prêmios mais signi-
ficativos, ganhou três vezes o caboré: em 1993, 
como melhor profissional de atendimento e pla-
nejamento; e em 1996 e em 2010, como melhor 
profissional de mídia. 

Em 1998, recebeu o prêmio APP: contribuição 
Profissional, como profissional de mídia; em 2000, 
o Leão de Ouro no Festival de cannes, com “A se-
mana”, da revista Época, filme criado pela W/Bra-
sil; em 2001, o Prêmio clio Awards: Ouro e Grand 
Prix, também pelo filme “A semana”; em 2009, o 
Prêmio de Mídia Estadão, como Personalidade de 
Mídia: e o Prêmio Anatec, como profissional de 
Mídia: e em 2011, o Prêmio ABP como Executivo 
de Agência. confira os principais trechos da en-
trevista concedida ao IMPAR por Paulo Gregoraci:

olhando para a sua história, das mudanças 
que ocorreram até hoje, quais foram as mais 
marcantes para a propaganda brasileira?

gregoraci – Um dos aspectos mais marcantes 
foi a internacionalização das agências. Quando 
comecei, havia poucas agências internacionais. 
Hoje são poucas as nacionais. E foram essas 
agências que colocaram o Brasil entre os prin-
cipais ícones da propaganda mundial. Isso co-
meçou há 30 ou 40 anos e se mantém até hoje. 
Também foi marcante a fusão da W/Brasil com 

a Mccann, há quatro anos, quando aliamos as 
armas de uma agência sólida para formar um 
mix do conhecimento da agência brasileira com 
a força internacional. Quando comecei, a mídia 
e o planejamento – dois aspectos que ganharam 
muita força nas últimas décadas – praticamente 
não existiam. Outro aspecto que ganhou força 
foi o foco no consumidor, que passou a ser mais 
ativo, mais dinâmico e mais exigente. E considero 
como aspecto positivo o fato das agências dei-
xarem de ser fornecedoras de comunicação para 
serem parceiras de negócios. Entre os aspectos 
que podem ser considerados negativos está o que 
chamamos de “juniorização” do tripé formado por 
cliente, veículo e agência. Antes os profissionais 
eram extremamente estudiosos, tinham amor 
pelo marketing. Já os profissionais de hoje têm 
menos experiência, menos história na propagan-
da. Também vejo como preocupante a entrada 
das “Mesas de compras” nessa relação. Nos úl-
timos dez anos, a relação de negócio em muitas 
empresas ficou agência/cliente e cliente/veículo. 
A gente passou a ser um mero interlocutor entre 
as partes. O objetivo das ‘Mesas de compras” é 
baixar o custo, mas a qualidade também cai. Tem 
que ser uma relação para ganhar juntos.

e quais foram as mudanças que mais mar-
caram a sua trajetória?

gregoraci – A principal foi a elevação do status 
do profissional de mídia. Esse profissional era im-
portante na área da propaganda e da comunica-
ção, mas a mídia ficava no porão ou nos fundos. 
Hoje, profissionais de mídia já ocupam cargos 
diretivos e até são sócios de agências. Há uma 
conscientização de que a mídia é uma das áreas 
importantes para o negócio. Outra mudança sig-
nificativa foi a fragmentação dos meios e veículos 
de comunicação. Tudo está bem mais complexo. 
No Brasil, temos hoje mais de 15 mil veículos de 
comunicação. E o profissional de mídia precisa es-
tar atento a tudo o que acontece. Estamos viven-
do um novo momento para a comunicação.

E N T R E V I S T A   |  P A U L O  G R E G O R A c I  v I C E  C h A I R M A N  E  C C O  D A  W M C C A N N
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um dos objetivos da WMccann, quando da 
fusão com a W/brasil, era o de criar campa-
nhas que entrassem para a cultura popular 
do país. Qual foi a campanha que mais mar-
cou? Por quê?

gregoraci – Isso começou há quatro anos e con-
tinuamos com esse foco. Foi uma fusão que nos 
permitiu fazer parcerias de sucesso e criar uma 
cultura só. O exemplo mais marcante, dentro des-
sa linha de atuação, foi a campanha do BRA (do 
Bradesco), criada em abril de 2012, voltada para 
o projeto olímpico, de olho nos Jogos de Londres. 
Uma ideia simples, que se relaciona a tudo o que 
é bom, positivo, e que transmite otimismo. O BRA, 
hoje, é usado em toda a comunicação do banco, 
com a criação do slogan: “Tudo de BRA pra você”.

dentre as novas mídias, que se discutia há 
dois ou três anos, quais as que são realida-
de hoje e que vieram para agregar ao anun-
ciante, na comunicação da marca?

gregoraci – O consumidor mudou muito. Ele 
quer dialogar com a marca e a relação virou uma 
via de duas mãos. As mídias digitais, nas mais 
diferentes plataformas, reforçam isso, usando 
muito bem as redes sociais. As mídias tradicio-
nais tiveram que agregar mídias digitais em busca 
de uma forma de também serem uma via de duas 
mãos para atender às necessidades do cliente. 

com tanta mídia e informação, como é o tra-
balho do profissional de mídia hoje?

gregoraci – Há uma ou duas décadas, o profis-
sional era avaliado pelos resultados comerciais 
que ele trazia, até porque a inflação chegou a 
passar de 80% ao mês. Hoje, o profissional de 
mídia precisa estar antenado com tudo o que está 
acontecendo. E tem que ser inovador, técnico e, 
acima de tudo, estrategista, já que há um grande 
número de marcas para cada segmento e a com-
petitividade é cada vez mais forte. E tem que ser 
um homem de negócios. 

Qual a próxima tendência da propaganda?

gregoraci – Vai aumentar a pulverização de 
veículos e o surgimento de novas plataformas 
de comunicação. É preciso saber usar todos es-
ses meios de comunicação de forma inteligente, 
como insumo estratégico do ponto de vista do 
negócio. Mas a aceleração do controle da infor-
mação fará voltar a grande ideia. A tecnologia foi 
um pouco traiçoeira e mascarou a falta de uma 
grande ideia. Hoje, há grandes produções, mas 
com conteúdo perdido. É preciso voltar a fazer as 
coisa simples, mas com muito conteúdo. Foi assim 
que o Brasil entrou para o seleto grupo dos países 
com a melhor propaganda do mundo. E é assim 
que eu imagino que precisa ser. Nas dificuldades, 
tem que ser mais criativo.

de todos os prêmios que o senhor ganhou, 
qual foi o que mais lhe marcou? Por quê?

gregoraci – Todos os prêmios foram muito im-
portantes, mas o primeiro a gente nunca esquece: 
foi em 1993. E o último dos três prêmios caboré, 
em 2010, aos 55 anos, chegou em um momento 
em que o país não dá valor aos profissionais mais 
experientes. Em termos profissionais, Deus me 
deu tudo o que eu poderia ganhar. E eu vi a propa-
ganda brasileira dar um salto de qualidade.

Hoje, o 
profissional de 
mídia precisa 

estar antenado 
com tudo 
o que está 

acontecendo. 
Tem que ser 

inovador, 
técnico e, 

acima de tudo, 
estrategista.

DIvULGAçãO
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O EMprEENdEdOrISMO  
fEMININO NO brASIl

há uma clara mudança na participação da 
mulher na vida econômica, e ainda há mais 
por vir. A presença das mulheres à frente 

dos negócios provoca um conjunto de transfor-
mações na vida pública e política. E, assim, toda 
a comunidade se beneficia.

As mulheres estão no comando da abertura de 
52% dos novos empreendimentos formalizados 
no Brasil, de acordo com dados da Pesquisa Glo-
bal Entrepreneurship Monitor (GEM), divulgados 
pelo Sebrae. O empreendedorismo feminino no 
país é maior que o masculino em quatro das cin-
co regiões brasileiras. Apenas no Nordeste elas 
ainda não ultrapassaram os homens, mas mesmo 
assim já representam 49% dos novos empreen-
dedores da região. No Sul, as mulheres coman-
dam 57% das novas empresas que são abertas 
na região.

A força de vontade faz com que a maioria das 
mulheres tenha começado negócios por ambição 
de empreender e não por necessidade. cerca de 
65% das mulheres que iniciam uma empresa fa-
zem isso depois de identificar uma oportunidade 
de mercado viável e interessante. As mulheres 
estão deixando de empreender apenas para com-
plementar a renda da família ou por passatempo. 
Elas são movidas pela oportunidade e não pela 
falta de alternativas.

Outro fator determinante para o aumento do nú-
mero de mulheres empreendedoras no Brasil é 
a flexibilidade de horários que o negócio próprio 
permite. Ao gerenciar a sua própria empresa, as 
mulheres ganham autonomia para administrar 
seu dia a dia de acordo com todas as suas ativi-
dades profissionais e pessoais. Ao assumirem os 
rumos das suas próprias carreiras, elas também 
se sentem responsáveis pelo sucesso dos seus 
negócios.

Hoje, o perfil das mulheres é muito diferente do 
começo do século. Elas estão conseguindo um 

espaço muito grande em áreas que antes eram 
redutos masculinos, como o comando das em-
presas, os cargos operacionais e até mesmo 
financeiros, e ganharam o respeito mostrando 
um profissionalismo muito grande. Fazem isso 
com atenção aos clientes e investindo em ca-
pacitação.

Quando a pauta é gestão de funcionários, as 
mulheres também estão na frente, segundo uma 
pesquisa realizada pela empresa de relações pú-
blicas Ketchum, presente em mais de 70 países. 
Em 2014 a empresa questionou mais de seis mil 
pessoas em 13 países, incluindo o Brasil, sobre a 
liderança feminina e o resultado foi que 57% dos 
entrevistados apontaram que as mulheres têm 
maior desempenho do que os homens e são as 
chefes preferidas.

Além disso, as mulheres foram citadas por 62% 
dos entrevistados como mais comunicativas do 
que os homens. O mesmo percentual também 
acredita que as mulheres se comunicam de forma 
correta e transparente.

Os números chamam atenção porque nos últimos 
anos estamos diante de uma realidade muito par-
ticular. Os empreendedores brasileiros devem es-
tar preparados para negociar e dividir o mercado 
também com as mulheres. Porém, as diferenças 
não devem influenciar no processo de gestão e 
competitividade de uma empresa. Homens ou 
mulheres a frente dos micro e pequenos negó-
cios significa, na prática, que ambos devem estar 
preparados para gerir os negócios e inovar. 

Nesse ponto, o Sebrae/Sc entra como grande 
incentivador da competitividade e da inovação 
e não mede esforços para impulsionar as micro 
e pequenas empresas catarinenses, pois tem a 
convicção de que desta forma apoia e sustenta 
o desenvolvimento econômico e social de Santa 
catarina.

RICARDO PEREIRA

As mulheres 
estão deixando 
de empreender 

apenas para 
complementar 

a renda da 
família ou por 
passatempo. 
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Não existe tecnologia e inovação sem pessoas. 
É a capacidade de transformar dos trabalhadores da 
indústria que a torna mais competitiva e preparada 
para o futuro.

TRABALHADORES
DA INDÚSTRIA:
A FORÇA QUE GERA COMPETITIVIDADE.

www.fiescnet.com.br
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desde a estreia da tV brasileira as mulheres 
ganharam espaço na telinha em programas, 
novelas e propagandas. em sua opinião esta 
forte presença contribuiu para que hoje as 
mulheres sejam mais independentes?

hickmann – Sim, porque elas acabam se espe-
lhando, tendo como referência mulheres que apare-
cem na TV como apresentadoras, como boas donas 
do lar ou até mesmo como empresárias. O melhor 
é que as mulheres de casa cada vez mais também 
são importante influência para as mulheres da TV. 

Programas de culinária, fofoca, moda e be-
leza sempre fizeram sucesso com o público 
feminino. com o passar do tempo o perfil das 
famílias mudou, bem como o consumo de 
conteúdo. Qual a sua expectativa para o mer-
cado de televisão para as mulheres?

hickmann – As mulheres buscam sempre novida-
des. Lógico que a maioria gosta de culinária, cele-
bridades e moda, mas elas querem mais. Querem 
estar presentes no conteúdo da televisão. Querem 
entender a nova linguagem virtual para acompa-
nhar os filhos, querem saber mais sobre finanças, 
pois muitas são chefes de família. Também querem 
cuidar da beleza e estar muito bem informadas. O 
esporte também faz parte do novo mundo feminino.

em sua opinião, as novelas ainda encantam?

hickmann – Sim! Histórias de amor, felicidade e 
suspense... isso tudo serve para transpor as mulhe-
res para um mundo diferente.

de acordo com pesquisas, em mais de 50% 
dos casos as mulheres que decidem as com-
pras em casa. A tV está preparada para pen-
sá-las como “chefes” de família? 

hickmann – Na sua grande maioria sim, mas ain-
da temos muito a buscar. Nós mulheres também 
temos que cada vez mais mostrar esse poder. Eu 
diria que o número de mulheres que são chefes de 
família é bem maior do que as pesquisas indicam. 
É nosso dever atender cada vez mais e melhor este 
público exigente.

EM SINTONIA 
COM A MulhEr

As mulheres 
buscam sempre 

novidades. 
Lógico que a 
maioria gosta 
de culinária, 

celebridades e 
moda, mas elas 
querem mais.
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É com grande satisfação que dividimos uma 
conquista que traz benefícios e vantagens 
para você: o seu crédito. Com ele, suas 
condições de pagamento são facilitadas e 
seus sonhos realizados. Cuide bem desse 
patrimônio.

Quem tem SPC, tem mais vantagens que 
proporcionam muito mais poder de compra 
para você,  consumidor.

SPC. 
QUEM TEM CRÉDITO 
TEM TUDO. 
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O públICO fEMININO E A 
ECONOMIA CATArINENSE

Ofortalecimento da economia brasileira, com 
32 milhões de pessoas ascendendo à clas-
se média em 10 anos, veio acompanhado 

do avigoramento das mulheres, seja no consumo 
ou no mercado de trabalho. Atualmente, as mu-
lheres representam 40% da massa de renda total 
dos brasileiros. Há 20 anos, a participação não 
chegava a 30%, segundo pesquisa do Instituto 
Data Popular, em parceria com o projeto Tempo 
de Mulher. O estudo, feito com 1,3 mil mulheres 
em 44 cidades do país, também revela que as 
brasileiras sonham em abrir seu próprio negócio 
e que valorizam a independência financeira.

Em Santa catarina não é diferente o destaque das 
mulheres. As pesquisas sazonais da Federação do 
comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa 
catarina (Fecomércio Sc), que têm o objetivo de 
orientar os empresários e revelar as principais 
tendências de compras para as datas especiais 
do ano, mostram que o público feminino vem lide-
rando o perfil de consumidores no comércio.

Dados da Pesquisa de Intenção de compras do 
Dia dos Pais 2014, divulgada em 25 de julho, mos-
tram que as mulheres são a maioria (57%) dos 
consumidores, e principalmente as jovens, com 
idade entre 18 e 25 anos (37,1%). cenário tam-
bém comprovado no Dia dos Namorados, no Dia 
das Mães e na pesquisa de turismo da Tempora-
da de Verão 2014 em Santa catarina, quando a li-
derança feminina ficou em 58%, 58,9% e 56,1%, 
respectivamente. 

Na escolha de presentes, nas últimas três pes-
quisas sazonais o setor de vestuário ocupou o pri-
meiro lugar na preferência feminina, entre 40% e 
50% de intenção de compras, mostrando que o 
gasto com roupas não se limita às necessidades 
da mulher, mas se estende aos pais, namorados, 
filhos e às mães. Portanto, a mulher não define 
apenas o que ela irá vestir, mas também orienta 
o consumo de toda a família, sendo o principal 
foco das empresas na hora de fazer publicidade. 

Quando analisamos o mercado de trabalho, é 
nítida a força da mulher no Estado. Em uma po-
pulação de 3.148.595 mulheres – a população de 
homens é de 3.101.087 –, a representatividade 
das mulheres no mercado de trabalho formal é de 
47% (dados de 2013).

Entretanto, mesmo tendo acrescido sua impor-
tância no consumo e no mercado de trabalho, a 
mulher ainda recebe menos do que os homens. 
Segundo dados do Ministério do Trabalho, o sa-
lário médio das mulheres catarinenses, em junho 
deste ano, foi de R$ 1.119,27. O dos homens foi 
de R$ 1.348,16. Ou seja: as mulheres recebem, 
em média, 17% a menos, diferença que diminuiu 
bastante nos últimos anos, mas ainda é significa-
tiva e merece atenção das autoridades públicas. 

Dentre os setores econômicos, o que melhor 
paga no Estado é o da construção civil, com a 
média salarial feminina de R$ 1.320,21; seguido 
do setor de Serviços, com R$ 1.143,91; e da in-
dústria, com R$ 1.118,58. 

As mulheres aumentaram sua participação e in-
fluência nas últimas décadas. Tanto dentro dos 
lares, agora definindo a opção de compra e o 
direcionamento dos gastos domésticos, quan-
to fora de casa, onde ganham cada vez mais e 
ocupam cargos mais elevados no mercado de 
trabalho. Não seria de se admirar, pela compe-
tência e empenho feminino, se esse cenário se 
aprofundar nos próximos anos, alçando a mulher 
à posição de ainda maior destaque.

Todo o histórico de pesquisas produzidas pela Fe-
deração está disponível no site da entidade, além 
de notícias e avaliações de especialistas dentro de 
cada tema ou segmento. Sempre com o propósito 
de identificar movimentos recorrentes e que pos-
sam auxiliar na tomada de decisões de curto pra-
zo, as pesquisas projetam um cenário no qual a ex-
pansão do setor possa se concretizar dentro de um 
planejamento estratégico econômico e financeiro.

bRuno bReIthAuPt
PREsIDENTE DA 
fECOMéRCIO sC

CAIO CEzAR/DIvULGAçãO
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brdE fAz SANTA CATArINA  
SEr CAdA vEz MAIS IMpAr

Assim como as marcas regionais que o Ibope 
Inteligência destaca, Santa catarina é um 
Estado cada vez mais IMPAR no Brasil. O 

ambiente favorável aos investimentos, identifica-
do no avanço de Sc para a 5ª posição entre os 
estados mais competitivos no ranking “Economist 
Inteligence Unit/cLP”, resulta em emprego e ren-
da, qualidade de vida para os catarinenses. Muito 
disso tem a ver com o desempenho do BRDE que, 
em agosto, recebeu do BNDES o título de maior 
repassador de recursos dos programas do Go-
verno Federal de apoio à agricultura empresarial, 
setor que cresce e conquista mercados mundiais. 
Na chegada da BMW está o investimento do 
banco. No Fundam, que coloca R$ 640 milhões do 
Governo do Estado em obras nos 295 municípios, 
está a expertise do BRDE.

Foram R$ 250 milhões investidos em Santa ca-
tarina no ano agrícola 2013/2014 através de pro-
gramas do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, com R$ 85 milhões aplicados na 
ampliação da capacidade de armazenagem da 
produção. Já no Programa Nacional de Desenvol-
vimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 99,95% 
dos R$ 80 milhões repassados beneficiaram 
pessoas físicas de porte micro. Essas operações 
mostram que o BRDE destina cada vez mais esfor-
ços aos pequenos.

com juros baixos e longo prazo, o kit médio de 
financiamentos do BRDE vai de R$ 10 mil a R$ 100 
milhões. Por outro lado, neste fim de ano come-
çarão a rodar os carros montados pela BMW na 
fábrica de Araquari, construída com o financia-
mento de R$ 240 milhões. O valor é o maior do 
BRDE em seus 53 anos de atuação, no esforço do 
governo em atrair a primeira montadora na Amé-
rica Latina da marca premium alemã.

Os especialistas do BRDE também participam de 
soluções para programas que estruturam o de-
senvolvimento de Santa catarina. A equipe da 
agência de Florianópolis criou o programa BRDE 
Inova, que oferece crédito para apoiar a inovação 

em ambiente produtivo. Uma das linhas é a MPME 
Inovadora, que disponibiliza R$ 300 milhões para 
aumentar a competitividade das micro, pequenas 
e médias empresas, por meio do financiamento 
com taxa fixa de 4% de juro ao ano para a intro-
dução de inovações no mercado. O prazo é de 10 
anos para pagar. 

No seu programa de inovação, o BRDE firmou 
convênio com entidades técnicas certificadoras 
como IEL/Fiergs, Abes, Acate, Acafe, Fapesc. O 
BRDE Inova oferece como condição facilitadora a 
flexibilização das garantias, dificuldade comum no 
setor que lida com o patrimônio imensurável da 
inteligência, sem garantias reais nas solicitações 
de financiamento. Desde o seu lançamento, em 
outubro de 2013, foram quase R$ 45 milhões em 
20 projetos cadastrados.

A expertise do BRDE serviu à formulação do Fun-
do de Apoio aos Municípios (Fundam), através do 
qual o governo destina R$ 640 milhões em recur-
sos não reembolsáveis a 100% dos municípios de 
Sc. O dinheiro no caixa das prefeituras se destina 
a obras de infraestrutura (logística e mobilidade), 
educação, saúde, saneamento, assistência social, 
com aquisição de equipamentos e veículos de 
saúde e educação e máquinas e equipamentos 
rodoviários. O Fundam resultou na especialização 
das equipes das prefeituras para elaboração e fis-
calização de projetos em favor das comunidades.

Os projetos do Fundam avaliados pelo BRDE 
apontam a preferência pelo asfaltamento de vias. 
Os planos já aprovados indicam a construção de 
1.307 ruas pavimentadas, que, juntas, chegam a 
525 quilômetros.

É gratificante para a equipe do BRDE ver o re-
sultado do trabalho. Neste ano, ao alcançar a 
marca de R$ 2 bilhões de patrimônio líquido, o 
BRDE reforça sua capacidade de financiar o cres-
cimento de Santa catarina, apoiando grandes 
e pequenos, com linhas de juros baixos e longo 
prazo para pagar.

neuto de conto
vICE-PREsIDENTE 
E DIRETOR DE 
OPERAçõEs DO bRDE

RenAto VIAnnA
DIRETOR fINANCEIRO 
DO bRDE
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AS MulhErES SãO  
prOTAgONISTAS NO CONSuMO

Elas são donas de casa, profissionais que 
cada vez mais ocupam cargos de destaque 
no mercado de trabalho, esposas, mães, 

escolhem e compram os produtos a serem con-
sumidos por toda a família e ainda cuidam da 
saúde e da beleza. Esse é o perfil da mulher con-
temporânea, que acumula inúmeros papéis em 
sua vida, muito diferente das mulheres de 40 
ou 50 anos atrás, que dedicavam a maior parte 
de seu tempo para cuidar da casa e da família. 

Desde a década de 1990, a mulher vem conquis-
tando um papel de destaque na sociedade e na 
economia, fruto do crescimento da renda, do in-
vestimento em educação e do aquecimento do 
mercado de trabalho.  Segundo o Data Popular, 
de 2003 para 2013, o público feminino incre-
mentou o consumo em 83%, representando R$ 
1,1 trilhão. O consumo dos homens cresceu 45% 
nesse mesmo período. Em síntese, as mulheres 
consomem praticamente o dobro dos homens.

Hoje, as mulheres são as grandes protagonistas 
da nova classe média no Brasil; são mais esco-
larizadas que os homens da mesma classe; vêm 
ganhando espaço cada vez maior no emprego 
formal, chefiam famílias e administram o orça-
mento doméstico com muita competência.  

Segundo Renato Meirelles, presidente do Data 
Popular, as empresas precisam se adequar a essa 
nova realidade para conquistar cada vez mais es-
paço em um mercado competitivo. “As mulheres 
são a bola da vez” e alvo de estudos e frequentes 
debates de comportamento de consumo hoje no 
mundo, especialmente porque metade dos lares 
brasileiros são, atualmente, dirigidos por mulhe-
res. E em todas as situações elas têm um enorme 
poder de decisão na compra, independentemente 
do segmento ou do produto.

Estamos vivendo uma contradição nas tendên-
cias de consumo. Simbolizada pela dualidade 
entre o desejo por itens de luxo, o uso mais fre-

quente de apps (aplicativos) de compra e o apelo 
pelo visual, de um lado; e do outro, a maior cons-
ciência ambiental e social, a simplicidade e a im-
portância da comunidade. Em meio a todas essas 
transformações, aconteceu um debate, em várias 
regiões do Estado de Santa catarina, promovido 
pelo IMPAR, da RIcTV Record, em parceria com 
o Ibope Inteligência. Os conselhos Regionais do 
IMPAR promoveram a discussão desse tema tão 
relevante na atualidade. 

como mediadora desses encontros, foi uma ex-
periência “ímpar” ter participado dos debates 
realizados nas diversas regionais e perceber 
que, apesar de existir um consenso em relação 
ao poder de compra e influência da mulher, há 
peculiaridades regionais na leitura do tema e 
identificação de estratégias distintas para me-
lhor vincular a marca ao desejo feminino.  

Mas são unânimes o entendimento e a conclu-
são de que a marca do produto precisa gerar 
uma experiência positiva, tocar na sensibilidade 
e na alma feminina, mesmo que o produto seja 
de consumo exclusivamente masculino por natu-
reza. Respeitar o cliente, estar em sintonia com 
o público consumidor, ter um atendimento quali-
ficado, e até personalizado, são alguns dos requi-
sitos que garantem o fortalecimento da marca. 

Todos têm conhecimento de que é isso que fun-
ciona, mas é preciso colocar em prática, não fi-
car apenas na teoria. E esse é o grande desafio 
de quem tem o poder de decisão, dos empre-
endedores, enfim, de quem tem uma marca e 
busca consolidar essa marca junto ao mercado 
consumidor.

AndReA sAAd
EMPREsÁRIA E 
TRAINER DA ROCkETT 
EsCOLA DE NEGóCIOs 
& COAChING
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Koerich, há 59 anos
tocando o coração
dos catarinenses.

*I
M

PA
R

 - 
Ín

di
ce

 d
as

 M
ar

ca
s 

de
 P

re
fe

rê
nc

ia
 e

 A
fin

id
ad

e 
R

eg
io

na
l

Desde o início, os catarinenses fazem o nosso coração bater mais forte. E agora, a pesquisa IMPAR 2014* 
constatou aquilo que já sabíamos: o coração dos catarinenses também bate mais forte por nós. 
Lojas Koerich, vencedora do Prêmio IMPAR em 2014 como a marca mais querida de Santa Catarina.
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T E L E V I S Ã O

vEr MAIS CATIvA  
O públICO fEMININO

Um programa de notícias e entretenimento, 
dedicado especialmente à mulher, com te-
mas que fazem parte do cotidiano do uni-

verso feminino. Assim é o Ver Mais, um programa 
que possui 63% da sua audiência junto ao públi-
co feminino de Santa catarina e que teve origem 
na antiga Rede Sc com o nome de Vitrine. “Em 
2009, na fusão com a Record, repaginamos o seu 
conteúdo e formatamos o Ver Mais em todas as 
nossas emissoras. Sempre foi a revista eletrôni-
ca do seu início de tarde”, conta Paulo Hoeller, di-
retor operacional do Grupo RIc. O Ver Mais está 
no ar de segunda a sexta-feira na RIcTV Record 
nas regiões de Florianópolis, Joinville, Blumenau, 
Itajaí, chapecó e no Meio Oeste (Xanxerê), locais 
em que a RIc tem emissoras em Santa catarina. 

com início às 13h15 e duração de 40 minutos, 
em cada uma das emissoras o programa é local, 

com foco principalmente em temas ligados à 
moda, ao comportamento, à cultura, à educa-
ção, à saúde e ao lazer, sempre valorizando a 
informação regional e os principais eventos que 
ocorrem em Santa catarina. “Veio para deixar o 
seu início de tarde mais agradável, mostrando o 
que está acontecendo na região e tratando de 
temas que interessam a você. Os que mais agra-
dam ao público são os assuntos relacionados à 
moda, os que envolvem pet, saúde e eventos”, 
enumera o diretor.

Diariamente, especialistas são convidados para 
participar ao vivo. No Ver Mais, o telespectador 
acaba conhecendo a programação da RIcTV, tan-
to em rede nacional quanto a produção no Estado 
e em sua cidade. Na opinião de Paulo, “o apre-
sentador é a chave do sucesso, pois está integra-
do à cidade, interagindo, repercutindo o conteúdo 

Programa 
de notícias e 
entretenimento, 
que tem 
63% da sua 
audiência junto 
às mulheres de 
Santa catarina, 
surgiu em 2009 
com o nome de 
Vitrine e vai ao 
ar às 13h15, de 
segunda a sexta, 
na RIcTV Record
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que mexe com as pessoas. Só quem está per-
to, por dentro, conhece essa relação”. Em sín-
tese, o Ver Mais procura tratar de notícias e 
informações que estão em evidência na mídia. 
Além disso, recebe, por e-mail e por telefone, 
sugestões de temas para serem abordados.

A preocupação da emissora é manter o con-
teúdo sempre moderno e atualizado, preser-
vando o canal que o programa criou com as 
comunidades onde atua. É um case de suces-
so comercial e também de audiência. A pro-
dução está sempre ligada nos principais sites 
de conteúdo feminino e de notícias em geral. 
“A seleção dos assuntos se dá naturalmente, 
até porque somos mulheres e estamos inse-
ridas no universo feminino”, salienta carolina 
castro, produtora do Ver Mais na RIcTV de 
Florianópolis.

Para que os assuntos entrem no Ver Mais têm 
que ser interessantes e ter identidade com 
o público ao qual o programa se destina, in-
dependentemente de serem de abrangência 
nacional ou regional. Mas a prioridade é para 
as coisas da nossa terra, para acontecimentos 
que estão ao alcance dos telespectadores de 
cada uma das emissoras no Estado. “O públi-
co é a razão do nosso programa. Por isso, tudo 
o que fazemos é pensando no telespectador. 
Ficamos felizes quando temos retorno do pú-
blico, seja pelas redes sociais, telefonemas ou 
e-mails. Gostamos e precisamos desse retor-
no para fazer um programa cada vez melhor”, 
reforça carolina.

O Ver Mais tem um leque bastante aberto em 
termos de conteúdo. A reação é sentida nos 
canais de interação, com participação expres-
siva dos telespectadores, além do seu amplo 
sucesso. “O programa é competitivo em ter-
mos de audiência. No seu histórico, teve a 
liderança em chapeco, Xanxerê e Blumenau. 
Eu diria que o Ver Mais é aquele programa 
carinhoso, atencioso e leve, que toda cidade 
precisa e acolhe”, completa Paulo Hoeller.

O Ver Mais é apresentado sempre ao vivo nas 
seis emissoras, com a presença de entrevista-
dos no estúdio, mas cada praça produz, com 
gente da sua região e com temas que fazem 
parte da rotina dos moradores locais. 

CONhEçA OS 
AprESENTAdOrES

VANESSA 

MARTINELLI 

APRESENTA O VER 

MAIS NA RIcTV 

FLORIANÓPOLIS 

HÁ cERcA DE 

cINcO MESES, 

MAS INTEGRA 

A EQUIPE DESDE 

2002. cOMEÇOU NA REPORTAGEM E TINHA 

cOMO MARcA REGISTRADA AS MATÉRIAS 

DEScONTRAíDAS. cOMO SE DESTAcOU cOM SEU 

JEITO ESPONTÂNEO DE SER, FOI cHAMADA PARA 

ASSUMIR O PROGRAMA. ELA cURSOU JORNALISMO 

E cOMEÇOU A TRABALHAR ANTES MESMO DE SE 

FORMAR. 

jORNALIsTA 

fORMADA 

PELA UNIvALI, 

bRUNA RADTkE 

APREsENTA O 

vER MAIs NA 

RICTv DE ITAjAí 

hÁ DOIs ANOs. 

AO TRAbALhAR 

NO RÁDIO, sURGIU A CONvICçãO DE qUE 

bRUNA EsTAvA NO CAMINhO CERTO. POR 

IssO, sE CONsOLIDOU NO RAMO E CATIvOU 

Os TELEsPECTADOREs. ALéM DE APREsENTAR 

O vER MAIs, bRUNA fAz REPORTAGENs NA 

RICTv RECORD, OUTRA DE sUAs PAIxõEs.

DEsDE AGOsTO 

DE 2008, ThIAGO 

fREITAs é O 

APREsENTADOR 

DO vER MAIs EM 

ChAPECó. sUA 

CARREIRA NA Tv 

COMEçOU EM 

2008, qUANDO 

ENTROU NA RICTv RECORD ChAPECó PARA 

APREsENTAR O qUADRO “POR Aí”, NO vER 

MAIs, qUE MOsTRAvA A vIDA NOTURNA 

DA CIDADE. EM AGOsTO DO MEsMO ANO, 

AssUMIU A APREsENTAçãO DO PROGRAMA.

VANESSA MARTINELLI
fLORIANóPOLIs

BRUNA RADTKE
ITAjAí

EVELISE LAíS
jOINvILLE

THIAGO FREITAS
ChAPECó

MôNICA ARALDI 

APREsENTA O vER 

MAIs DA RICTv 

RECORD MEIO 

OEsTE hÁ POUCO 

MAIs DE UM 

ANO. ELA EsTÁ 

NA EMIssORA 

hÁ DOIs ANOs. 

MôNICA jÁ TRAbALhOU COMO PRODUTORA 

E REPóRTER DO vER MAIs, ALéM DE TER 

sIDO REPóRTER NO jORNAL DO MEIO-DIA. 

hÁ POUCOs MEsEs, APós AssUMIR O vER 

MAIs, A APREsENTADORA GANhOU O PRêMIO 

ACAERT 2013 COMO REvELAçãO. 

MôNIcA ARALDI
xANxERê

CINThIA CANzIANI 

COMEçOU NO 

PROGRAMA EM 

2007. NA éPOCA, 

ERA A ÚNICA 

PRAçA qUE TINhA 

A ATRAçãO, 

ALéM DE 

fLORIANóPOLIs. A 

APREsENTADORA sE DEsLIGOU DA EMIssORA 

EM 2008, POR ALGUNs MEsEs, qUANDO 

PRECIsOU sE DEDICAR à fAMíLIA, MAs 

vOLTOU NA sEqUêNCIA E é A âNCORA DO vER 

MAIs ATé hOjE. 

cINTHIA cANZIANI
bLUMENAU

DESDE A 

IMPLANTAÇÃO DO 

PROGRAMA VER 

MAIS NA EMISSORA 

DE JOINVILLE, 

HÁ TRêS ANOS, 

EVELISE LAíS É A 

APRESENTADORA 

DA REVISTA 

ELETRôNIcA DA RIcTV. APAIXONADA POR 

cOMUNIcAÇÃO, EVELISE INIcIOU A cARREIRA 

NO RÁDIO, AINDA NA ADOLEScêNcIA. cOMO 

ELA SE AcHOU NA PROFISSÃO, DEcIDIU cURSAR 

JORNALISMO. ALÉM DE APRESENTADORA DE TV, 

TRABALHA cOMO LOcUTORA EM UMA EMISSORA 

DE RÁDIO DE JOINVILLE.
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públICO fEMININO: ATENçãO 
ESpECIAl A quEM dECIdE

Responsável por metade da força de trabalho 
em nosso país, a mulher vem ampliando seu 
espaço na sociedade, num ritmo acelerado 

em todas as áreas. Dos mais de 4,5 milhões de 
empregos criados nos últimos três anos no Brasil, 
mais da metade dessas oportunidades de traba-
lho, com  carteira assinada, foi conquistada por 
mulheres. Esse dado já bastaria para mostrar a 
força e a determinação da mulher, administrando 
sua vida e sua renda e que ganha, assim, ainda 
mais relevância no mercado consumidor. 

Não podemos esquecer, igualmente, as  milhões 
de mulheres que nos últimos anos ascenderam de 
classe social, principalmente a c, aumentando o 
seu rendimento e poder de compra. Nos últimos 
10 anos, a renda da mulher cresceu quase o dobro 
comparada com a do homem, fato motivado pela 
ampliação de seu espaço no mercado do trabalho. 
O público feminino há muito tempo passou a ser 
protagonista de suas ações, com independência, 
força de vontade e sabendo exatamente o que 
quer quando o assunto é consumo. E a sua pre-
sença no mundo interativo é uma realidade incon-
testável. Elas gostam de comentar pela internet 
suas aquisições, analisam várias marcas e prezam 
por produtos de qualidade, avaliando-os com de-
talhamento e espírito crítico. Nesse enfoque, não 
podemos esquecer a força das redes sociais.

A mulher é destaque também como empreende-
dora, revelando criatividade e capacidade de rea-
lização. Lideranças femininas são uma realidade 
em todos os campos de atuação. Um exemplo 
dessa nova fase são as dezenas de presidentes 
do sexo feminino que comandam cDLs em Santa 
catarina.

Participando cada vez mais das decisões de com-
pra em sua casa, além de, como consumidora, 
pesquisar antes de fazer suas escolhas, a mulher 
deve merecer atenção de quem produz, comercia-
liza ou presta serviços. É preciso acompanhar as 
suas mudanças, hábitos e preferências. A mulher 
começa cada vez mais cedo a comprar, sempre 

está em sintonia com as mais recentes tecnolo-
gias, troca ideias e compartilha experiências. Ela 
está sempre atenta a todas as novidades. 

O público feminino, assim como o universo mas-
culino, gosta de atendimento personalizado e 
qualidade de produto. Mas as mulheres, habitual-
mente, dão atenção ao preço e são mais pacien-
tes na hora de se decidir, percorrendo várias lojas 
antes de finalizar a compra, priorizando promo-
ções, flexibilidade nas condições de pagamento 
e descontos. Já não existe apenas um segmento 
em que a mulher se interessa nas suas intenções 
de consumo. Não somente moda, calçados, con-
fecções, higiene, limpeza, perfumes, cosméticos, 
artigos para o lar e decoração fazem parte dos 
produtos mais requisitados pelas mulheres. 

Os eletrônicos e os carros, só para citar dois 
exemplos, estão entre suas preferências, com a 
importante constatação de que o público femini-
no tem influência decisiva na aquisição de carros 
em sua família. Outro grande segmento que tem 
atraído cada vez mais as mulheres é o de produ-
tos e serviços ligados à vida saudável, alimen-
tação natural, academia e esportes de aventura.

É preciso estar cada vez mais preparado para co-
nhecer o perfil dessa nova consumidora, pes-
quisar, desenvolver campanhas, estratégias de 
marketing e canais de comunicação para atender 
cada vez melhor o exigente e fascinante público 
feminino.

Para atingir esse objetivo, é preciso integrar 
canais de comunicação das empresas, em seus 
respectivos processos, numa harmoniosa reali-
zação entre os departamentos de marketing, de 
desenvolvimento de produtos, de relacionamento 
e de vendas. O entendimento do que representa 
o novo universo feminino consumidor é sinônimo 
de um diálogo efetivo e duradouro, onde todos 
saem ganhando.

séRgIo MedeIRos
PREsIDENTE DA 
fEDERAçãO DAs 
CâMARAs DE 
DIRIGENTEs LOjIsTAs 
DE sC (fCDL)

DIvULGAçãO fCDL/sC
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Sicredi, a marca mais lembrada e preferida 

no Anuário Impar 2014, na categoria 

Cooperativa de Crédito. Um orgulho que 

a gente faz questão de compartilhar com 

cada um dos 2,6 milhões de associados, dos 

mais de 17 mil colaboradores e com todos 

que acreditam na força da cooperação.

PENSOU
EM

COOPERAÇÃO, 
LEMBROU

DO
SICREDI.
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uMA hISTórIA dE INOvAçãO  
E CONSTruçãO dE MArCA

ATigre foi apontada, no ranking da Brand Fi-
nance Brasil, como uma das marcas mais 
valiosas no país em 2013. Aparecemos na 

lista com instituições financeiras e empresas de 
telefonia. O estudo levou em conta dados finan-
ceiros e a opinião de clientes e especialistas do 
mercado. 

Em 2014, figuramos no ranking das 10 marcas 
consideradas “Top Legends Brasil” (segundo o 
estudo Brandview), ao lado de marcas consagra-
das mundialmente como a Apple.

A Tigre completou 73 anos em 2014 e está pre-
sente nas mais diversas obras do país, principal-
mente nos lares dos brasileiros. Imprimimos em 
nossas campanhas mais recentes um tom muito 
próximo aos públicos influenciadores e decisores 
de compra, o que contribui fortemente para man-
ter a liderança da marca no setor de materiais de 
construção. 

No IMPAR, a Tigre pode ser considerada “hour 
concours”, figurando sempre com índices supe-
riores a 90% na preferência dos entrevistados. 
Uma avaliação realizada pela consultoria inglesa 
Interbrand, com escritórios em 20 países e que 
divulga anualmente o ranking das marcas mais 
valiosas no mundo, chegou a decretar que a 
marca Tigre equivalia a cerca de 40% do valor 
da empresa, índice superior ao alcançado por 
ícones mundiais como Sony e Shell, o que foi 
avaliado como surpreendente pelos diretores da 
Interbrand, por causa do tipo de produto da Tigre, 
predominantemente commodities.

A empresa foi pioneira em seu segmento ao in-
vestir em propaganda e marketing desde a década 
de 1950. Pesquisas apontam que Tigre é a marca 
de materiais de construção mais lembrada e com 
maior índice de fidelidade no setor. Tal posição foi 
conquistada com investimento em marketing, ca-
pacitação de profissionais da construção civil, re-
lacionamento e inovação, oferta de linhas diversas 
de produtos e um cardápio completo de serviços.

Lá no início, diante da inovação que eram os tu-
bos de PVc, os pioneiros da Tigre patrocinavam 
programas de rádio dirigidos à colônia japonesa 
no interior de São Paulo. Naquela época, desafiar 
os veranistas do Guarujá, na balsa que partia de 
São Paulo para a praia, a “enferrujar um tubo Ti-
gre”, fazia parte de um leque de ações inovadoras 
fundamentais para consolidar o produto e ajudar 
a construir essa fabulosa marca, uma verdadeira 
grife de materiais para construção civil, irrigação 
e infraestrutura.

Depois, viriam Zeca Diabo (personagem inesque-
cível de Lima Duarte), Ted Tigre e Joana D’água 
e o emblemático Mico, num processo constante 
de comunicação que gerou uma verdadeira iden-
tidade do público consumidor com a marca Tigre. 
“A liderança tem papel fundamental na inovação”, 
já dizia o fundador, João Hansen Junior. A inova-
ção está presente na Tigre desde o surgimento da 
empresa, em 1941. A visão pioneira do fundador 
quanto ao potencial do mercado para a substitui-
ção dos canos de ferro galvanizado pelo tubo de 
plástico é a prova maior do valor da inovação para 
uma companhia.

Nos anos 1950, João Hansen Júnior sabia que ti-
nha um produto mais interessante do que o ferro 
para as instalações hidráulicas. Mas os pioneiros 
da Tigre precisaram ser criativos ao adotar um 
novo material e também nas estratégias para su-
perar o desconhecimento e a desconfiança quanto 
à nova solução. com uma das marcas mais fortes 
do Brasil, a Tigre tem 24 unidades fabris (10 no 
Brasil e 14 no exterior) e está presente em mais de 
40 países com cerca de 8 mil profissionais.

Recentemente lançamos uma campanha institu-
cional cujos pilares são inovação, expansão ge-
ográfica, saneamento, compromisso com o meio 
ambiente e com as pessoas, para evidenciar o 
tamanho de nossa atuação: mais do que fabri-
cante de materiais de construção, a Tigre é uma 
multinacional de grande porte, com alto grau de 
inovação e tecnologia.

thoMAs KARsch
GERENTE DE 
MARkETING DA TIGRE

ANDRé kOPsCh

A Tigre 
completou 
73 anos em 
2014 e está 

presente nas 
mais diversas 
obras do país, 
principalmente 
nos lares dos 
brasileiros.
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SESI
TRABALHADORES 
SAUDÁVEIS PARA 
UMA INDÚSTRIA 
COMPETITIVA.

O SESI investe em pesquisa, inovação e 

desenvolvimento para atender às demandas 

da indústria catarinense e de seus trabalhadores. 

Com atuação nas áreas de Qualidade de Vida 

e Educação, as ações do SESI beneficiam tanto 

os trabalhadores, com a promoção de ambientes 

de trabalho seguros e saudáveis, quanto as 

indústrias, por meio de soluções que elevam 

a competitividade do setor industrial.

sesisc.org.br
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gENTE NOSSA: uMA hISTórIA 
dE AMOr pOr SANTA CATArINA

O empreendedorismo é uma marca da família 
Koerich. Desde os tempos dos armazéns de 
secos e molhados, quando Eugênio Raulino 

Koerich e Zita Althoff Koerich, fundadores da or-
ganização Koerich, empreenderam no comércio. 
Desde pequeno eu acompanhei meu pai e auxiliei 
nos afazeres, aprendendo, muito cedo, o valor do 
trabalho e que o sucesso é fruto de muito esforço 
e dedicação.

Foi em 1955 que nossa família ligou-se definitiva-
mente à atividade empresarial em Santa catari-
na. Na sua trajetória, a empresa Eugênio Raulino 
Koerich S/A comércio e Indústria teve participa-
ção em diversos ramos do comércio e serviços 
(supermercados, revenda de automóveis e mo-
tos, consórcio, construção civil) e também em 
empreendimentos imobiliários (como o Beiramar 
Shopping, em Florianópolis).

Em 1993, passamos a nos dedicar exclusivamen-
te ao comércio de móveis e eletroeletrônicos, e 
fruto de nossa dedicação e amor pelo que fa-
zemos, desde muito cedo ganhamos o lugar na 
memória dos catarinenses como a Loja da Nossa 
Gente. E muito nos orgulha esse reconhecimen-
to, que se traduz na sustentabilidade de nossa 
empresa, e mais, nos prêmios que ano após ano 
recebemos por estarmos na cabeça e no coração 
do povo catarinense.

Esse amor e esse reconhecimento nos impulsio-
nam para trabalhar a cada novo dia com mais 
afinco. Atualmente, a empresa, uma das maio-
res varejistas no Estado, conta com 90 lojas em 
45 municípios catarinenses, com um consolida-
do portal de vendas on-line, atendendo com e-
commerce e m-commerce, entregando em todo 
o Estado de Santa catarina. Fazendo frente ao 
mundo moderno e às exigências do consumidor, 
avançamos nessa plataforma, criando um canal 
ainda mais seguro e com facilidades - nosso 
lema - aos consumidores. O cliente pode, com os 
produtos disponíveis, escolher os ambientes com 

maior facilidade, projetando na sua tela o que ele 
deseja para a sua casa. Essa ferramenta dá mais 
tranquilidade e confiança aos compradores, es-
pecialmente os que buscam a linha de móveis, 
um dos carros-chefes em nosso e-commerce, 
uma ferramenta inovadora, que, com certeza, 
será um grande marco e desafio ao mercado va-
rejista, não apenas em Santa catarina, mas de 
forma global.

Somos uma empresa com mais de 50 anos. E 
como queremos a sustentabilidade e a longevida-
de, já estamos trabalhando nos próximos 50, pen-
sando em aprimorar ainda mais o nosso dia a dia 
e a nossa relação com os clientes, mas também 
expandir, acompanhar as tendências de mercado. 

A médio prazo, a empresa ampliará sua área de 
atuação nas vendas on-line, passando a atender 
os Estados do Sul e Sudeste do país, estados que 
concentram mais de 80% das vendas on-line no 
Brasil. Soma-se a isso, a necessidade e as suces-
sivas pesquisas de mercado. Já pontuamos gran-
des áreas de interesse que ainda não possuem 
a marca Koerich. Este será um passo marcante, 
pois nosso objetivo é criar uma nova rota para 
atuação. 

Este movimento também trará mudanças econô-
micas e crescimento para as novas regiões, uma 
vez que, além dos postos de trabalho, teremos 
toda a nossa logística e centro de distribuição re-
modelado para continuar a atender a Nossa Gente. 

Hoje, a empresa conta com dois centros de dis-
tribuição e, tendo em vista a necessidade de fun-
cionalidade, modernização e automatização, de-
verá iniciar, em breve, a construção de seu novo 
centro de distribuição, que será unificado, visan-
do a modernização dos processos. Enfim, vamos 
em frente, fazendo história e fazendo com que 
nosso varejo catarinense cresça a cada dia mais, 
mostrando ao país o potencial de nossa gente.

DIvULGAçãO

Esse amor 
e esse 

reconhecimento 
nos impulsiona 
para trabalhar 
a cada novo 
dia com mais 

afinco.

AntônIo KoeRIch
PREsIDENTE DA  
LOjAs kOERICh
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     O SENAC TEM MÚLTIPLAS

OPORTUNIDADES PARA VOCÊ

       COMPLETAR O SEU CURRÍCULO.

mais completo, o Senac oferece diferentes possibilidades para você aperfeiçoar as suas 

competências. São cursos livres, técnicos, ensino a distância, graduação, pós-graduação e 

MBA em diversas áreas que vão da saúde e gestão ao design e turismo. Essas capacitações 

sc.senac.br
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dudAlINA CrESCE  
COM A fOrçA dA MulhEr

Por suas características peculiares, a mulher 
é multifuncional e cada vez mais assume 
tarefas como mãe, esposa, dona de casa e 

executiva. Nós somos mais intuitivas e sensíveis, 
enquanto os homens são decididos e mais prag-
máticos. No trabalho, a mulher é comprometida, 
ética, cumpre prazos e exige resultados, agrega 
valores e compartilha responsabilidades. com 
essas características, estamos conquistando 
cada vez mais espaços em importantes e dife-
rentes setores. 

No mundo moderno, esse crescimento é visível, 
principalmente em cargos executivos. As mulhe-
res da década de 1950 eram basicamente donas 
de casa, que cuidavam de toda a família enquan-
to o homem saía para o trabalho. Hoje, a força 
de trabalho está mais equilibrada: quase 50% 
na comparação com os homens. E em cargos 
gerenciais, pesquisas mostram que as mulheres 
ocupam aproximadamente 25%. Esse índice di-
minui quando falamos de diretorias e presidên-
cias de empresas, mas já é significativo o número 
de mulheres em postos estratégicos, de tomada 
de decisão. É o reflexo da preparação da mulher, 
que está mais consciente do que deseja e estuda 
mais para as graduações. Atualmente, as mulhe-
res já são quase 50% do total dos acadêmicos.

A Dudalina está em sintonia com essa mudança. 
Em 2010, desenvolvemos uma linha de camisas 
femininas, com modelagem exclusiva para o cor-
po da mulher. Até 2009, só produzíamos camisas 
masculinas. Hoje, a linha feminina responde por 
35% da produção. Provavelmente, o caminho é 
chegarmos a 50%. É para isso que nos prepara-
mos, mantendo o foco e o cuidado para não haver 
queda na linha masculina.

Todas as pesquisas mostram que são as mulhe-
res que têm o maior poder de decisão na hora 
da compra. No vestuário, esse índice passa de 
80%. Do total do que a mulher compra, 70% é 
para ela, e cerca de 30% são para o marido e 
os filhos. Geralmente, as mulheres compram pelo 

encantamento, pela emoção que o produto pro-
voca. E quem mais compra o nosso produto são 
as pessoas entre 30 e 50 anos, já independentes 
financeiramente. 

O que atrai o desejo do consumidor é o produto. 
É ele que faz a diferença. É nesse ponto que a 
marca é fundamental. A Dudalina é sinônimo de 
bom gosto, qualidade, durabilidade, ética e de 
marca com história e tradição. O produto precisa 
comunicar-se de maneira eficaz com o seu públi-
co. Quando lançamos a linha de camisas femini-
nas, passamos a nos comunicar de forma clara e 
direta com a mulher por meio de propaganda que 
demonstra o diferencial do nosso produto.

A Dudalina, maior confecção de camisas da Amé-
rica Latina, remete ao vanguardismo de uma mu-
lher, minha mãe Adelina, que, além de criar 16 
filhos, dedicou-se ao trabalho e deixou sua marca 
na história da confecção masculina brasileira. 
Hoje, a Dudalina se destaca na distribuição de 
marcas fortes: Dudalina, Dudalina Feminina, Indi-
vidual e Base Masculina e Feminina, que dispõem 
de uma linha de produtos fabricados com maté-
ria-prima diferenciada, com a missão de criar nos 
consumidores a emoção de vestir-se e sentir-se 
bem. É por isso que a nossa marca cresce cerca 
de 30% ao ano desde 2009.

O varejo também cresceu com a criação da linha 
feminina, quando as camisas da Dudalina passa-
ram a se tornar um novo objeto de desejo das mu-
lheres, com estratégia de marketing que deu resul-
tados e melhorou as vendas de forma significativa.

com a criação da linha de camisas femininas, 
o faturamento da Dudalina pulou de R$ 140 mi-
lhões em 2009, para R$ 520 milhões em 2013. 
com mais de 2.600 colaboradores, possui seis 
fábricas, sendo cinco em Santa catarina e uma 
no Paraná, um showroom em São Paulo e 103 
lojas de varejo (69 próprias, 32 franquias e duas 
franquias internacionais: em Milão (Itália) e no 
Panamá (América central).

sônIA hess de souzA
PREsIDENTE  
DA DUDALINA

DIvULGAçãO
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INFORMAÇÃO COOPERATIVISTA DISPONÍVEL
PARA TODOS OS LARES CATARINENSES

RÁDIO TV INTERNET

SISTEMA CATARINENSE DE
COMUNICAÇÃO COOPERATIVISTA

OUÇA NO RÁDIO:
Agronegócio Hoje e

Informativo Agropecuário

www.fecoagro.coop.br

COOPERATIVISMO EM NOTÍCIA : 
Canal Rural – Sábado às 8h30min | SBT/SC – Domingo às 9h30min

TVCOM – Domingo às 18 h | TV COOP – Sábado e Domingo às 13 h
Confira as emissoras em www.fecoagro.coop.br
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Uma pesquisa recente feita nos Estados Uni-
dos mostra a importância da mulher na de-
finição da marca e no posicionamento das 

empresas. O levantamento revelou que 91% se 
dizem não compreendidas pelos anunciantes e 
estão insatisfeitas com a forma de comunicação 
que lhe é oferecida. O potencial de compra da mu-
lher é indiscutível. Afinal, além de produtos para o 
próprio uso, ela compra para os filhos e o marido. 
O fato dela ter sua própria renda fez com que au-
mentasse, significativamente, o consumo do públi-
co feminino.

Atento a esse consumidor, o Grupo RIc inovou no 
material que integra a 7ª edição do IMPAR (índice 
das Marcas de Preferência e Afinidade Regional) e 
convocou mulheres para integrar o conselho Re-
gional do IMPAR nas seis regiões do Estado em 
que atua. Foram debatidos o potencial de compra 
do sexo feminino; poder de decisão da mulher; 
aumento do índice de endividamento da família; 
preparação dos clientes para o consumismo, mas 
sem inadimplência; a força e a influência da mídia 
para o consumo; alerta aos empresários para as 
mudanças; e as tendências de mercado.

Empresários, comerciantes, agências de pro-
paganda, representantes de universidades, de 
órgãos públicos e de entidades de classe partici-
param dos debates em Florianópolis, Blumenau, 
Joinville, Itajaí, chapecó e Xanxerê. Pelo segundo 
ano consecutivo, o conteúdo desses painéis fará 
parte do IMPAR, que acompanha o comportamen-
to das marcas de 45 setores da economia catari-
nense, levantado por meio de pesquisa do Ibope 
Inteligência, que relaciona as mais lembradas e 
preferidas pelo público, formando o índice de afi-
nidade regional.

como a pesquisa realça o universo feminino, os 
debates foram mediados por Andréa Saad, direto-
ra da Andréa Saad Escola de Negócios e coaching, 
professora em curso de pós-graduação e MBA em 
universidades do RS e de Sc. Ela é facilitadora 
de cursos e treinamentos, instrutora e consultora 
credenciada ao Sebrae e coaching para executivos 
no desenvolvimento de carreira, performance de 
equipes e formação de líderes. Andréa é bacharel 
em administração e ciências contábeis, e espe-
cialista em gestão empresarial e em docência no 
ensino superior.

CONSElhOS rEgIONAIS  
AbrEM ESpAçO pArA  
AS MulhErES NO IMpAr

Cada vez mais 
presente no 
mercado de 
trabalho e 
com poder 
de compra 
crescente, 
o público 
feminino foi 
o centro das 
discussões 
dos Conselhos 
do IMPAR nas 
seis regiões 
do Estado em 
que a RICTV 
Record atua

fAbRíCIO PORTO



7x   A marca  
mais lembrada  
  e preferida

O SENAI/SC foi reconhecido pelo Prêmio 
IMPAR 2014, sendo outra vez a marca mais 
lembrada e preferida na categoria Ensino da 
Capacitação. Agora a entidade contabiliza a 
sétima conquista do prêmio.

SENAI, sinônimo de Educação Profissional  
de excelência.

www.sc.senai.br
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IMpAr EM flOrIANópOlIS

T raçar o perfil da mulher em termos de con-
sumo e entender as mudanças de compor-
tamento para atrair o cliente foram temas 

de destaque no conselho Regional do IMPAR em 
Florianópolis. A influência dos blogs e a importân-
cia da mídia social e da comunicação direta domi-
naram o encontro. “A Internet, por meio da mídia 
social, é o canal mais eficaz. E os marqueteiros 
começam a entender a linguagem das novas con-
sumidoras. Já os blogs influenciam muito a juven-
tude”, admite Sara camargo, primeira presidente 
na história da cDL de Florianópolis.

“Nós não vendemos pela internet, mas trabalha-
mos muito em redes sociais para trazer o con-
sumidor para a loja. A mulher olha o produto na 
internet, mas quer provar a roupa ou o sapato. A 
gente ainda não aprendeu a líder com essa grande 
mudança”, alerta Mariana Beckhauser, de Tuba-
rão, diretora da rede de lojas Becks Store. “O ca-
minho é se atualizar e se profissionalizar. Estudar é 
a melhor opção para tudo”, acrescenta a blogueira 
Luana Paganelli.

Para Gabriela Menezes, diretora do yázigi Floria-
nópolis, “é a emoção que fideliza o cliente. Nós 
criamos atividades e experiências positivas em 
sala de aula porque, em uma escola de inglês, a 
impressão que fica é sempre o que aconteceu na 
última aula”, garante, ao afirmar que o prazer da 
mulher é comprar, independentemente do ramo ou 
do produto. “A grande dificuldade é anunciar para 

os diferentes públicos e, cada vez mais, a mulher 
exige atendimento personalizado”, salienta Luane 
Lohn, diretora da ciclo cosméticos, ressaltando 
que essa mudança precisa ser enfrentada por to-
dos e não existe receita pronta.

Para demonstrar que a mulher tem poder de com-
pra cada vez maior, o gerente do Shopping Iguate-
mi Florianópolis, José Alberto Leal, revela que “é 
necessário ter mulheres no controle de qualidade, 
na área de segurança e, principalmente, nas áreas 
de vendas. Há muito tempo percebemos que são 
elas quem levam a sensação de encantamento ao 
cliente”, resume. O que todos concordam é que a 
mulher, pelos papéis que exerce, compra uma di-
versidade de produtos, inclusive veículos e imóveis, 
além dos itens de consumo para o marido e filhos.

gabriela Menezes, diretora do Yázigi 
florianópolis
josé Alberto leal, gerente do shopping 
Iguatemi florianópolis
luana Paganelli, blogueira
luane lhon, diretora da Ciclo Cosméticos
Mariana beckhauser, diretora da becks 
store
sara camargo, presidente da CDL 
florianópolis

conselheIRosA influência 
dos blogs e a 
importância 
das mídias 
sociais e da 
comunicação 
direta com os 
clientes foram 
os temas 
dominantes no 
encontro, que 
buscou traçar 
um perfil das 
mulheres em 
termos de 
consumo
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Ibagy. Pela 4ª vez 
consecutiva a imobiliária 
preferida da Grande 
Florianópolis.

ibagy.com.br 

Para a Ibagy, mais importante do que ser a sua 

imobiliária preferida, é a história e a confiança 

que construímos juntos ao longo dessa conquista. 

Uma motivação que inspira a Ibagy a trabalhar 

cada vez mais, para alcançar além de 

reconhecimento, a sua satisfação.

7318_Anúncio de jornal 210X275mm_5.pdf   1   9/29/14   10:50 AM



c o n s e l h o s  r e g i o n a i s

IMPAR 201442

IMpAr EM ITAjAÍ

O consumo do público feminino cresce bem mais 
que o masculino. É que a mulher é mais preocu-
pada com família e com filhos. Pelo menos é o 

que pensam os integrantes do conselho Regional do 
IMPAR. “As mulheres se cuidam mais, vão à acade-
mia, buscam estética, beleza e isso aumenta o con-
sumo”, afirma Olga Ferreira, presidente do Sechobar.

O gerente executivo da cDL de Itajaí, Róbson cordei-
ro, entende que “a mulher é a gestora da família, en-
quanto o homem busca o que precisa no momento”. 
Para Agnaldo dos Santos, secretário de Turismo de 
Itajaí, o consumo feminino cresce porque “de modo 
geral, é a mulher quem faz as compras.”O aumento 
também tem a ver com a ascensão da classe c, que 
realiza seus sonhos”, acrescenta Ademar Schneider, 
secretário de Turismo de Balneário camboriú. 

Na avaliação de Ana Paula da Silva, prefeita de 
Bombinhas, “o homem tem uma visão mais periféri-
ca das coisas, enquanto a mulher analisa com mais 
profundidade quando tem que fazer uma compra. 
Ela pensa no todo. O homem se satisfaz com menos 
coisas”. E como a mulher é o grande filão entre os 
consumidores, o secretário de Desenvolvimento de 
camboriú, cícero Zucco, dá a dica: “Os empresários 
devem capacitar as equipes para atingir os anseios 
da mulher como consumidora.”

Para Dagmar clarissa Bassegio Müller, da agência 
Inteligência, “a mulher passou a ser consumidora 
racional e já sai de casa sabendo o que precisa e o 

que vai comprar”. Para elas, consumir também é se 
comunicar. “A maneira como a mulher se veste é a 
forma que ela transmite uma mensagem na socie-
dade”, garante Vanessa Niels, da cBS construtora. 
Já Emílio Dalçóquio Neto, proprietário da Dalçóquio 
Transportes,alerta: “As empresas precisam ter foco 
no atendimento. E a mulher é a base desse foco.”

Os integrantes 
do Conselho 
Regional 
do IMPAR 
consideram 
que o 
consumo 
feminino é 
bem superior 
ao dos 
homens, pois 
a mulher 
está mais 
preocupada 
com família, 
casa, filhos e 
marido

Ademar schneider, secretário de Turismo 
de balneário Camboriú
Agnaldo hilton dos santos, secretário de 
Turismo de Itajaí
Ana Paula da silva, prefeita de 
bombinhas
cícero zucco, secretário de 
Desenvolvimento de Camboriú
dagmar clarissa bassegio Müller, 
proprietária da agência Inteligência
emílio dalçóquio neto, proprietário da 
Dalçóquio Transportes, postos e portos
olga Ferreira, pres. do sindicato do 
Comércio hoteleiro, bares e Restaurantes 
de balneário Camboriú (sechobar)
Róbson Fiamoncini cordeiro, gerente 
executivo da CDL de Itajaí
Vanessa niels, proprietária da Cbs 
Construtora e Incorporadora
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IMpAr EM jOINvIllE

A mulher discutindo a marca, o atendimento, o 
ambiente de trabalho e a necessidade de se 
aperfeiçoar. Esses foram os pontos de desta-

que no painel com os integrantes do conselho Regio-
nal do IMPAR em Joinville, que teve como foco a in-
fluência das mulheres na compra e no consumo. Para 
Luiz Kunde, vice-presidente da cDL de Joinville, “a 
mulher é extremamente preocupada em estar bem, 
em ser o centro do seu universo. Por isso, a qualida-
de do produto é fundamental e o consumidor quer 
marcas de valor, que demonstram honestidade”.

Já para a diretora administrativa da AcIJ, Eleny 
Meister, a mulher tem uma percepção maior do que 
o homem e, sempre que faz compras, projeta neces-
sidades. “A gente precisa treinar, educar, preparar 
para servir bem e fazer com que o cliente volte. É 
a honestidade e a credibilidade da marca que está 
em jogo. O cliente percebe quando a marca agrega 
ou não valor para ele”, garante. “As campanhas pu-
blicitárias têm que ser reais. Não adianta dizer uma 
coisa e não oferecer aquilo que está anunciando”, 
afirma, com sabedoria, a presidente da Ajorpeme, 
Rosi Dedekind.

Segundo christiane Hufenüssler, vice-presidente da 
Facisc em Jaraguá do Sul, “a independência finan-
ceira faz com que as mulheres liderem o consumo, 
já que mais de 50% das famílias brasileiras são 
sustentadas por elas”. A propaganda sempre busca 
mexer com o desejo do consumidor. “Vendo o posi-
cionamento das marcas, ele decide o que comprar, 

mas capacitação, treinamento e educação são fun-
damentais para dar o que o cliente busca”, ressalta 
Inês Loureiro, publicitária e diretora da Acomac.

Para Samanta Tassoti, diretora da Exit de comuni-
cação, a forma de comunicar deve ser verdadeira. 
“Quem consegue isso, fideliza o cliente. como há 
uma diversidade de marcas, cada uma pode ter seu 
público alvo e atrair o consumidor que se identificar”. 
E para comprovar que a mulher é quem decide na 
hora de fazer a maioria das compras, Reginaldo Vi-
lela, da Movimento Propaganda, revela: “Na área de 
imóveis, por exemplo, são elas quem dão a palavra 
final na transação em quase 100% dos casos.”

christiane hufenüssler, vice-presidente 
da facisc/jaraguá do sul
eleny Meister, dir. administrativa da ACIj
Inês loureiro, diretora da Associação dos 
Comerciantes de Mateial de Construção 
(Acomac)
luiz Kunde, vice-pres. da CDL de joinville
samanta tassoti, dir. da Exit Comunicação
Reginaldo Vilela, da agência Movimento 
Propaganda
Rosi dedekind, pres. da Associação 
joinvilense da Micro e Pequena Empresa 
(Ajorpeme)

conselheIRos

A influência 
da mulher na 
hora de definir 
a compra e 
na escolha 
dos itens de 
consumo 
polarizou as 
discussões, 
sempre com 
a atenção 
voltada para 
a importância 
da marca 
e do bom 
atendimento 
ao cliente
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A mais querida da região leva
a você os metros quadrados
mais desejados de Araquari

Conheça algumas de nossas ofertas:

Imóvel é a garantia de um investimento seguro e rentável.

A Irineu Imóveis é a imobiliária mais 
reconhecida pelo consumidor da região 
Norte catarinense, vencedora do Prêmio 
IMPAR por sete anos consecutivos.

Esta deferência é fruto do trabalho de 
29 anos aliando atendimento eficiente às 
melhores oportunidades do mercado.

Residencial Spazio Vitta Gustavo
• 2 dormitórios • Elevador • Churrasqueira.
Visite o apartamento decorado.

Terrenos para moradia
ou instalações comerciais 

Aluguel e venda 
de galpões e áreas 
industriais.

Rua Nove de Março, 337 • Joinville - SC

irineuimoveis.com.br

Residencial Spazio Vitta Gustavo Terrenos para moradia

Aluguel e venda 
Terrenos para moradiaTerrenos para moradiaResidencial Spazio Vitta Gustavo
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IMpAr EM bluMENAu

A   complexidade da mente feminina, o cresci-
mento do consumo da classe c e a importân-
cia de transmitir a mensagem correta para o 

cliente centralizaram o debate entre os integrantes 
do conselho Regional do IMPAR, em Blumenau. A 
tendência de consumo para 2014 é a classe c cres-
cendo, comprando o que ainda não tinha condições 
de adquirir. E isso provoca aumento no consumo, 
principalmente por parte do público feminino.

“Quando se fala em moda ou cosméticos, a mulher é 
a grande consumidora. Mas tem que estudar caso a 
caso. Ter o diagnóstico correto para aplicar o remédio 
certo”, resumiu Ulrich Kuhn, presidente do Sindicato 
das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário. 
“As novas tecnologias provocam mudanças difíceis 
de compreender”, acrescentou charles Scwanke, di-
retor da Associação Empresarial de Blumenau. Para 
Leila Rosa, coordenadora da cia Hering, “a comuni-
cação tem que fazer sentido para a mulher, mas tam-
bém precisa retratar os novos papéis do homem, que 
tem que lidar com expectativas muito altas”. 

Já Raquel Leidens, da Seven comunicação Total, 
lembra: “A gente brigou tanto para ter esses papéis 
que acabou se envolvendo com tudo, tirando um 
pouco da responsabilidade do homem. Se tivermos 
foco, nos comunicamos melhor com consumidor e 
teremos bons resultados”. A presidente do Grupo de 
Mídia de Santa catarina, Nara Gomes, entende que 
as marcas precisam atender desejos dos clientes. 
“Vendemos para pessoas e não podemos ficar liga-
dos apenas a números”. 

“Queremos consumir sim, mas com qualidade e be-
nefícios. Isso a publicidade não vê”, lamenta Odete 
campestrini, proprietária da Vivenda Decore e dire-
tora do SPc.Na opinião de Paulo Lopes, presidente 
da cDL de Blumenau, “as mulheres da classe c e A 
consomem a mesma coisa. “A da classe c não pode 
errar no produto por não ter condições de comprar 
outro. Por isso, ela vai na marca que ela já conhece”. 
E Elizângela Klitzke, do Marketing do cIc Blumenau, 
adverte: “Muitas marcas só querem mostrar estere-
ótipos que nada têm a ver com a mulher real.”

Integrantes 
do Conselho 
IMPAR 
acreditam que 
a tendência 
para este ano 
é aumentarem 
as compras 
por parte 
da classe C, 
provocando 
crescimento 
significativo 
no consumo, 
principalmente 
entre as 
mulheres

charles scwanke, diretor da Associação 
Empresarial de blumenau e professor 
universitário 
elizângela Klitzke, do marketing do CIC 
blumenau 
leila Rosa, coordenadora da Cia hering
nara gomes, presidente do Grupo de 
Mídia de santa Catarina
odete campestrini, da vivenda Decore e 
diretora do sPC
Paulo lopes, pres. da CDL de blumenau
Raquel leidens, proprietária da seven 
Comunicação Total
ulrich Kuhn, presidente do sindicato das 
Indústrias de fiação, Tecelagem e do 
vestuário de blumenau
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IMpAr EM XANXErÊ

Para reforçar uma marca e atrair o consumidor, 
tudo passa pela estratégia, treinamento, capa-
citação, envolvimento e utilização da compe-

tência de cada um. Em síntese, é assim que pensam 
os conselheiros do IMPAR que participaram de pai-
nel em Xanxerê para tratar da fidelização do nome. 
“A comunicação é a chave do sucesso para ganhar 
o cliente e fortalecer a marca”, garante Rosângela 
coelho da cruz, do IFSc.

E são aspectos ligados aos empresários, aos em-
preendedores, aqueles que decidem como fazer seu 
negócio. Mas, segundo os conselheiros, eles não 
vão a palestras, não se atualizam e até culpam en-
tidades de classe quando os clientes compram em 
um centro maior. “O que a gente discute é a neces-
sidade do comerciante ouvir seu cliente. Escutar é 
muito mais importante do que tentar vender a qual-
quer custo”, adverte João carlos Debiasi, da cDL.

Para atrair a mulher, que é a grande responsável 
pelo consumo em todos os setores, “é preciso ofe-
recer um ambiente favorável e diversidade de pro-
dutos em todas as áreas”, projeta Vilson Piccoli, da 
Acix. “O cuidado é fundamental para uma marca, 
tanto na fachada, quanto no atendimento, na qua-
lificação e no ambiente. Essa mentalidade faz a di-
ferença em relação ao gestor que não quer mudar”, 
completa Débora casagrande coradi, do Senac.

como a competitividade é cada vez maior, é preciso 
cuidar dos detalhes. “Se o atendimento não for le-

gal, o cliente compra na internet ou no concorrente. 
Por isso, a mão de obra precisa ser bem treinada. 
E isso leva tempo”, salienta Gilvana Botta, da Fiat 
Botta. “Muitos empresários não mudam a estra-
tégia, mas o mercado muda. E cada empresa deve 
trabalhar de acordo com o perfil de seu cliente”, re-
força Douglas da Silva, da Auto Xanxerê. 

Para Walter Hugo Bracht, da UAU Propaganda, a 
qualidade dos serviços é o diferencial. “Falta cuida-
do, tratar as pessoas como seres humanos, não só 
como um cifrão. Do outro lado tem gente com sen-
timentos e emoções”, lembra. “Quem atende tem 
que facilitar a vida do cliente”, acrescenta Daiana 
Tecchio, da agência Pró3 comunicação.

É preciso 
que os 
empresários 
que têm o 
poder de 
decisão, 
evoluam e 
se preparem 
melhor para 
atender o 
cliente. Mas 
eles não vão 
a palestras 
e nem se 
atualizam, 
segundo os 
conselheiros

daiana tecchio, da agência Pro3 
Comunicação
danieli Arcego oro, do Instituto federal 
de santa Catarina (IfsC) 
débora casagrande coradi, do senac
douglas da silva, da Auto xanxerê
gilvana botta, da fiat botta
joão carlos debiasi, presidente da CDL 
de xanxerê
Rosângela coelho da cruz, do IfsC
Vilson Piccoli, presidente da Acix
Walter hugo bracht, da UAU Propaganda
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IMpAr EM ChApECó

Por que as mulheres são as maiores responsá-
veis pelo consumo? Essa foi uma das questões 
debatidas pelo conselho Regional do IMPAR 

em chapecó, com grande e importante participação 
feminina. Todos concordaram que um dos principais 
fatores é a independência financeira da mulher, que 
conquistou espaço no mercado e cada vez mais res-
ponde pelo sustento das famílias.

Parte da resposta para a ascensão da mulher está 
nos bancos escolares, um dos caminhos para o su-
cesso feminino no mercado de trabalho. “Há muito 
tempo elas são a grande maioria no ensino superior 
em todo o país. Quando a mulher busca uma for-
mação, ela é muito mais fiel e persistente”, revela 
Leandro Sorgato, diretor da Uceff Faculdades. Para 
Raquel Quadros, coordenadora do curso de Moda 
da Unochapecó, “a moda seduz e é muito respon-
sável por essa onda de consumismo. O estereótipo 
da mulher consumista existe porque nós o criamos. 
Já o homem é mais racional, prático e lógico”. 

Segundo Max ceschi, diretor da Vox Brazil comuni-
cação e presidente do núcleo de Agências de cha-
pecó, pesquisa junto às agências de propaganda 
mostra que as mais lembradas são empresas dire-
cionadas ao público feminino, mesmo que a propa-
ganda não seja específica para elas. “Houve uma 
evolução nas empresas, com mulheres ocupando 
posições estratégicas. com poder de compra cada 
vez maior, a mulher se reinventou”, resume Egberto 
Dias, da Agência SPO comunicação. 

Quem trabalha com publicidade e propaganda esti-
mula a comprar, “mas há uma corrente muito forte 
que defende o que é sustentável para o consumo. 
E há muitos homens que compram por impulso”, 
lembra Roselaine Vinhas, secretária de cultura de 
chapecó. chama a atenção o dado revelado por 
Eduardo Peroni, diretor do Sicom. Segundo ele, nas 
datas em qua decisão da compra é da mulher, o va-
lor médio cai em torno de 30%. “No Dia das Mães, 
quando os homens compram mais, o valor é bem 
superior em relação ao Dia dos Pais ou Natal.”

O aumento da 
independência 
financeira da 
mulher, que 
se preparou, 
conquistou 
espaço e 
cada vez mais 
responde 
pelo sustento 
da família, 
é a principal 
razão pelo fato 
do público 
feminino ser 
consumidor 
em potencial

daniel Forgiarini, coordenador de 
Planejamento e Pesquisa da Agência T12
eduardo Perroni, diretor executivo do 
sindicato do Comércio da Região de 
Chapecó (sicom) 
egberto dias, da Agência sPO 
Comunicação
elizandra gomes, jornalista
leandro sorgato, dir. da Uceff faculdades 
Max ceschi, diretor da vox brazil e pres. 
do núcleo de Agências de Chapecó
Rachel Quadros, coordenadora do curso 
de Moda da UnoChapecó  
Roselaine Vinhas, secretária de Cultura 
de Chapecó
Veruska tasca, jornalista
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P O T E N c I A L  D E  c O N S U M O

A fOrçA dO TrAbAlhO  
fEMININO dE SANTA  
CATArINA EM NúMErOS 

santa catarina tem hoje 3,34 milhões de mulhe-
res. E cada vez mais as catarinenses entram 
na força de trabalho. Nos últimos dez anos 

a presença das mulheres no mercado de trabalho 
catarinense teve um crescimento expressivo: 73%. 
Isto representa um crescimento médio de 5,6% ao 
ano, quase o dobro do registrado entre os homens 
no mesmo período. 

Atualmente mais da metade do universo feminino 
do estado (52,7%) tem alguma atividade remune-
rada. No total são 1,76 milhões de mulheres tra-
balhando representando 46% do total de pessoas 
ocupadas. Mantida esta velocidade de crescimento 
nos próximos anos, em 2020 as mulheres represen-
tarão 50% dos postos de trabalho no mercado ca-
tarinense.

Embora tenham aumentado sua presença no mer-
cado de trabalho, as mulheres ainda ganham menos 
do que os homens. No total do país esta diferença é 
de aproximadamente 21%, mas em Santa catarina 
o quadro é ainda menos favorável: 26,8%. Ou seja, 
os homens ganham em média 26,8% a mais do que 
as mulheres. Esta é, junto com São Paulo, a maior 
diferença salarial por gênero encontrada no Brasil.

com um salário menor, o peso das mulheres na 
formação da massa salarial do estado acaba redu-
zido. Atualmente, as mulheres representam 46% 
dos empregos, mas obtém somente 36% da renda 
do estado. Porém há alguns municípios dentro do 
Estado nos quais esta realidade já é diferente. Em 
dezenove cidades catarinenses a contribuição da 
mulher para a massa salarial produzida na cidade já 

Márcia Sola, 
do Ibope 
Inteligência, 
comenta 
os dados 
do sistema 
Pyxis 2014, 
que reúne 
informações 
econômicas e 
demográficas 
no estado 
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www.mrv.com.br

Maior do que os números da MRV,
só o nosso compromisso com o Brasil.

A MRV, a maior construtora do Brasil, atinge anualmente
marcas históricas que muito poucas empresas no 

mundo conseguem alcançar. Os números não apenas 
impressionam, como mostram o tamanho da sua 
contribuição para a economia brasileira, por meio 

da geração de riquezas, empregos e impostos. E esse é o 
compromisso da MRV com o Brasil há mais de três décadas: 

ajudar o país a crescer e tornar a realização 
do sonho da casa própria acessível aos brasileiros.  

É por isso que aqui em Joinville, onde mais de 2.000 famílias 
catarinenses já conquistaram seu MRV, nossa marca 

é a mais lembrada e preferida da cidade, segundo o Índice 
das Marcas de Preferência e Afinidade Regional – IMPAR.

Mais de 

2.000
imóveis vendidos 

em Joinville

240.000
 imóveis

vendidos. 

Atuação
em120 cidades
de 19 estados

e Distrito Federal. 
Mais de 24 mil 

empregos
gerados.

A número 1 do Brasil*

*Ranking ITC – Inteligência Empresarial da Construção. 
1º lugar em metragem construída.
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supera 50%; ou seja, nestas localidades a econo-
mia é mais impulsionada por mulheres do que por 
homens. Individualmente a cidade de Rio Rufino é 
a localidade campeã na contribuição feminina para 
a receita.

Em Santa catarina, o potencial de consumo anual 
para os principais grupos de produtos que com-
põem o orçamento familiar é igual a R$ R$ 43 bi-
lhões (estimativa para 2014). considerando que 
as mulheres são responsáveis ou influenciam a 
decisão de compra de aproximadamente 2/3 dos 
produtos que são consumidos em um domicílio, a 
classe feminina tem em suas mãos um total de R$ 
28 bilhões.

Dentro desta cesta, existem categorias que são 
marcadamente femininas: roupa feminina, calça-
dos femininos, joias e bijuterias, bolsas e perfu-
mes. Juntos estes produtos representam 13,3% 
do consumo de produtos do estado. A classe B 
é que concentra o maior volume de potencial de 
consumo nestas categorias: R$ 2,62 bilhões que 
equivalem a 46% da demanda somada de todos 
os produtos. 

Dentro desta cesta, existem categorias que são 
marcadamente femininas: roupa feminina, calça-
dos femininos, joias e bijuterias, bolsas e perfu-
mes.  Juntos estes produtos representam 13,3% do 

“Em Santa 
Catarina 
os homens 
ganham em 
média 26,8% 
a mais do que 
as mulheres. 
Esta é, junto 
com São 
Paulo, a maior 
diferença 
salarial 
por gênero 
encontrada  
no Brasil.”

P O T E N c I A L  D E  c O N S U M O
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RIo gRAnde do sul

26,8%
26,3%

25,7%
24,4%
24,3%

23,7%

17,7%
22,6%

16,2%

27,7%

% dO SAlárIO dOS hOMENS SObrE O SAlárIO dAS MulhErES 
(AS 10 MAIOrES dIfErENçAS ENTrE ESTAdOS brASIlEIrOS)

MÁRcIA solA, DIRETORA ExECUTIvA DO IbOPE INTELIGêNCIA



COMPLEXO EÓLICO DE TRAIRI. AGORA 100% EM OPERAÇÃO, PRODUZINDO ENERGIA 100% RENOVÁVEL.

A Tractebel colocou em operação o último dos quatro parques do Complexo Eólico de Trairi, no Ceará. 
Ao todo, agora, são 115,4 MW de capacidade instalada, o suficiente para abastecer uma cidade de 
200 mil habitantes. Mas os benefícios do complexo vão além, refletindo-se na melhoria da infraestrutura, 
do turismo e nos projetos sociais da região. É a Tractebel contribuindo para o aumento da oferta de energia 
renovável e para o desenvolvimento do Brasil. 
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consumo de produtos do estado.  A classe B é que 
concentra o maior volume de potencial de consumo 
nestas categorias: R$ 2,62 bilhões que equivalem 
a 46% da demanda somada de todos os produtos. 

A categoria de maior potencial é a de roupa femini-
na com uma demanda anual de R$ 2,24 bilhões em 
2014, o que equivale a um gasto per capita de R$ 
992,00. Em seguida aparecem os cosméticos cuja 
previsão para este ano é de um potencial de R$ 
1,55 bilhão ou R$ 690 per capita ano.

A distribuição geográfica do consumo feminino no 
estado mostra ainda que a parte Leste do estado é 
a que apresenta maior oportunidade para o varejo 
que comercializa estes tipos de produto. Joinville, 
Blumenau, Rio Sul, Itajaí e Florianópolis são exem-
plos de cidades nas quais o consumo per capita de 
artigos femininos é superior à média nas demais 
cidades do Estado.

Estas informações fazem parte do banco de dados 
Pyxis consumo, desenvolvido pelo IBOPE Inteligên-
cia e atualizada anualmente. O Pyxis é hoje a única 
fonte de dados de consumo domiciliar cobrindo 21 

grupos de produtos com quebras por estado, por 
município e por classe sócio-econômica. O banco 
de dados permite consultas estatísticas atualiza-
das, além de possibilitar cálculos para acompanha-
mento e verificação do desempenhos das empre-
sas nos seus mercados. 

As mulheres 
representam 
46% dos 
empregos, 
mas obtêm só 
36% da renda 
no Estado por 
receberem, 
em média, 
salários 26,7% 
inferiores 
aos homens. 
O público 
feminino 
ocupa 1,76 
milhão de 
postos de 
trabalho

P O T E N c I A L  D E  c O N S U M O

10%
CLAssE A

46%
CLAssE b

4%
CLAssE DE

40%
CLAssE C

ARtIgos PARA cAsA 196

AlIMentAção FoRA do doMIcílIo 864

outRos PRodutos 782

RouPA íntIMA 150

MAteRIAl de constRução 979

tênIs e ARtIgos esPoRtIVos 124

bolsAs 317

MóVeIs e decoRAção 438

RouPA FeMInInA 998

suPeRMeRcAdo 2,012

cAlçAdos 191

eletRoeletRônIcos 694

totAl 7.712

joIAs e bIjuteRIAs

totAl

118

2.546

VestuÁRIo 932

lIVRARIA e PAPelARIA 114

cAlçAdos FeMInInos 275

hIgIene PessoAl e cosMétIcos 384

cosMétIcos 690

gRuPos consuMo uRbAno PeR 
cAPItA eM 2014 (R$/hAb)*

1.096

4.827

4.374

336

5.471

693

711

2.446

2.241

11.250

1.070

3.882

43.108

265

5.719

5.211

638

618

2.149

1.549

PotencIAl de consuMo 
uRbAno 2014 (R$ MIlhão)

Fonte: Pyxis 
consumo 2014 – 
IBOPE Inteligência

CESTA fEMININA
pOr ClASSE SOCIAl



Salferizar - v. É o jeito Salfer de atender, negociar 
e facilitar as compras de seus clientes, fazendo-os 
sentirem-se sempre bem-vindos.
Quem Salferiza economiza, agiliza e realiza.

Salfer. Vencedora do Prêmio IMPAR.
Categoria Loja de Eletrodomésticos e Móveis.

Este resultado mostra a força de uma marca com mais de 56 anos de 

tradição e que hoje faz parte da maior rede de lojas de móveis e eletro  

do Brasil. A Salfer agradece a preferência e, principalmente, a  

lembrança de quem sempre encontra em nossas lojas mais do que 

produtos: o sorriso e os braços abertos de quem é apaixonado por  

atender bem e cada vez melhor, de quem adora surpreender e de quem 

não mede esforços para realizar os sonhos de todos os nossos clientes. 

Muito obrigado e vamos continuar salferizando juntos.

salfer.com.br
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P E R F I L  D A  A M O S T R A

rAIO-X dA pESquISA IMpAr 
2014 EM SANTA CATArINA

O Anuário IMPAR (índice das Marcas de Prefe-
rência e Afinidade Regional), realizado pela 
RIcTV Record, em parceria com o Ibope Inte-

ligência, é uma espécie de atlas socioeconômico de 
Santa catarina. A 7ª edição foi montada a partir de 
dados obtidos em pesquisa e detalhadamente ana-
lisados. Foram ouvidos 1.400 catarinenses, durante 
o mês de junho deste ano, de oito regiões do Esta-
do. Lançado em 2007, o IMPAR é hoje a pesquisa 
mais completa do gênero no Sul do Brasil. 

Para conhecer a relação entre as marcas preferidas 
e mais lembradas nos diferentes setores e segmen-
tos da economia catarinense, por meio da pesquisa 
IMPAR, o Ibope Inteligência fez as entrevistas nas 
regiões da Grande Florianópolis, Extremo Sul, Pla-
nalto Serrano, Foz do Itajaí, Vale do Itajaí, Norte do 
Estado, Meio-Oeste e Extremo-Oeste. Entre os en-
trevistados deste ano, 52% são do sexo feminino; 
e 48%, do masculino. 

Esta edição está mais voltada para a mulher. “cada 
vez mais, as mulheres melhoram sua condição pro-
fissional e financeira e, principalmente, aumentam 
o poder de decisão sobre a compra, independente-
mente do segmento”, resume o coordenador geral 
do Projeto IMPAR, Nilton Aquino, ao explicar os 
motivos que fizeram a 7ª edição do IMPAR ter o 
foco no público feminino. 

como na pesquisa anterior, o público foi dividido 
em cinco faixas etárias: de 16 a 24 anos; de 25 a 
34 anos; de 35 a 44 anos; de 45 a 59 anos; e de 60 
anos de idade ou mais. Os entrevistados também 
foram classificados em três categorias, por nível 
social. Nas classes A/B 50% dos entrevistados são 
mulheres e 50% homens; na classe c, o público fe-
minino representa 54%; e o masculino, 46%. E na 
classe D, 44% são mulheres; e 56%, homens.

Exatamente como em 2013, a pesquisa IMPAR 
2014 mostra que 69% dos entrevistados exercem 

atividade remunerada, e 31% não. Os melhores ín-
dices em relação à atividade remunerada são no 
Extremo-Oeste, com 75%. O Vale do Itajaí aparece 
em 2º, com 72%, e o Norte do Estado em 3º, com 
71%. E o menor índice foi registrado no Planalto 
Serrano, onde 60% dos entrevistados responde-
ram que exercem atividade remunerada.

Entre os que exercem atividade remunerada estão 
59% das mulheres entrevistadas e 79% dos ho-
mens. Destaque para os catarinenses da faixa dos 
25 a 34 anos (85%), e da faixa dos 35 a 44 anos 

Na pesquisa 
mais completa 
do gênero 
no Sul do 
Brasil, o Ibope 
Inteligência 
entrevistou 
1,4 mil 
pessoas em 
oito regiões 
do Estado 
para montar 
um mapa 
da realidade 
econômica 
e social 
em Santa 
Catarina

31%
NãO ExERCE 

ATIvIDADE 
REMUNERADA

69%
ExERCE 
ATIvIDADE 
REMUNERADA

40%
CLAssE A/b

7%
CLAssE D

53%
CLAssE C

OCupAçãO

NÍvEl SOCIAl
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7%
ExTREMO-OEsTE

4%
MEIO-OEsTE

4%
PLANALTO sERRANO

22%
NORTE

12%
fOz DO ITAjAí

16%
vALE DO ITAjAí

23%
GRANDE fLORIANóPOLIs

12%
ExTREMO sUL

52%
MULhEREs

48%
hOMENs

40%
CLAssE A/b

(84%); integrantes da classe A/B (76%). Por região, 
os menores índice dos catarinenses que exercem 
atividade remunerada estão no Extremo Sul (60%); 
no Planalto Serrano (63%) e no Meio-Oeste (64%). 
Entre os que não exercem atividade remunerada no 
Estado estão os catarinenses com 60 anos ou mais 
(77%); seguidos pela faixa que está entre 45 e 59 
anos (31%); e que integram a classe D (46%). 

Entre os entrevistados, 23% são da Grande Florianó-
polis; 22% da Região Norte; 16%, do Vale do Itajaí; 
12% vivem no Extremo Sul; 12%, na Foz do Itajaí; 7% 
são catarinenses do Extremo-Oeste; 4%, do Planal-
to Serrano; e também 4% do Meio-Oeste. Por nível 
social, 40% dos entrevistados são das classes A/B; 
53% da classe c e apenas 7% da classe D. 

De acordo com a pesquisa, os maiores índices dos 
chefes de família pararam de estudar entre a 4ª e 
a 7ª série do Ensino Fundamental (30% das mulhe-
res e 32% dos homens). Estão nesse patamar 52% 
dos catarinenses da classe D. Já os que cursaram 
o ensino médio completo ou o ensino superior in-
completo são 28% das mulheres entrevistadas e 
29% dos homens, com destaque para os integran-
tes das classe A/B (47%). Apenas 7% dos chefes 
de família entrevistados, tanto de homens quanto 
de mulheres, concluíram o curso superior.

Entre os entrevistados na pesquisa IMPAR 2014, 
30% das mulheres e 33% dos homens completaram 
o ensino médio ou têm curso superior incompleto; 
16% das mulheres e 9% dos homens responderam 
que são analfabetos ou cursaram até a 3ª Série do 
Ensino Fundamental. Nesse patamar estão 41% 
dos entrevistados da classe D. Por outro lado, 7% 
das mulheres e 5% dos homens concluíram um cur-
so superior, sendo que, nesse quesito estão 13% 
dos integrantes das classes A/B; e 0% da classe D. 

A maior parcela dos catarinenses entrevistados 
na pesquisa deste ano é de funcionário de empre-
sa privada, com registro em carteira de Trabalho 
(46% dos homens e 32% das mulheres). Depois es-
tão os autônomos, sem registro (15% das mulheres 
e 20% dos homens); e os aposentados aparecem 
em 3º entre os entrevistados (13% das mulheres e 
também dos homens).

Nilton Aquino salienta que “entre os objetivos do 
IMPAR está o de oferecer uma ferramenta com-
pleta para quem precisa tomar decisões e definir 
estratégias de mercado e para quem quer entender 
melhor o cenário e a movimentação das marcas”. 
Essa análise contribui para a identificação das pre-
ferências do consumidor e mostra as potencialida-
des do mercado em todas as regiões do Estado.

uNIvErSO dA pESquISA

pESquISAdOS



VOCÊ ACREDITA QUE SUA 
EMPRESA PODE MAIS. 
A CAIXA ACREDITA COM VOCÊ.
Soluções para todos os tipos e tamanhos de empresas 
você encontra na CAIXA. Finame, Antecipação de 
Recebíveis, Antecipação de Contrato de Câmbio – ACC, 
Capital de Giro e diversos outros produtos que podem 
apoiar você e sua empresa a conquistar cada vez mais.

SAC 0800 726 0101 (informações, sugestões ou elogios) 
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492 
Ouvidoria 0800 725 7474 (denúncias e reclamações não solucionadas)
caixa.gov.br
facebook.com/caixa – twitter.com/caixa
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NA SuA OpINIãO, quAl EMprESA Ou MArCA 

vOCÊ TEM OrgulhO pOr SEr dE SANTA CATArINA?

A pesquisa IMPAR 2014 apontou a Hering, de Blu-
menau, como a empresa que mais orgulha a os 
entrevistados por ser de Santa catarina. No geral, 
a Hering teve 7% das indicações; em 2º ficou a Au-
rora (6%); em 3º, a Malwee (5%); e em 4º, empa-
tadas, WEG, Perdigão, Sadia e consul, todas com 
4%. Em 2013, a Hering aparecia em 6º, com 4%, e 
neste ano arrancou para, pela primeira vez, atingir 
o topo entre as empresas mais lembradas.

“Esse reconhecimento nos enche de orgulho. E 
mostra que a Hering, uma marca de 134 anos, sou-
be se renovar, se reinventar para vestir todos os 
brasileiros. Estamos em todos os estados”, resume 
carlos Tavares D’Amaral, diretor administrativo. 
com cinco marcas (Hering, Hering Kids, Hering for 
you, PUc e dzarm), “a Hering lança seis coleções 
anuais e atende o público com capilaridade de pon-
tos de venda e diversidade de produtos”, ressalta. 

com mais de 9 mil colaboradores, a Hering fechou 
2013 com faturamento superior a R$ 2 bilhões, 760 
lojas entre franquias e rede própria, e alcança 17 
mil clientes no varejo. Também atua fortemente no 
Uruguai e no Paraguai, além de ter lojas na Bolívia 
e na Venezuela. A Hering possui 10 unidades pro-
dutivas, sendo cinco em Santa catarina, quatro em 
Goiás e uma no Rio Grande do Norte.

“No varejo de moda, todo mês tem que ter novida-
des para manter o público interessado. E o nosso 
grande consumidor é a mulher, que compra para 
ela, para o marido e para os filhos também”, ar-
gumenta D’Amaral, ao explicar o fato de a Hering 
ser mais citada e superar todas as outras marcas 
na opinião do público feminino (8%), embora perca 

AuRoRA

consul

sAdIA

Weg

heRIng

MAlWee

PeRdIgão

6%
7%

5%
4%

4%
4%

4%

por um ponto percentual para a Aurora e WEG (6% 
contra 67%), entre os homens.

O público mais fiel à marca Hering (8%) é o da faixa 
entre 35 e 44 anos. Em 2º estão as faixas de 16 
a 24 e de 25 a 34 anos, ambas com 7%. E é nas 
classes A/B que está o maior consumidor, com 7% 
das indicações. “Para continuar como a empresa 
que mais orgulha o entrevistado por ser de Santa 
catarina, a Hering precisa incrementar a rede de 
franquias, manter vivo e reciclar o plano de negócio 
e fortalecer o planejamento estratégico”, projeta o 
diretor administrativo.

Os moradores do Planalto Serrano foram os que 
elevaram a média da Hering, já que a marca foi ci-
tada por 22%. Nos anos anteriores, Sadia e Perdi-
gão vinham se revezando na liderança da pesquisa 
IMPAR como empresa que orgulhava os entrevista-
dos por ser de Santa catarina.

hERING/DIvULGAçãO
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E N T I D A D E  s O C I A L

quAl é A ENTIdAdE SOCIAl

quE SE dESTACA NA SuA rEgIãO?

Lançado em 2007 pelo Grupo RIc, o IMPAR apre-
senta uma novidade em 2014: a certificação da 
entidade social de maior destaque na pesquisa do 
Ibope Inteligência em oito regiões do Estado, uma 
iniciativa do Instituto RIc de Atitude Social. O ob-
jetivo é dar visibilidade ao social e às instituições 
que se dedicam a fazer o bem e que são exemplos 
para a sociedade. Neste primeiro ano, a certifica-
ção leva o nome de Dircéa corrêa Petrelli e, com 
o apoio do Instituto RIc, irá certificar as entidades 
de assistência social que mais se destacam na vi-
são dos entrevistados.

O Instituto é o braço social do Grupo RIc, com 
foco na saúde, educação e meio ambiente. “Essa 
primeira certificação leva o nome de minha mãe 
como uma justa homenagem àquela que foi par-
ceira e esposa, mãe, sogra e avó de um grupo he-
terogêneo de pessoas, a Família corrêa Petrelli”, 
resume Luciana corrêa Petrelli, diretora do Insti-
tuto RIc.

“É uma forma de agradecer ao que de melhor 
herdamos. Identificamos nela as qualidades que 
fizeram a diferença em nossa formação, nos tor-
nando um coletivo de pessoas que pensam de 
forma integrada”, destaca Luciana, ao enumerar 
os motivos que fizeram o Instituto dar o nome de 
Dircéa corrêa Petrelli a essa certificação: “Saber 
conciliar vida pessoal com atividades solidárias 
e responsáveis; ter foco e firmeza sem perder a 
compaixão e o bom humor; reconhecer as dife-
renças e aceitar de modo a agregar e ampliar a 
capacidade de compreensão; e entender que é 
melhor fazer pequenos gestos do que esperar por 
grandes proezas”.

A partir desse legado de Dircéa corrêa Petrelli, o 
Instituto RIc passa a identificar a ONG que mais 
se destacou pelo projeto realizado no ano, fazen-
do a diferença no meio onde atua. E o desafio do 
Instituto RIc é integrar o projeto de certificação 
ao IMPAR, um evento maduro e de grande rele-
vância social, em parceria com o Ibope Inteligên-
cia, que tem reconhecimento, experiência e quali-
ficação para isso.

“Apresentar ao público do IMPAR a certificação 
da entidade social pode ampliar a percepção de 
mundo solidário e coletivo, criando pares afins 
com a identidade de cada empresa e assim mul-

tiplicarmos o bem social aos valores humanos”, 
projeta Luciana.

A APAE foi a entidade de maior destaque na pes-
quisa IMPAR 2014. Os maiores índices foram no 
Extremo-Oeste (55%) e no Norte (54%). Depois 
aparecem Extremo Sul (50%); Meio-Oeste (37%); 
Planalto Serrano (24%), Foz do Itajaí (23%), Vale 
do Itajaí (19%) e Grande Florianópolis (17%). San-
ta catarina conta com 190 APAEs, reunindo cerca 
de 18 mil pessoas entre alunos e educandos.

noRte

MeIo oeste

Foz do ItAjAí

VAle do ItAjAí

gRAnde FloRIAnóPolIs

extReMo oeste

extReMo sul

PlAnAlto seRRAno

54%
55%

50%
37%

23%
24%

19%
17%

APAe desPontA eM todAs As RegIÕes
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E N T I D A D E  D E  C O N f I A N ç A

O quANTO vOCÊ CONfIA NOS 

SErvIçOS Ou INSTITuIçõES públICAS?

coRReIos

escolA

PReFeItuRAs

sAÚde PÚblIcAsAÚde PÚblIcA

Ass. legIslAtIVA

cAM. de VeReAdoRes

boMbeIRos

IgRejA

seguRAnçA PÚblIcA

7,53
8,25

7,30
7,22

4,64
5,03

4,24
4,09

Os entrevistados pela pesquisa IMPAR 2014 
repetem o resultado de 2012 e 2013 e desta-
cam o serviço dos Bombeiros com a melhor 
nota em termos de confiança da população 
entre nove entidades analisadas, com nota 
média de 8,25. O resultado reflete a pes-
quisa entre feita em oito regiões do Estado, 
em cinco faixas etárias, dos dois sexos e em 
quatro classes sociais distintas. 

A maior média foi no Planalto Serrano (9,13). 
Já a menor nota vem do Extremo Oeste 
(6,75). A média feminina para o trabalho dos 
Bombeiros foi 8,20, enquanto os homens de-
ram 8,30. Nas pessoas entre 16 e 24 anos, 
os Bombeiros tiveram a nota mais baixa 
(8,14); e a mais alta foi na faixa de 45 a 59 
anos (8,32). Já por nível social, as classes 
A/B avaliaram em 8,18; e a classe D deu mé-
dia de 8,39.

Os correios aparecem em 2º lugar, com mé-
dia de 7,53. O Planalto Serrano concedeu a 
maior nota (8,64); e a pior foi no Extremo 
Oeste (6,28). Enquanto na avaliação mascu-
lina os correios tiveram média de 7,60, entre 
as mulheres a nota caiu para 7,47. Por faixa 
etária, a menor nota foi dada por quem tem 
entre 16 e 24 anos (7,28) e a maior, pelas 
pessoas de 45 a 59 anos (7,70). E na classe 
D os correios tiveram a melhor nota (7,67); e 
a pior foi nas classes A/B (7,52).

A instituição que aparece em 3º lugar é a 
Igreja, com média 7,30. Quem elevou a mé-
dia foram as mulheres, que deram nota 7,43, 
contra 7,15 na avaliação dos homens. A Igre-
ja foi melhor avaliada no Extremo Sul (7,89), 
enquanto a pior nota foi no Extremo Oeste 
(5,64). A escola do entrevistado ou de seus 
filhos aparece em quarto (7,22) no geral.

Entre os que receberam as piores notas es-
tão as entidades políticas. As câmaras de 
Vereadores ganharam média 4,09, sendo 
que a menor foi no Planalto Serrano (3,45) 
e a maior, no Extremo Sul (5,10). Em penúl-
timo, o trabalho da Assembleia Legislativa 
(4,24). Já o atendimento na saúde pública fi-
cou em 7º (4,60); as prefeituras, em 6º (4,64); 
e a Segurança Pública em 5º (5,03).

4,60

* NOTAS DE 0 A 10

*

MARCELO CAMARGO/AbR

ANTôNIO CRUz/AbR
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Todos os anos o IMPAR identifica os destaques ca-
tarinenses em diversos setores. Neste ano em que 
o IMPAR tem como foco o público feminino, o Ibope 
Inteligência foi às ruas também para perguntar aos 
entrevistados sobre dois assuntos: 1) Qual a mulher 
que mais se destaca em Santa catarina nos dias de 
hoje? 2) Qual a personalidade feminina que melhor 
representa Santa catarina?

De acordo com a pesquisa IMPAR 2014, Ideli Salvat-
ti aparece no topo da lista nas duas questões, com 
17% dos votos. “Acredito que esse reconhecimento 
veio a partir do papel que desempenhei como sena-
dora e ministra. Sempre adotei como prioridade os 
interesses de Santa catarina na busca de soluções 
para seus problemas”, destaca Ideli.

Foi preciso lutar muito para ser reconhecida. Nasci-
da em São Paulo e licenciada em Física pela Univer-
sidade Federal do Paraná, Ideli passou a viver em 
Santa catarina em 1976. Tem dois filhos do primeiro 
casamento: Felipe e Mariana. Hoje é casada com 
Jeferson Figueiredo e há 12 anos vive em Brasília.

Foram oito anos como senadora, no governo de Luiz 
Inácio Lula da Silva. E no governo de Dilma Rousse-
ff, Ideli foi ministra da Pesca e Aquicultura; Minis-
tra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais; 
e agora ocupa o cargo de Secretária Especial de 
Direitos Humanos. “Durante todo esse período, fui 

uma das principais pontes com o governo federal 
para fazer investimentos e melhorias em Santa ca-
tarina”, salienta Ideli.

Há 12 anos, Ideli Salvatti tornou-se a primeira mu-
lher eleita senadora em Santa catarina. Depois, 
foi líder da bancada petista no Senado a partir de 
2006. Três anos depois, virou líder do governo no 
congresso Nacional. E em junho de 2011, Ideli foi 
escolhida pela presidente Dilma para a coordena-
ção política do governo.

Mesmo com o esforço e o trabalho reconhecidos 
pelos catarinenses, Ideli faz um alerta: “Nós mulhe-
res, para nos destacarmos, infelizmente, ainda tere-
mos que ser muito melhores que os homens, por um 
longo período de tempo”. Em 2010, Ideli candidatou-
se a governadora do Estado pelo PT e ficou em 3º, 
com 21,9% dos votos válidos, atrás de Raimundo 
colombo (DEM); e de Angela Amin (PP).

Após tanto tempo de vida pública, Ideli consegue 
um grande reconhecimento: os catarinenses a indi-
caram na pesquisa IMPAR como a personalidade fe-
minina que melhor representa nosso Estado e tam-
bém como a mulher que mais se destaca em Santa 
catarina na atualidade. Mas essa luta não termina 
aqui. “No dia em que superarmos o machismo, cada 
um e cada uma de nós será reconhecido e reconhe-
cida por seus méritos”, comenta Ideli.

MÁRCIO GARCEz/DIvULGAçãO

P E R s O N A L I D A D E  f E M I N I N A

pArA vOCÊ, quAl A MulhEr quE MAIS 

SE dESTACA EM SC NOS dIAS dE hOjE?

E quAl A pErSONAlIdAdE fEMININA

quE MElhOr rEprESENTA SC?

ângelA AMIn

não sAbeM

IdelI sAlVAttI

VeRA FIscheR

7%
17%

54%
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A P R E s E N TA DO R DE  T E L E jO R N A L

NA SuA OpINIãO, quEM é rEfErÊNCIA COMO 

AprESENTAdOr dE TElEjOrNAl EM SANTA CATArINA?

hélIo costA

gRAcIlIAno RodRIgues

eduARdo PRAdo

AlexAndRe josé

ALEXANDRE 
JOSÉ

HÉLIO 
cOSTA

GRAcILIANO 
RODRIGUES

EDUARDO 
PRADO

MÁRIo MottA

nIlson gonçAlVes

5,98%
6,23%

5,72%
5,11%

2,82%
4,89%

Os entrevistados na pesquisa IMPAR 2014 
confirmam que os profissionais da RIcTV Re-
cord são os mais citados pelo telespectador 
quando perguntado quem é referência como 
apresentador de telejornal em Santa catari-
na. Dos seis mais citados, cinco são da RIcTV 
Record. E a liderança em todo Estado é de 
Alexandre José, da RIcTV Record do Vale do 
Itajaí, com 6,23% dos votos dos catarinenses. 
E em 2º lugar no geral aparece o apresenta-
dor Hélio costa, da RIcTV Record, Florianópo-
lis, com 5,98% da preferência.

Alexandre José tem a preferência do público 
masculino (8%), esse índice sobe para 10% 
entre as pessoas de 35 a 44 anos; e também 
lidera entre os catarinenses das classes A/B 
(8%). Mas o maior destaque é no Vale do Ita-
jaí, com expressivos 31% dos entrevistados, 
contra 3% do 2º colocado, Nilson Gonçalves, 
da RIcTV Record de Joinville. Já Hélio cos-
ta foi citado como o apresentador referência 
com mais destaque entre o público feminino 
(6%); pelos moradores com 60 anos de idade 
ou mais (8%); e os catarinenses da classe D 
(11%) e da classe c (7%).

Entre os entrevistados da Foz do Itajaí, o 
grande destaque é Graciliano Rodrigues, com 
30% das indicações entre os entrevistados; 
mesmo índice obtido por Eduardo Prado, da 
RIcTV Record chapecó, no Extremo-Oeste do 
Estado. Já no Norte catarinense, a liderança 
é de Nilson Gonçalves, da RIcTV Record de 
Joinville, com 18% da preferência. Nas de-
mais regiões de Santa catarina não houve 
destaque para um apresentador.



CASSOL
VENCEDORA 
DO PRêmiO imPAR

CENTERLAR

A marca mais lembrada e preferida nas categorias material de Construção 

(Santa Catarina, Florianópolis e região norte) e Decoração (Florianópolis). 

Isso é motivo de muito orgulho. E do nosso muito obrigado também.
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C I D A D E  T U R í s T I C A

pElO quE vOCÊ CONhECE Ou já OuvIu fAlAr, quAl 

é A MElhOr CIdAdE TurÍSTICA dE SANTA CATArINA?

bAlneÁRIo cAMboRIÚ

cRIcIÚMA

ItAjAí

FloRIAnóPolIs

bluMenAu

bRusQue

28%
42%

7%
3%

2%
2%

A exemplo de 2012 e 2013, Florianópolis foi indicada 
pela pesquisa IMPAR 2014 como a melhor cidade 
turística de Santa catarina por 42% dos entrevista-
dos, tanto entre mulheres quanto entre homens; Bal-
neário camboriú ficou em 2º, com 28%; e Blumenau 
em 3º, com 7%. Na pesquisa anterior, Florianópolis 
foi citada por 50% dos catarinenses, contra 23% de 
Balneário camboriú e 5% de Blumenau. Quem mais 
elevou a média da capital foram pessoas com 60 
anos ou mais (44%); da classe c (46%); e os que vi-
vem na Grande Florianópolis (64%).

“Florianópolis tem atrativos como Santo Antônio 
de Lisboa, Ribeirão da Ilha, a ponte Hercílio Luz, a 
Praça XV, assim como eventos ao longo do ano que 
atraem visitantes, como a Fenaostra, o Natal e o 
Réveillon, além do carnaval”, enumera a secretária 
de Turismo da capital, Maria cláudia Evangelista. 
Além disso, neste ano Florianópolis recebeu even-
tos importantes como o congresso técnico da Fifa, 
que reuniu dirigentes das 32 seleções classificadas 
para a copa e 290 jornalistas do mundo inteiro.

Outro fator destacado pela secretária de Turismo é 
que durante a copa Florianópolis se destacou como 
o 14º destino que mais recebeu turistas, segundo a 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 
atrás só das 12 cidades-sede e de Foz do Iguaçu 
(PR). A pesquisa foi encomendada pelo Ministério 
do Turismo.

Das oito regiões pesquisadas, a capital ganha no 
Extremo Sul, na Grande Florianópolis, no Vale do 
Itajaí e no Norte. “Ser líder gera responsabilidades, 

2%joInVIlle

principalmente manter o destino no topo e evoluir 
constantemente. Para que isso aconteça, a Secreta-
ria de Turismo realiza ações como o projeto Floripa 
Pró-Turismo, que tem o objetivo de atender mais de 5 
mil micro e pequenas empresas que trabalham com 
o turismo a região”, destaca Maria cláudia.

Foram criadas ações até 2016 que trabalham eixos 
gastronômico, cultural, náutico e o turismo de negó-
cios e eventos. São ações de curto, médio e longo 
prazo. “As principais são: observatório do turismo; 
inventário turístico; pleno de marketing; organiza-
ção do receptivo; benchmarking; incentivo e inova-
ção do turismo; e promoção do destino”, detalha.

DIvULGAçãO/sANTUR
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C I D A D E  T U R í s T I C A
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A exemplo de 2013, a pesquisa IMPAR 2014 indicou 
Balneário camboriú como a melhor cidade turística 
do interior, com os mesmos 28% de preferência. E 
Blumenau, que tinha 11%, mantém o 2º lugar, mas 
agora com 7% das indicações. 

Neste ano, criciúma aparece em 3º, com 3% das 
citações. Balneário camboriú ganha o título tanto 
entre as mulheres quanto entre os homens, em to-
das as faixas etárias e classes sociais e nas oito 
regiões pesquisadas em Santa catarina.

Em 2009, quando assu-
mimos a administração 
do município, começa-
mos a priorizar as pesso-
as que moram e visitam 
a cidade. com empenho 
e muito trabalho, de-
senvolvemos ações de 
forma responsável e 
planejada. O resultado é 
uma cidade mais huma-
nizada, que vem atraindo 
cada vez mais visitantes.

Projetamos Balneário 
cam boriú para o Brasil 
por entendermos que 

fazer turismo também é investir de forma respon-
sável em todos os setores. Eliminamos tudo o que 
poluía nosso principal cartão-postal, que é a Praia 
central; implantamos um novo conceito de mobili-
dade urbana e investimos em segurança, criando a 
Guarda Municipal. Nosso maior potencial econô-
mico é o turismo, o comércio e os serviços. 

Balneário camboriú vive um novo momento e nos-
sas recentes conquistas, como a construção da 
Passarela da Barra e do centro de convenções e 
Eventos, vão potencializar ainda mais o setor do 
turismo e darão mais visibilidade à cidade como 
destino turístico. Estamos desenvolvendo projetos 
como o alargamento da faixa de areia da Praia 
central; a reurbanização da Avenida Atlântica; e 
implantação do teleférico em toda a extensão da 
orla, com a intenção de modernizar e integrar o 
transporte coletivo com o passe único.

Responsabilidade administrativa é oferecer pra-
ças às famílias, educação de qualidade, acade-
mias ao ar livre, como o espaço implantado no 
Pontal Norte, que estimula a prática de exercí-
cios, com acompanhamento profissional e vista 
privilegiada; um hospital que faz, em média, 6 
mil atendimentos por mês, sendo 100% gratuito. 
Balneário camboriú ganhou um novo e dinâmico 
formato. Somos comprometidos com a cidade e 
com as pessoas, e trabalhamos para que as ge-
rações possam usufruir de um município que fica 
cada vez melhor.

uMA CIdAdE MAIS huMANIzAdA

edson RenAto  
dIAs (PIRIQuIto)
PREfEITO DE 
bALNEÁRIO CAMbORIÚ

MARCOs sChAEfER/DIvULGAçãO

DIvULGAçãO

pElO quE vOCÊ CONhECE Ou já OuvIu  fAlAr, quAl é

A MElhOr CIdAdE TurÍSTICA dO INTErIOr?
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q U A L I D A D E  D E  v I D A

pElO quE vOCÊ CONhECE Ou já OuvIu fAlAr, quAl é A 

CIdAdE COM MElhOr quAlIdAdE dE vIdA EM SANTA CATArINA?

A pesquisa IMPAR confirma, em 2014, que Florianó-
polis é a cidade catarinense com melhor qualidade 
de vida, a exemplo dos anos anteriores. No geral, 
o índice, que era de 25% em 2013, subiu para 28% 
neste ano. Mas entre as mulheres, 29% votaram 
na capital. Balneário camboriú aparece em 2º, com 
18%, seguida por Blumenau (12%), Joinville (9%) e 

Itajaí (5%). Na pesquisa de 2013, Joinville ficou em 
2º, com 13%; e Blumenau em 3º (9%).

Neste ano, quem mais votou em Florianópolis foram 
os entrevistados da faixa entre 35 e 44 anos (31%); 
as pessoas da classe D (30%); e os moradores da 
Grande Florianópolis (55%).

Florianópolis já havia cha-
mado a atenção do Brasil 
quando o Programa das 
Nações Unidas para o De-
senvolvimento (Pnud) nos 
apontou, em 2010, como 
a capital com o índice de 
Desenvolvimento Humano 
(IDH) mais alto do país. A 
capital tornou-se, desde 
então, sinônimo de quali-
dade de vida.

Agora, mais uma vez 
apontado como o municí-
pio com melhor qualidade 

de vida, sentimo-nos tentados a lançar uma refle-
xão: quando se fala em qualidade de vida, as pesso-
as enxergam essa avaliação na Florianópolis como 
um todo, ou só ao nível do mar?

Muita gente, especialmente o visitante, vê a cida-
de apenas como a ponte Hercílio Luz, o aeroporto, o 
centro e as praias. As belezas que estão ao alcance 

dos olhos pressupõem a qualidade de vida, e as pes-
soas sentem que essa constatação visual justifica 
nosso epíteto.

Mas e o que está a até 285 metros acima do nível 
do mar? As 23 mil pessoas que habitam uma área 
acima do nível das praias entram no cálculo da qua-
lidade de vida? Se não entravam, estão começando 
agora a se tornar numericamente significativas.

Estamos falando do maciço do Morro da cruz, aque-
le bloco com quase cinco quilômetros de extensão 
linear. O maciço serve de lar a mais de 5,6 mil famí-
lias. como não estender a elas a qualidade de vida 
que virou marca registrada de Florianópolis?

Hoje, o maciço é, sem exagero, um canteiro de 
obras: Morro do Horácio, Vila Santa Vitória, Morro 
do 25, Jagatá, Morro do céu, Mont Serrat, Morro da 
Penitenciária, Serrinha, caieira... são 16 comunida-
des recebendo benfeitorias. A meta é fazer com que 
a melhor cidade para se viver seja a melhor cidade 
para se viver para todos.

quAlIdAdE dE vIdA pArA TOdOS

cesAR souzA junIoR
PREfEITO DE 
fLORIANóPOLIs

bAlneÁRIo cAMboRIÚ

joInVIlle
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28%

12%
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5%

MARCO sANTIAGO/ND
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P O R T O

NA SuA OpINIãO, quAl O pOrTO MAIS IMpOrTANTE dE SANTA CATArINA?

O Porto de Itajaí é considerado pelos entrevistados 
o mais importante de Santa catarina, com 56% dos 
votos, sendo 61% entre os homens e 50% das mu-
lheres. O de São Francisco do Sul foi o 2º, com 18%; 
em 3º, o Porto de Navegantes e o Porto de Imbituba, 
ambos com 6%. E 13% não sabiam responder.

Quando se trata de movimentação de carga e trans-
porte marítimo, a força da região de Itajaí e Nave-
gantes é inquestionável. Os municípios têm dois 
importantes portos que, juntos, somam 62% da 
preferência.

A Portonave (Porto de Navegantes) opera desde 
2007 e responde por 45% da carga conteinerizada 
que passa pelos portos do Estado. Foi reconhecida 
como o Operador Portuário do Ano 2013 pela publica-
ção inglesa Lloyd’s List e, na área ambiental, ganhou 
o Prêmio Expressão de Ecologia em 2010 e 2011 e 
o Empresa cidadã da ADVB/Sc, em 2011,2012,2013 
e 2014 “O fato de estar próximo ao Porto de Itajaí 
facilita o nosso trabalho porque os clientes podem 
contar com toda a estrutura logística que já atendia 
o Porto de Itajaí”, destaca Osmari de castilho Ribas, 
diretor-superintendente da Portonave.

Para o Porto de Itajaí, ser 
lembrado por 56% dos 
entrevistados na pesquisa 
IMPAR, é resultado de um 
amplo trabalho no sentido 
de adequar o complexo 
às exigências do mercado 
da navegação e comércio 
exterior. Trabalho que só 
pode ser realizado pelos 
grandes investimentos que 
o porto vem recebendo 
dos poderes públicos Fe-
deral e Estadual e também 
da iniciativa privada.

Recursos que vêm alavan-
cando a movimentação de cargas no complexo, ano 
a ano, que em 2013 chegou à marca de 1,1 milhão 
de TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit – unidade in-
ternacional equivalente a um contêiner de 20 pés), o 
que o coloca como segundo do Brasil na movimen-
tação de cargas conteinerizadas e da 103ª posição 
entre os maiores portos do mundo, segundo a revista 

britânica container Management, que publica anual-
mente o ranking dos 120 maiores portos do planeta. 

O fato do complexo Portuário do Itajaí ter movimen-
tado 74,28% da corrente de comércio catarinense e 
3,59% do comércio exterior brasileiro é outro fator 
que desperta a atenção. Realidade que tende a ficar 
ainda melhor com os investimentos de R$ 130 milhões 
que o Governo do Estado está fazendo nas obras dos 
novos acessos aquaviários, cujo edital foi lançado 
em setembro e que terão sua segunda fase em 2015, 
com mais R$ 208 millhões em investimentos. 

Porém, não podemos nos acomodar, pois o mercado 
é dinâmico e precisamos estar em constante evolu-
ção. Buscamos alternativas para ampliar nossa área 
primária e adequar nossos acessos terrestres a uma 
demanda que cresce na média de 5% ao ano. Mas 
os méritos não são apenas da Autoridade Portuária 
ou dos terminais que compõem o complexo, mas de 
toda a comunidade portuária, que conta com uma 
cadeia logística que gera mais de 25 mil postos de 
trabalho diretos e que responde por grande parcela 
da economia de Itajaí, Navegantes e região.

AntonIo AyRes 
dos sAntos jÚnIoR 
sUPERINTEENDENTE
DO PORTO DE ITAjAí

são FRAncIsco do sul

nAVegAntes

ItAjAí

IMbItubA

18%
56%

6%
6%

INvESTINdO NA EvOluçãO dO MErCAdO
DIvULGAçãO

BRASILEIROS ESTÃO DESCOBRINDO 

AS VANTAGENS DE CONSTRUIR UMA 
CASA DE CONTAINER.

Fone: (47) 3264-0895

www.modulluscontainers.com.br

vantagem é que o container se adequa em terrenos difíceis, pois 
não necessita de fundações de grande porte, utilizam-seapenas 
brocas com pouca profundidade para apoio da estrutura e fixação. 
Com característica modular e geométrica dos containers, a criação 
de casas parece uma brincadeira com peças de lego gigantes. A 
Modullus Container é uma realidade que reúne muitas vantagens, 
como: prazo, custo benefício, beleza, ousadia, consciência e arrojo!

Seja para investir ou para morar, aumenta o interesse de brasileiros por casas feitas de containeres. A MODULLUS 
CONTAINERS traz esta opção para Balneário Camboriú e região. Além de ecologicamente correta, o custo benefício da
casa container é inquestionável e ainda pode ter seus projetos financiados em bancos. 

Quem quer ter uma casa diferente e com estilo moderno além de sustentável pode apostar na casa container, elas vão 
ser as casas do futuro. Quem já mora neste estilo de casa garante total conforto além do custo beneficio que chega a 
custar até 40% mais barato e a rapidez na construção.

Os containers da MODULLUS CONTAINERS podem ser utilizados para vários fins: como escritórios, lojas e casas. Outra
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custar até 40% mais barato e a rapidez na construção.
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T I M E  D E  f U T E b O L

vOCÊ TOrCE Ou SIMpATIzA COM AlguM 

TIME dE fuTEbOl dE fOrA dE SANTA CATArINA?

gRêMIo

InteRnAcIonAl

PAlMeIRAs

sAntos

FlAMengo

coRInthIAns

VAsco dA gAMA

FluMInense

9,5%
20%

8,5%
7%

2%

6%

3%

O Flamengo é o time de fora do Estado com mais 
torcida em Santa catarina. Foi isso que revelou a 
pesquisa IMPAR 2014, a exemplo do registrado 
nos dois anos anteriores. No levantamento feito no 
ano passado, 15% dos entrevistados disseram que 
torciam para o rubro-negro carioca. Neste ano, o 
índice subiu para 20% e ampliou a vantagem sobre 
o 2º. 

Em 2013, o corinthians era o perseguidor do Fla-
mengo, com 13% dos votos dos catarinenses. Ago-
ra, o Grêmio é o 2º, com 9,5% dos torcedores. No 
ano passado, o Grêmio era o 3º, mas com 11%. E 
28% dos catarinenses disseram que não torcem 
para times de fora do Estado.

Quem eleva o índice de torcedores do Flamengo 
são os homens: 23%. Entre as mulheres, o rubro
-negro tem 17% dos votos. Por idade, quem mais 
torce para o Flamengo são as pessoas entre 16 e 
24 anos (27%); em 2º aparece a faixa dos 35 aos 
49 anos (22%). Já as faixas com menor número de 
flamenguistas são a de 25 a 34 anos; e a de 60 
anos ou mais, com 15% dos votos cada. Os maiores 

4%
4%

2%

são PAulo

botAFogo

índices de rubro-negros estão nas classes c e D 
(21%), enquanto nas classes A/B são 19%.

Das oito regiões do Estado pesquisadas, o Fla-
mengo lidera em cinco, com destaque para a Foz 
do Itajaí (28%), Vale do Itajaí (26%) e Norte do Es-
tado (22%). O rubro-negro também aparece em 1º 
na Grande Florianópolis (20%) e no Planalto Serra-
no (19%). O Grêmio, que é o 2º no geral, lidera no 
Extremo-Oeste, com expressivos 35% dos votos: 
e no Meio-Oeste, com 14%. E no Extremo Sul, o 
time que tem mais torcida entre os times de fora 
do Estado, de acordo com a pesquisa IMPAR, é o 
Internacional (17%).

No levantamento de 2013, o corinthians aparecia 
em 2º no geral, com 13% dos votos. Neste ano, o 
Timão caiu para 3º, com 8,5%, mas chega a 12% 
na Foz do Itajaí, onde aparece em 2º. Também é o 
2º mais votado na Grande Florianópolis, com 11% 
entre os entrevistados. Dos 10 times de fora do 
Estado mais citados pelos catarinenses, só o co-
rinthians tem a torcida feminina maior do que a 
masculina: 9% e 8%, respectivamente.

GILvAN DE sOUzA/fLAMENGO
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vOCÊ TOrCE Ou SIMpATIzA pOr AlguM 

TIME dE fuTEbOl dE SANTA CATArINA?

FIgueIRense

cRIcIÚMA

MARcílIo dIAs

joInVIlle

AVAí

MetRoPolItAno

chAPecoense

bRusQue

12%

9%

2%

11%

4%
4%

2%

15%

Depois de ficar em 3º na pesquisa IMPAR 2012, com 
9% dos votos, atrás de Avaí e Figueirense, o Joinvil-
le subiu para 2º na pesquisa de 2013, com 13% dos 
entrevistados, atrás só do Avaí, que tinha 16% da 
preferência. E o crescimento do Joinville se confir-
mou na pesquisa 2014, com o 1º lugar somando-se 
os índices no geral do Estado, com 15% dos votos, 
seguido pelo Figueirense (12%); Avaí (11%); criciúma 
(9%), e chapecoense e Metropolitano dividem a 5ª 
colocação com 4% dos votos.

Os homens, com 17% dos votos, catarinenses en-
tre 16 e 24 anos (18%), integrantes das classes A/B 
(19%) são os principais torcedores do Joinville, es-
pecialmente os que vivem no Norte do Estado, re-
gião em que o Joinville chega ao impressionante 
índice de 56% entre os entrevistados. “O resultado 
não nos surpreende. Temos conhecimento da gran-
deza da nossa torcida. Ser a maior cidade do Esta-
do nos dá certa vantagem, mas não basta. O JEc 
não é só a cidade de Joinville, é toda uma região 
de torcedores”, resume o presidente do clube, Nereu 
Martinelli. “O resultado dessa paixão é percebido 
também no número de sócios, na média de público 
no estádio e venda de produtos oficiais”, garante.

O fato de estar brigando para voltar à elite do fu-
tebol brasileiro depois de muito tempo pode ser o 
principal motivo da paixão pelo Joinville. Isso faz au-
mentar a responsabilidade do clube. “A cada partida 
na nossa casa, percebemos o tamanho da paixão de 
nosso torcedor. É por eles e para eles que lutamos, 

contra muitas adversidades, para buscar conquistas. 
Quero agradecer a cada um dos torcedores que nos co-
locaram nessa posição de honra”, completa Martinelli.

Na pesquisa deste ano, o Figueirense, que era o 3º em 
2013, com 9% dos votos, subiu para 2º, com 12%. Já o 
Avaí, que era o 1º em 2013, com 16%, caiu para 3º neste 
ano, com 11% dos votos. Os maiores votos do Figueiren-
se são entre os homens (14%); na faixa de 35 a 44 anos, 
14%; e da classe D, 18%. O Avaí tem seus melhores ín-
dices entre os homens (13%), na faixa de 25 a 34 anos 
(15%) e na classe D (16%). Na Grande Florianópolis, o 
Avaí é o 1º, com 34%; contra 29% do Figueirense, que é 
o 2º.chama a atenção o fato de 34% dos entrevistados 
responderem que não torcem por times catarinenses, 
sendo 22% dos homens e 45% das mulheres.

LUCIANO MORAEs/ND
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FAz consultAs RegulARes

só QuAndo teM PRobleMAs

37%
63%

48%
52%

Das mulheres entrevistadas, 38% responderam 
que vão ao dentista regularmente para fazer 
consultas de rotina, mesmo não tendo sintoma 
aparente. Entre os homens, 33% têm a mes-
ma atitude. Por outro lado, 
vão ao dentista somente 
quando têm algum problema 
bucal ou sintoma, 67% dos 
homens e 62% das mulhe-
res. Os dados mostram que 
a mulher tem mais iniciati-
va para cuidar dos dentes.

Por faixa etária, quem mais vai ao dentista para 
consultas de rotina são jovens entre 16 e 24 
anos (42%) e quem menos tem essa iniciativa 
são as pessoas de 25 a 34 anos (28%). Entre 
os entrevistados, quem mais vai ao dentista so-
mente quando há um problema bucal são os ca-
tarinenses entre 25 e 34 anos (72%). E o menor 

índice nesse quesito (58%) é de pessoas 
entre 16 e 24 anos.

Na amostra por regiões, o Extremo-O-
este registrou o maior desequilíbrio: 
85% disseram que só vão ao dentista 
quando sentem dor ou têm problema, 

e 15% responderam 
que fazem consul-
tas de rotina, mes-
mo sem sentir dor 
ou algum sintoma.

COMO vOCÊ dESCrEvE O SEu

 hábITO dE Ir AO MédICO?

gErAlMENTE, COM quE  frEquÊNCIA, AO ANO, vOCÊ COSTuMA Ir AO dENTISTA?

Quando a questão é saúde, a mulher é muito 
mais eficaz, de acordo com a Pesquisa IMPAR 
2014. Entre as mulheres, 48% disseram que 
vão ao médico regularmente, para fazer exames 
de rotina, mesmo sem sintoma aparente. Dos 
homens, só 37% vão ao médico nesses casos. 
Quem mais vai ao médico são pessoas com 60 
anos ou mais (64%); e os que menos frequentam 
o médico nesses casos são jovens de 16 a 24 
anos (31%). 

Responderam que vão ao médico só quando 
têm problema de saúde, 52% das mulheres. 
Esse índice sobe para 63% entre os homens. 
Quem mais vai ao médico, mesmo sem sinto-
mas de doença, é das classes A/B (43%). 

A situação se inverte quando questionados so-
bre se vão ao médico somente quando têm pro-
blemas ou sintoma. Neste caso estão 69% na 
faixa de 16 a 24 anos; e 36% das pessoas com 
60 anos ou mais.Só no Norte, a maioria (51%) 
respondeu que vai regularmente, independente 
de doenças ou sintomas. Já no Planalto Serrano 
a situação se inverte: 75% só vão ao médico 
quando têm problema de saúde.

RegulARMente

só QuAndo sente doR

33%
67%

38%
62%

s A Ú D E
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AlguMA vEz NA vIdA vOCÊ 

já fEz IMplANTE dENTárIO?

E NOS próXIMOS 12 MESES, vOCÊ 

prETENdE fAzEr AlguM TIpO dE 

IMplANTE Ou próTESE dENTárIA?

Dos catarinenses entrevistados na pesquisa IM-
PAR 2014, 13% das mulheres e 10% dos homens 
responderam que já fizeram implante dentário algu-
ma vez. É uma prova de que a mulher se cuida mais. 
Por faixa etária, quem mais fez implantes foram os 
entrevistados com 60 anos ou mais (24%); e os que 
menos se submeteram a implante dentário são os 
jovens entre 16 e 24 anos (4%). Já por nível social, 
há um grande equilíbrio. Responderam que fizeram 
implante, pelo menos uma vez, 11% nas classes 
A/B; 12% na classe c e 13%, na D. 

Se a análise for por região, os moradores da 
Grande Florianópolis e do Extremo Sul são os que 
mais fazem implante dentário (15%); depois estão 
os catarinenses da região Norte (12%); e os mora-
dores do Vale do Itajaí e do Extremo-Oeste (11%). 
Entre os que menos fazem implante dentário estão 

Quem mais pretende fazer implante ou colocar prótese den-
tária nos próximos 12 meses são os homens (13% dos entre-
vistados, contra 12% das mulheres). Foi o que revelou a pes-
quisa IMPAR 2014. Por faixa etária, os entrevistados com 60 
anos ou mais representam o maior índice dos que pretendem 
fazer implante ou prótese até meados de 2015 (21%), en-
quanto o menor índice dos que planejam esse tipo de proce-
dimento (2%) é registrado na faixa dos 16 aos 24 anos.

Por nível social, 14% das classes A/B pretendem fazer im-
plante ou colocar prótese nos próximos 12 meses. Esse índi-
ce cai para 12% na classe c e fica em 9% na D. E são da Foz 
do Itajaí os moradores que mais pretendem fazer implante 
dentário ou colocar prótese nos próximos 12 meses: (16%). 
Nesse quesito, os catarinenses do Extremo Sul são 15%. Já 
quem menos pretende realizar esse tipo de procedimento 
é quem vive no Planalto Serrano (6%) e os catarinenses do 
Meio-Oeste (9%).

sIM

não

13%
87%

12%
88%

sIM

não

10%
88%

13%
85%

os entrevistados do Planalto Serrano (1%); os que 
vivem no Meio-Oeste (5%); e os catarinenses da 
Foz do Itajaí (10%). chama a atenção o fato de 11%, 
no Extremo-Oeste, não saberem se já fizeram im-
plante dentário.

s A Ú D E

kzENON/shUTTERsTOCk.COM

CANDYbOx IMAGEs/shUTTERsTOCk.COM



SEDAÇÃO CONSCIENTE
Real ize seus implantes dormindo

47 3145-8300
Rua Lages,719 | Jd. América - CEP 89204-010 |  Joinville/SC 
Resp. Téc: Dr. Maiquel F. da Silva | CRO 12719 

A Oral Sin implantes oferece o que há de mais moderno na área de 
implantes dentários.

Além dos  avanços técnicos e tecnológicos utilizados, a Oral Sin 
é a única no estado a disponibilizar aos seus pacientes o uso da 
sedação consciente durante o procedimento de implantes dentários.

Utilizando a sedação consciente, podemos oferecer maior conforto, 
segurança e precisão no tratamento e um pós operatório tranquilo 
e confortável, além de uma excelente cicatrização.

Para mais informações acesse: www.oralsin.com.br
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vOCÊ dIrIA quE fAz rEfEIçõES SAudávEIS 

EM CASA Ou fOrA dE CASA?

Foz do ItAjAí

noRte

extReMo oeste

PlAnAlto seRRAno

MeIo oeste

extReMo sul

gRAnde FloRIAnóPolIs

VAle do ItAjAí

83%
81%
80%

78%
76%
76%

67%

89%

As mulheres e os homens mostram muito equilíbrio nas 
respostas quando perguntados pela pesquisa IMPAR 
2014 se fazem refeições saudáveis quando se alimen-
tam em casa ou mesmo fora de cada. Entre as mulheres 
entrevistadas, 81% responderam que sim; e entre os 
homens, o índice afirmativo chegou a 80%.

Por nível social, quem mais garante fazer refeições 
saudáveis são os catarinenses das classes A/B 
(83%). Mas nas demais classes também os homens e 
mulheres afirmam que fazem refeições saudáveis rotinei-
ramente: 79% na c e 75% dos entrevistados da D. 

Quando a separação é por faixa etária, a diferença 
também não é muito grande. Quem mais demonstra essa 
preocupação com a alimentação são as pessoas com 60 
anos ou mais (88%), seguidos pelos catarinenses entre os 
45 e 59 anos (84%). Nos demais grupos por faixa etária, a 
diferença é mínima entre os que dizem que se alimentam 
de forma saudável, tanto em casa quanto fora de casa: 
76% das pessoas de 35 a 44 anos; 77% entre os jovens 
de 16 a 24 anos: e 79% dos entrevistados entre 25 e 34 
anos.

De acordo com as respostas dos entrevistados, é no Sul 
do Estado onde os catarinenses mais fazem alimentações 
saudáveis, com o índice de 89%. Em 2º estão os mora-
dores da Foz do Itajaí, com 83%; seguidos por quem vive 
na Grande Florianópolis (81%). O menor índice dos que 
se alimentam de forma saudável, seja em casa ou não, 
são os moradores do Meio-Oeste (67); seguidos por quem 
vive no Extremo-Oeste e no Planalto Serrano, ambos com 
76%; e pelo Norte do Estado (80%).
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vOCÊ prATICA AlguM EXErCÍCIO 

fÍSICO Ou ATIvIdAdE ESpOrTIvA 

rEgulArMENTE? quAl?

Futebol

outRAs AtIVIdAdes

cAMInhAdA

AcAdeMIA/gInÁstIcA

coRRIdA

10%

5%
6%

3%

16%

Apenas 34% responderam que sim, e 66% 
dos entrevistados disseram que não ex-
ercem atividade física e nem praticam es-
portes. Em caminhadas, as mulheres super-
am os homens, de acordo com a pesquisa 
IMPAR 2014, ao serem questionadas se 
praticam atividade física. Responderam 
que sim 17% das entrevistadas e apenas 
14% entre os homens. O público feminino 
também é mais assíduo na frequência à ac-
ademia e às aulas de ginástica e de pilates: 
7% contra 4% dos homens. 

Os homens são mais rotineiros no jogo de 
futebol (20% contra 1% das mulheres); e 
na prática de outros exercícios e esportes 
(7% contra 3% das mulheres). No geral, 
16% responderam que fazem caminhadas 
rotineiras; 10% jogam futebol; e 6% fazem 
academia, ginástica ou aula de pilates. Por 
faixa etária, as pessoas acima de 60 anos 
são as que fazem mais caminhadas (22%); 
os que mais jogam futebol são os jovens 
entre 16 e 24 anos (23%).

Quem menos faz caminhadas são os jov-
ens entre 16 e 24 anos, apenas 11%; das 
pessoas com 60 anos ou mais, 1% ainda 
jogam futebol. Por nível social, quem mais 
faz caminhadas são as pessoas das class-
es A/B (19%); e quem mais joga futebol 
também está nas classes A/B: 13%. Quem 
menos faz caminhadas são os catarinenses 
da classe D (2%); e entre os que praticam 
futebol, a menor faixa está na classe c 
(8%). 

Quando a análise é por região, os catarin-
enses do Meio-Oeste são os que mais 
fazem caminhadas (32%), seguidos pelos 
moradores do Planalto Serrano (24%). E os 
que menos praticam essa atividade são os 
que vivem no Extremo-Oeste (6%); e os do 
Vale do Itajaí (11%). Já entre os que jogam 
futebol, os mais assíduos são os do Vale do 
Itajaí e do Norte (13%); e os que praticam 
esse esporte com menor frequência são os 
entrevistados da Foz do Itajaí (4%).

A T I v I D A D E  E s P O R T I v A

ODUA IMAGEs/shUTTERsTOCk.COM

PREssMAsTER/shUTTERsTOCk.COM





h á b i t o s  d e  c o n s u m o

IMPAR 201494

COSTuMA COMprAr SEMprE AS MESMAS MArCAS,

pOIS já ESTá ACOSTuMAdO E CONfIA NElAS?

vOCÊ é CApAz dE pAgAr MAIS CArO pOr uMA 

MArCA SE ElA TE dIfErENCIAr dAS OuTrAS pESSOAS?

Os homens são capazes de pagar mais 
caro por uma marca se ela diferenciá-lo 
das outras pessoas. É o que revela a 
pesquisa IMPAR 2004. Enquanto 9% das 
mulheres teriam essa atitude, no público 
masculino esse índice sobe para 11%. Por 
faixa etária, quem mais concorda com 
essa afirmação são os jovens entre 16 
e 24 anos (13%); e os que menos teriam 
esse comportamento são as pessoas de 
60 anos ou mais (8%). As classes A/B 
(14%) são as que não se importariam. 

Quem vive no Extremo-Oeste são os que 
mais aprovam esse tipo de ação (25%). 

Em 2º estão os entrevistados do 
Norte (18%). E quem menos estaria 
disposto a pagar mais caro por uma 
marca, mesma que ela o diferencie 
de outras pessoas, são os catari-
nenses do Planalto Serrano e do 

Vale do Itajaí, ambos com ape-
nas 2%.

não concoRdo neM dIscoRdo

dIscoRdo eM PARte

concoRdo eM PARte

concoRdo totAlMente

dIscoRdo totAlMente

24%

10%
23%

5%

37%

não concoRdo neM dIscoRdo

dIscoRdo eM PARte

concoRdo eM PARte

concoRdo totAlMente

dIscoRdo totAlMente

24%

16%
22%

10%

29%

Ao responder se costumam comprar 
as mesmas marcas por conhecê-las e 
confiar nelas, os catarinenses se mos-
tram divididos. Dos que concordam em 
parte, 38% são mulheres e 36% são 
homens. Dos que concordam total-
mente, 23% são mulheres e 24% ho-
mens; e dos que discordam totalmen-
te, 6% são mulheres e 4% homens. 

Por nível social, quem mais fideliza a 
marca é a classe D (26%); por faixa etária, são as pessoas de 45 a 59 anos; e de 60 anos ou mais, ambas 
com 24% que concordam totalmente. Por regiões, quem mais costuma comprar as mesmas marcas são os 
moradores do Norte (36%); seguidos pelos da Grande Florianópolis (32%). E quem menos é fiel às marcas, 
segundo a pesquisa, são os consumidores do Planalto Serrano (1%), seguidos por quem vive no Vale do 
Itajaí (9%).
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• Sala de estar/jantar com até 39,49m
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vOCÊ dECIdE SOzINhA(O) A COMprA dE bENS 

COMO ElETrOdOMéSTICOS, TvS E COMpuTAdOrES?

vOCÊ dECIdE SOzINhA(O) A COMprA dE AlIMENTOS 

EM SupErMErCAdOS E hIpErMErCAdOS?

Entre os entrevistados na pesquisa IMPAR 
2014, 18% das mulheres e 15% dos ho-
mens responderam que tomam a decisão 
sozinhos. E 68% do público feminino e do 
masculino dividem a responsabilidade. Para 
7%, a decisão é tomada por outra pessoa 
do sexo feminino; e para 6%, quem decide é 
outra pessoa, mas do sexo masculino.

O maior índice dos que decidem sozinhos 
está no Extremo-Oeste (26%). Já o menor 
índice nesse quesito está no Planalto Serra-
no (10%). A divisão de responsabilidades é 
maior na Foz do Itajaí (77%). Essa divisão é 
menor no Norte (58%).

Na classe D, 26% dos entrevistados deci-
dem sozinhos. Esse índice cai para 11% nas 
classes A/B. Quem mais decidem sozinhos 
são as pessoas com 60 anos ou mais (22%); 
e quem menos toma a decisão de forma in-
dividual é na faixa dos 16 a 24 anos (13%).

Na grande maioria das famílias, as mulheres fazem as compras em su-
permercados e hipermercados. É o que mostra a pesquisa IMPAR 2014. 
Entre os entrevistados, 27% das mulheres e 13% dos homens decidem 
sozinhos. No geral, 62% responderam que dividem essa responsabilidade. 
Nesse quesito, as mulheres são 60% e os homens, 64%. 

Quem mais decide sozinho são pessoas com 60 anos ou mais (29%) e o 
menor índice vai dos 16 aos 24 anos (13%). Entre os que mais dividem 

a responsabilidade estão as pessoas de 35 a 44 anos (69%). E 
por região, quem mais decide sozinho são os moradores do 

Extremo-Oeste (27%); e o menor índice está no Pla-
nalto Serrano (13%). Entre quem divide a respon-

sabilidade, a maior incidência está na Foz do Itajaí 
(72%); e a menor, no Norte (48%).

decIdeM sozInhos

dIVIdeM A ResPonsAbIlIdAde

15%
68%

18%
68%

decIdeM sozInhos

dIVIdeM A ResPonsAbIlIdAde

13%
64%

27%
60%
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Essa questão é emblemática e mostra que as 
mulheres são as grandes consumidoras na atuali-
dade: 24% disseram que decidem sozi- n h a s 
o presente das crianças em datas 
comemorativas. Entre os homens, 
apenas 11% responderam afirma-
tivamente.  Há divisão de respon-
sabilidade para 57% das mu-
lheres e 55% dos homens. 
Para 14% do público mas-
culino, são outras pesso-
as do sexo feminino que 
decidem; e para 4% das 
mulheres, quem decide 
é outra pessoa do sexo 
masculino.

No grupo entre 35 e 44 anos está o maior índice de 
entrevistados que tomam a decisão sozinhos (20%); 
e o menor índice está na faixa dos 16 a 24 anos 
(15%). Nas classes A/B o entrevistado decide sozi-
nho em apenas 14% dos casos; enquanto na classe 
c esse índice sobe para 20%. Dos que dividem a 
responsabilidade, destaque para a faixa dos 25 a 
34 anos (67%); e para os entrevistados das classes 
A/B (59%).

E por regiões, no Extremo-Oeste está a maior 
concentração dos que decidem 
sozinhos (28%); e no Planalto 
Serrano é registrado o menor 
índice nesse caso (9%). E dos 

que dividem a responsabi-
lidade na hora de definir 

esse tipo de compras, 
a Foz do Itajaí registra 
o maior índice (67%); e 
o menor foi verificado 

no Norte (42%).

vOCÊ dECIdE SOzINhA(O) A ESCOlA

ONdE AS CrIANçAS vãO ESTudAr?

vOCÊ dECIdE SOzINhA(O) O prESENTE dAS CrIANçAS EM dATAS COMEMOrATIvAS?

Entre os entrevistados que decidem sozinhos, 17% 
são mulheres e 8% homens, segundo a pesquisa 
IMPAR 2014. Respondeu que divide a responsabili-
dade 54% do público feminino e 52% do masculino. 
Além disso, 11% dos homens e 4% das mulheres 
disseram que a decisão é de outra pessoa do sexo 
feminino. E 4% das mulheres e dos homens afirma-
ram que é outra pessoa, mas do sexo masculino.

A pesquisa mostra que 15% das pessoas nas fai-
xas de 25 a 34 anos; de 35 a 44; e de 45 a 59 anos 
tomam a decisão sozinhas. Entre as pessoas que 
mais dividem a responsabilidade estão os de 35 a 
44 anos (68%). O menor índice está na faixa dos 
16 a 24 anos (41%). Por nível social, para 17% da 
classe c a decisão é individual; e nas classes A/B, 
58% dividem a responsabilidade.

Por regiões, quem mais decide são os que vivem 
no Extremo-Oeste (24%). E quem menos toma 
essa decisão são os do Planalto Serrano (7%). Já 

os da Foz do Itajaí são os que mais dividem a res-
ponsabilidade (65%). E os do Planalto Serrano são 
os que menos dividem (42%).

decIdeM sozInhos

dIVIdeM A ResPonsAbIlIdAde

11%
55%

24%
57%

decIdeM sozInhos

dIVIdeM A ResPonsAbIlIdAde

8%
52%

17%
54%

WAvEbREAkMEDIA/shUTTERsTOCk.COM

D
M

IT
RY

 M
EL

N
Ik

O
v/

sh
U

TT
ER

sT
O

Ck
.C

O
M

D E C I s ã O  D E  C O M P R A



15604F-Mueller-PremioImpar2014-AR-Anuario-210x275mm.indd   1 02/10/14   14:34

15604F-Mueller-PremioImpar2014-AR-Anuario-210x275mm.indd   1 02/10/14   14:34



h á b i t o s  d e  c o n s u m o

IMPAR 2014100

vOCÊ dECIdE SOzINhA(O) ONdE A fAMÍlIA vAI pASSAr AS férIAS?

gErAlMENTE, COM quE frEquÊNCIA, pOr ANO, 

vOCÊ E SuA fAMÍlIA COSTuMAM vIAjAr A lAzEr?

A pesquisa mostrou que 16% das mulheres e 11% 
dos homens decidem sozinhos onde a família vai 
passar férias. Por outro lado, 60% das mulheres e 
64% dos homens dividem a responsabilidade. Já 
para 8% das mulheres e 4% dos homens, quem 
decide é outra pessoa do sexo masculino. E para 
7% dos homens e 3% das mulheres, a decisão é 
de outra pessoa do sexo feminino.

Quem mais decide sozinho são as pessoas da clas-
se c (17%), enquanto os das classes A/B são os 
que menos decidem sozinhos (8%). Já as que mais 
dividem a responsabilidade são os das classe A/B 
(70%). Por idade, quem mais decide sozinho são as 
pessoas de 60 anos ou mais (16%); e os jovens en-
tre 16 e 24 anos são os que menos decidem sozi-

nhos (8%). Os que estão entre os 35 e 44 anos são 
os que mais dividem a responsabilidade (68%).

No Extremo-Oeste, 27% decidem sozinhos. Quem 
vive no Planalto Serrano são os que menos deci-
dem de forma individual: 7%. Quem mais divide 
a responsabilidade são os moradores do Extremo 
Sul (80%); e o menor índice fica na Grande Floria-
nópolis (51%).

costumam viajar a lazer com a família apenas uma 
vez por ano 15% das mulheres e 12% dos homens; 
duas vezes ao ano são 14% dos homens e 11% 
das mulheres. E três vezes por ano há equilíbrio: 
5% dos homens e 5% das mulheres. A pesquisa 
detectou que 22% dos homens e das mulheres 
costumam viajar a lazer com a família, em média, 
menos que uma vez por ano. E entre os que não 
viajam com a família a lazer estão 33% das mu-
lheres e 31% dos homens.

Por faixa etária, quem mais viaja uma 
vez por ano são de 16 a 24 anos e de 
45 a 59 anos (15%); e o menor ín-
dice nesse quesito está com 
quem tem 60 anos ou mais: 
9%. Por nível social, 17% 
das pessoas das classes 
A/B viajam a lazer uma vez 
ao ano; 16%, duas vezes; e 8%, 
três vezes. 

Quem mora no Extremo Sul está 
entre os que mais viajam uma vez por 
ano (21%), enquanto quem vive na Foz do Itajaí são 
os que menos viajam uma vez por ano (5%). Entre 
os que viajam a lazer duas vezes por ano, 20% vi-
vem no Norte e 4% no Extremo-Oeste. Outro des-
taque é para os que viajam com a família três vezes 
ao ano: 10% do Norte e só 1% do Extremo-Oeste.

decIdeM sozInhos

dIVIdeM A ResPonsAbIlIdAde

11%
64%

16%
60%

uMA Vez

duAs Vezes

tRês Vezes

12%
14%

5%

15%
11%
5%
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quEM NA SuA CASA dECIdE quANdO dEvE TrOCAr dE CArrO?

E quEM dECIdE pElO MOdElO dO AuTOMóvEl?

Exatamente 50% dos homens e 41% das mu-
lheres entrevistadas na pesquisa IMPAR 2014 
têm carro de passeio. Nas faixas de 25 a 34 
anos; de 35 a 44 e de 45 a 59 anos, 52% têm 
automóvel. E quem menos têm automóvel de 
passeio são as pessoas com 60 anos ou mais 
(32%); e os jovens entre 16 e 24 Anos (35%).

Nas classes A/B, 75% têm esse bem, enquan-
to na classe D, apenas 3%. Quem é da classe 
c fica no meio termo (28%). Por região, quem 
vive no Extremo-Oeste são os que mais têm 
automóvel de passeio (61%). E o menor índice, 
nesse quesito, é de quem vive no Planalto Ser-
rano (27%).

Entre os entrevistados, 46% dos homens e 22% das mulhe-
res decidem quando trocar de carro. Para 24% das mulhe-
res, são os maridos que tomam essa decisão; e para 11% 
dos maridos, são as mulheres que têm esse poder. O menor 
índice está na faixa dos 60 anos ou mais (23%), mas, nessa 
faixa, 68% não têm carro. 

No Extremo-Oeste, em 41% dos casos quem toma essa de-
cisão é o entrevistado; e no Extremo Sul, 39%. Já os meno-
res índices estão no Planalto Serrano (24%), sendo que 73% 
não têm carro. Por nível social, 58% dos entrevistados das 
classes A/B decidem quando devem trocar de carro. E na 
classe D, só 2% decidem quando devem trocar.

Entre os entrevistados, 47% dos homens e 23% das mu-
lheres disseram que têm o poder de decidir o modelo do 
carro. E para 24% das mulheres, a escolha é do marido, 
enquanto que para 11% dos homens essa decisão fica 
com a mulher. Por nível social, 59% dos entrevistados 
tomam essa decisão; e na classe D, isso só ocorre em 
2% dos pesquisados.

No Extremo-Oeste, 42% dos entrevistados decidem o 
modelo, mas no Planalto Serrano esse índice cai para 
21%. O marido é quem toma essa decisão para 18% dos 
entrevistados do Norte. Já a região em que a esposa 
tem maior índice na hora de escolher o modelo é o Vale 
do Itajaí, com 10% dos casos.

vOCÊ pOSSuI AuTOMóvEl dE pASSEIO?

clAsse c

clAsses A/b

clAsse d

28%
3%

75%

MulheRes

hoMens

23%
47%

MulheRes

hoMens

22%
46%
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quEM dECIdE pElA COr NA hOrA dA COMprA dO AuTOMóvEl?

E quEM dECIdE pElOS 

ACESSórIOS quE O

AuTOMóvEl dEvE TEr?

O público masculino é o 
que decide em maior pro-
porção a cor do automó-
vel a ser comprado. Entre 
os entrevistados pela 
pesquisa IMPAR 2014, 47% responderam que são os homens, e 23% 
disseram que são as mulheres. Entre as mulheres, 23% afirmaram 
que a escolha é do marido; e entre os homens, 12% afirmaram ser 
as esposas que fazem essa escolha. Para 1% das mulheres, quem 
decide a cor do carro é o pai. 

Por faixa etária, as pessoas que mais fazem a escolha da cor do 
veículo são os catarinenses entre 35 e 44 anos (42%); e os que me-
nos têm esse poder são as pessoas com 60 anos ou mais: 23%. Por 
regiões do Estado, os que mais tomam a decisão nesse quesito são 
os entrevistados do Extremo-Oeste (42%).

A pesquisa IMPAR 2014 mostrou que 
22% das mulheres costumam decidir 
pelos acessórios que o automóvel deve 
ter. Esse índice sobe para 47% entre os 
homens. Já 24% das mulheres afirma-
ram que é o marido que decide, enquan-
to 11% dos homens responderam que a 
decisão é da mulher. O pai toma essa 
decisão, segundo 3% dos homens e de 
acordo com as respostas de 2% das 
mulheres. Enquanto na classe D apenas 
2% dos entrevistados tomam essa de-
cisão, nas classes A/B esse índice pula 
para 58%.

Entre os entrevistados, os que menos 
decidem os acessórios são os que 
vivem no Planalto Serrano (21%), se-
guidos pelos moradores da Grande 
Florianópolis (27%). Já o maior índice 
dos que decidem sobre os acessórios 
são os entrevistados do Extremo- 
Oeste (41%).

MulheRes

hoMens

23%
47%

MulheRes

hoMens

22%
47%
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vOCÊ dIrIA quE SEu guArdA-rOupAS E ArMárIOS ESTãO...?

As doações de agasalhos são as mais frequentes entre os catarinenses, de 
acordo com a pesquisa IMPAR 2014. Fazem doações de agasalhos 55% das 
mulheres e 49% dos homens. As mulheres também são as que fazem mais 
doações em alimentos: 47% contra 41% dos homens. Em doações de brinquedos, as mulheres lide-
ram com 37% contra 35% dos homens; e em dinheiro, 21% das mulheres e 18% dos homens fazem doações.

Quem mais doa agasalhos são os catarinenses que têm de 35 a 44 anos e de 45 a 59 anos (57%); os entrevis-
tados das classes A/B (59%); e moradores no Norte (72%). A doação de alimentos é mais frequente nas fai-
xas de 35 a 44 e 45 a 59 anos (49%); das classes A/B (52%); e os que vivem no Extremo Sul e no Norte (59%).

Para 74% dos homens e 64% das mulheres, os guarda
-roupas e armários estão na medida certa de roupas. 
Mas para 20% das mulheres e 15% dos homens estão 
vazios, enquanto para 13% das mulheres e 9% dos ho-
mens estão lotados. Estão na medida certa de roupas 
para 76% das pessoas com 60 anos ou mais; para 69% 
das classes A/B e c; e para 83% dos entrevistados do 
Extremo-Oeste.

Gostariam que estivessem com mais roupas, 25% dos jovens entre 16 e 24 anos; 24% dos catarinenses 
da classe D; e para 27% dos que vivem no Vale do Itajaí. E entre os que consideram que estão lotados, 
destaque para as pessoas de 16 a 24 anos (14%); para os catarinenses das classes A/B (15%) e para os 
moradores do Extremo Sul (17%).

vOCÊ COSTuMA pArTICIpAr dE CAMpANhAS dE dOAçãO dE...?

    

AlIMentos

dInheIRo

AgAsAlhos

bRInQuedos

nenhuM

44%

20%
36%

44%

52%

VAzIos

nA MedIdA ceRtA

lotAdos

15%
74%

9%
20%
64%

13%

não substItuI A PeçA

substItuI A PeçA

33%
16%

36%
19%

quANdO vOCÊ dOA uM AgASAlhO...?

Segundo 36% das mulheres e 33% dos homens, quan-
do há doação de agasalho, a peça não é substituída. 
No entanto, 19% do público feminino e 16% do mas-
culino substituem por roupas novas. Por outro lado, 
45% das mulheres e 51% dos homens não participam de campanhas de agasalhos. Quem mais substitui 
as doações por roupas novas são as pessoas de 35 a 44 anos (22%); das classes A/B (23%); e vivem na 
Foz do Itajaí (27%).

Entre os que não repõem as peças doadas, 43% são pessoas com 60 anos ou mais; os catarinenses das 
classes A/B e também da c (36%); e os que moram no Norte (53%).
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não VAI Ao teAtRo

não VAI Ao cIneMA

não VAI A shoWs

não VAI A bARes ou RestAuRAntes

84%
64%
65%
36%

83%
65%
70%
45%

COM quE frEquÊNCIA vOCÊ vAI A bArES E rESTAurANTES?

Entre as mulheres, 70% não frequentam shows; dos homens, 65%. O índice dos que mais vão a shows é o 
de uma vez a cada três meses: 8% das mulheres e 13% dos homens. 

Por idade, 19% dos jovens entre 16 e 24 anos vão a shows uma vez a cada três meses, a exemplo de 14% 
dos entrevistados das classes A/B e 18% dos moradores do Norte do Estado. Os maiores índices dos que 
não vão a shows são as pessoas com 60 anos ou mais (90%); da classe D (90%) no Vale do Itajaí (83%).

Entre os entrevistados, 45% das mulheres e 36% dos homens responderam que não frequentam bares e 
restaurantes. Nesse quesito, os que menos frequentam são as pessoas com 60 anos ou mais (67%); da 
classe D (72%); e que vivem na Foz do Itajaí (50%).

Dos que vão a bares e restaurantes, 15% das mulheres e dos homens responderam duas vezes por mês; 
e 13% das mulheres e 15% dos homens, uma vez por mês. Os que mais frequentam bares e restaurantes 
duas vezes por mês são os de 35 a 44 anos (18%); das classes A/B (20%) e do Extremo Sul (25%).

AprOXIMAdAMENTE, COM quE

frEquÊNCIA vOCÊ vAI AO TEATrO?

COM quE frEquÊNCIA 

vOCÊ vAI AO CINEMA?

COM quE frEquÊNCIA vOCÊ vAI A ShOWS?

Ir ao teatro não faz parte da rotina dos catari-
nenses. Entre as mulheres, 83% responderam 
que não vão ao teatro; e dos homens, 84%. Dos 
que responderam que vão, 5% das mulheres e 
5% dos homens, uma vez a cada seis meses; 
5% das mulheres e 4% dos homens, uma por 
ano; e uma vez por mês, 2% das mulheres e dos 
homens.

Quem mais frequenta o teatro uma vez por se-
mana são os jovens de 16 a 24 anos (2%); as 
classes A/B e D (1%); e os moradores da Gran-
de Florianópolis (2%).

Do público feminino, 65% não costuma ir ao cine-
ma; e o mesmo ocorre com 64% do público mas-
culino. Dos que vão ao cinema uma vez a cada 
três meses, 10% são homens e 8% mulheres; 
8% das mulheres e dos homens, responderam 
uma vez por mês e uma vez a cada seis meses.

Vão ao cinema uma vez a cada três meses, 14% 
dos jovens entre 16 e 24 anos; 14% dos entre-
vistados das classes A/B; e 15% dos que vivem 
no Extremo-Oeste. 

L A z E R

sTOCkLITE/shUTTERsTOCk.COM





h á b i t o s  d e  c o n s u m o

IMPAR 2014108

AprOXIMAdAMENTE, COM quE 

frEquÊNCIA vOCÊ COMprA CAlçAdOS?

AprOXIMAdAMENTE, COM quE 

frEquÊNCIA vOCÊ COMprA pErfuMES?

AprOXIMAdAMENTE, COM quE 

frEquÊNCIA vOCÊ COMprA rOupAS?

Dos entrevistados na pesquisa IMPAR 2014, 33% 
das mulheres e também dos homens responde-
ram que compram calçados uma vez a cada seis 
meses; mas o público feminino é muito mais as-
síduo na compra de calçados uma vez a cada três 
meses: 23% contra 13% dos homens. E o público 
masculino é o que mais compra calçados uma vez 
por ano: 31% contra 23% do feminino.

Por faixa etária, quem mais compra calçados 
uma vez a cada seis meses são os catarinenses 
de 45 a 59 anos (37%), da classe c (35%) e que 
moram no Meio-Oeste do Estado (40%). E os 
maiores índices dos que compram uma vez por 
ano são os catarinenses com 60 anos ou mais 
(38%); da classe D (38%) e que moram no Extre-
mo-Oeste (41%). 

A pesquisa IMPAR 2014 mostra que 10% das mulheres e 23% dos homens não costumam comprar perfu-
mes. Entre os que compram, a maior média é de quem o faz uma vez a cada seis meses (26% das mulheres e 
28% dos homens). No entanto, 29% das mulheres e 22% dos homens compram uma vez a cada três meses; 
e 14% das mulheres compram uma vez por mês. Nesse quesito, os homens são apenas 6%.

Por faixa etária, 35% dos jovens de 16 a 24 anos compram perfumes uma vez a cada três meses; 29% das 
classes A/B compram uma vez a cada seis meses; e 36% dos catarinenses que vivem no Planalto Serrano 
e no Extremo Sul costumam comprar perfumes uma vez a cada seis meses. 

coMPRAM uMA Vez
A cAdA seIs Meses

cAlçAdos

PeRFuMes

RouPAs

33%
28%
35%

33%
26%
35%

Uma vez a cada seis meses é a média em que 35%, tanto de mulheres 
quanto de homens, costuma comprar roupas. O público feminino mais des-

ponta nas compras mensais (10% contra 6% do público masculino); 
e uma vez a cada três meses, 27% das mulheres contra 22% dos 
homens. Responderam que não costumam fazer compras, 5% das 
mulheres e 8% dos homens.

A maior ocorrência é de consumidores que compram uma vez a 
cada seis meses, na faixa de 45 a 59 anos (38%); da classe c 
(37%); e que vivem no Planalto Serrano (53%). Os que menos 
compram são pessoas com 60 anos ou mais (17%); catarinenses 
da classe D (29%); e moradores da Grande Florianópolis, da Foz 

do Itajaí e do Vale do Itajaí, todos com 10%.

f R E q U ê N C I A  D E  C O M P R A s
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uMA Vez A cAdA seIs Meses

uMA Vez PoR Ano

uMA Vez A cAdA tRês Meses

uMA Vez PoR Mês

não coMPRAM

19%

9%
16%

26%

23%

Pelo PReço

PoR IndIcAção

Pelo beneFícIo

PelA MARcA

28%

10%
28%

33%

AprOXIMAdAMENTE, COM quE

frEquÊNCIA vOCÊ COMprA COSMéTICOS?

quAl A prINCIpAl CArACTErÍSTICA 

quE vOCÊ lEvA EM CONTA NA 

hOrA dE AdquIrIr uM COSMéTICO?

chega a 30% o número de mulheres que costumam comprar cos-
méticos uma vez a cada três meses, de acordo com a pesquisa 
IMPAR 2014. Esse índice cai para 22%, que compram uma vez 
por mês; e 20%, uma vez a cada seis meses. No geral, 10% das 
mulheres responderam que não compram cosméticos.

Entre os homens, o maior índice é dos que compram cosméticos 
uma vez a cada seis meses (18%); seguidos pelos que compram 
uma vez a cada três meses (15%); e os que compram uma vez por 
mês (10%). E entre os entrevistados do público masculino, 43% 
não costumam comprar cosméticos.

Dados gerais, independentemente do sexo, mostram que 23% 
compram cosméticos uma vez a cada três meses; 19% uma vez a 
cada seis meses; 16% uma vez por mês; 9% uma vez por ano; e 
26% não costumam comprar cosméticos.

No geral, os maiores índices dos que compram cosméticos uma 
vez a cada três meses são os catarinenses de 35 a 44 anos 
(26%); da classe c (24%) e que vivem na Foz do Itajaí (32%). Entre 
os que menos compram cosméticos uma vez a cada três meses 
estão os entrevistados com 60 anos ou mais (19%); da classe D 
(15%) e que moram no Extremo-Oeste (13%).

A pesquisa IMPAR 2014 mostra que o fator que mais pesa na 
hora da compra de um cosmético é o benefício que ele traz, inde-
pendentemente de quanto custa. Foi o quesito votado por 33% 
dos entrevistados. Já para 28%, o que pesa na hora de decidir é 
o preço; também 28% decidem pela força da marca; e 10%, pela 
indicação de outras pessoas. 

Entre as mulheres, 35% compram levando em conta o benefício 
do produto; 31%, pela marca; 26% escolhem pelo preço; e 8% 
por indicação de outras pessoas. Entre os homens, predominam 
os que compram pelo benefício (31%) e pelo preço (31%). Já 25% 
compram pela força da marca; e 13% por indicação.

Quem mais compra pelo benefício, independente de quanto 
custa, são os catarinenses na faixa entre 25 e 34 anos (39%); 
das classes A/B (40%); e que vivem na região Norte (39%). E 
os que mais compram pela marca são os catarinenses de 16 a 
24 anos (33%); das classes A/B (30%) e que moram no Extre-
mo-Oeste (44%).



h á b i t o s  d e  c o n s u m o

IMPAR 2014110

COM quE frEquÊNCIA vOCÊ uTIlIzA COSMéTICOS COrpOrAIS?

COM quE frEquÊNCIA 

vOCÊ uTIlIzA COSMéTICOS fACIAIS?

COM quE frEquÊNCIA vOCÊ uTIlIzA

COSMéTICOS pArA AS MãOS?

COM quE frEquÊNCIA vOCÊ uTIlIzA 

COSMéTICOS pArA OS CAbElOS?

Entre os entrevistados, 47% das mulheres 
e 15% dos homens responderam que utili-
zam uma vez ao dia; 14% das mulheres e 
7% dos homens, mais de uma vez ao dia; e 
8% do público feminino e 3% do masculino 
disseram que utilizam uma vez por semana.

chama atenção o fato de 19% das mulhe-
res responderem que não utilizam cosméti-
cos corporais. Entre os homens esse índice 
sobe para 70%.

Nesse quesito, 49% das mulheres e 13% dos ho-
mens responderam uma vez ao dia; 14% das mulhe-
res e 2% dos homens, mais de uma vez ao dia; e 6% 
das mulheres e 5% dos homens utilizam cosméticos 
faciais uma vez por semana e, também, duas a três 

Das mulheres entrevistadas, 44% respon-
deram uma vez ao dia. Entre os homens, 
esse índice cai para 16%. E mais de uma 

vez ao dia foi a resposta de 14% das mulhe-
res e 3% dos homens. Já duas a três vezes por 

semana, são 8% das mulheres e 2% dos homens.

Não utilizam cosméticos para as mãos, 22% 
das mulheres e 74% dos homens. Nesse 

quesito, destaque para as pessoas com 
60 anos ou mais (55%); e da classe 

D (63%).

Nesse quesito, também, as mulheres são mais 
assíduas que os homens: 59% do público femi-
nino e 49% do masculino, uma vez ao dia; 13% 
das mulheres e 4% dos homens, disseram duas 
a três vezes por semana; e 6% das mulheres e 
3% dos homens, mais de uma vez ao dia.

Entre os que não usam cosméticos para os cabe-
los estão 9% das mulheres e 41% dos homens. 
Os maiores índices estão nas pessoas com 60 
anos ou mais (38%); e na classe D (33%).

MAIs de uMA Vez Ao dIA

duAs A tRês Vezes PoR seMAnA

uMA Vez Ao dIA

uMA Vez PoR seMAnA

uMA Vez A cAdA 15 dIAs

uMA Vez PoR Mês

11%

5%
5%

3%
1%

31%

vezes por semana.

Entre as mulheres, 19% 
não utilizam cosméti-
cos faciais, e entre os 
homens, 73%. Não 
utilizam cosméticos 
faciais 57% das pes-
soas com 60 anos 
ou mais; e 

67% da 
classe D.
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vOCÊ frEquENTA SAlõES dE bElEzA?

E COM quE frEquÊNCIA vOCÊ frEquENTA O SAlãO dE bElEzA?

Ao responder a pergunta se frequenta salões e 
beleza, feita aos entrevistados da pesquisa IM-
PAR 2014, 68% das mulheres responderam que 
sim, mas esse índice cai para 26% entre os ho-
mens catarinenses. Quem mais frequenta os sa-
lões de beleza são os catarinenses de 25 a 34 
anos (55%); seguidos pelos jovens de 16 a 24 
anos (53%) e pelas pessoas na faixa de 35 a 44 
anos (50%).

Por nível social, quem mais frequentam são os 
catarinenses das classes A/B (55%); seguidos 
pela classe c (44%). E por regiões, destaque para 
os catarinenses que vivem no Planalto Serrano 
(67%); seguidos pelos moradores do Meio-Oeste 
(59%); pelos entrevistados da região Norte do 
estado (53%); e pelos que vivem na Grande Flo-
rianópolis (52%). 

Os catarinenses que menos frequentam salão de 
beleza estão na faixa de 60 anos ou mais (33%), 
seguidos pelos consumidores que têm de 45 a 59 
anos (45%); e os que integram a classe D (31%). 
Por região, os que menos frequentam salão de 
beleza são os catarinenses que vivem no Vale do 
Itajaí e no Extremo Sul (36%); os moradores da 
Foz do Itajaí (45%); e os entrevistados do Extre-
mo-Oeste (49%). 

Entre os entrevistados na pesquisa IMPAR 2014, 
18% vão ao salão de beleza uma vez por mês, sen-
do 23% das mulheres e 13% dos homens. O índice 
cai para 12% entre os que frequentam o salão de 
beleza uma vez a cada dois meses (17% das mu-
lheres e 7% dos homens entrevistados). Respon-
deram que vão ao salão de beleza uma vez a cada 
15 dias, 14% das mulheres e 3% dos homens. 

Vão ao salão de beleza uma vez por mês 24% dos 
entrevistados que têm entre16 e 24 anos; 23% dos 

catarinenses entre 25 e 34 anos; e 17% dos que 
têm de 45 a 59 anos. Por nível social, quem mais 
frequenta o salão de beleza uma vez ao mês são 
as pessoas das classes A/B (20%); enquanto os 
entrevistados das classes c e D são 17% cada.

Os que mais vão ao salão de beleza uma vez por 
mês são os catarinenses que vivem no Meio-Oeste 
(23%); seguidos pelos moradores do Extremo-Oes-
te e da Foz do Itajaí, ambas as regiões com 22%.

Entre os que vão ao salão de beleza uma vez a 
cada dois meses estão 17% das mulheres, 7% dos 
homens; 13% dos catarinenses nas faixas de 25 a 
34 anos; de 35 a 44; e de 45 a 59 anos; 14% dos 
entrevistados nas classes A/B, e 12% da classe c; 
além de 24% dos que vivem no Planalto Serrano; 
seguidos por 19% da região Norte e 18% dos ca-
tarinenses do Meio-Oeste.

uMA Vez Ao Mês

uMA Vez A cAdA doIs Meses

uMA Vez A cAdA 15 dIAs

13%
7%
3%

23%
17%
14%

MulheRes

hoMens

68%
26%

ResPondeRAM sIM

clAsse c

clAsses A/b

clAsse d

44%
31%

55%

b E L E z A  E  E s T é T I C A
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vOCÊ já fEz AlguM TrATAMENTO ESTéTICO COMO 

drENAgEM lINfáTICA, bOTOX, lIfTINg, pEElINg, ETC?

E vOCÊ prETENdE fAzEr AlguM TrATAMENTO ESTéTICO NOS próXIMOS SEIS MESES?

Das mulheres entrevistadas, só 3% disseram que 
sim; e entre os homens, 1% responderam afir-
mativamente. Quem mais fez esse tipo de tra-
tamento são pessoas de 25 a 34 anos (4%), os 
catarinenses das faixas de 45 a 59 anos, e os 
que têm 60 anos de idade ou mais (ambas com 
2% dos entrevistados).

Já fizeram tratamento estético 3% dos entrevis-
tados das classes A/B; e 2% dos integrantes da 
classe c. Por região, que mais fez esse tipo de 
tratamento são os moradores que vivem no Nor-
te do Estado (5%); seguidos pelos catarinenses 
do Extremo-Oeste (4%) e pelos entrevistados da 
Grande Florianópolis (3%).

E os que menos fazem tratamento estético são os 
jovens de 16 a 24 anos (1%) e na faixa de 35 a 44 
anos (1%); eda classe D (1%). Entre os entrevista-
dos no Planalto Serrano e no Vale do Itajaí, todos 
responderam que não fazem tratamento estético; 

e dos que vivem no Extremo Sul, na Foz do Itajaí e 
no Extremo-Oeste, somente 1% responderam que 
costumam fazer esse tipo de tratamento.

Apenas 1% entre as mulheres e também 1% 
entre os homens responderam que pretendem 
fazer algum tratamento estético nos próximos 
seis meses e citaram o peeling.  Além disso, 1% 
das mulheres responderam afirmativamente e 
indicaram a drenagem linfática, mas entre os ho-
mens ninguém indicou que pretende fazer esse 
tipo de tratamento.

O peeling também foi o tipo de 
tratamento estético citado por 
2% dos catarinenses de 25 a 34 

anos e 

de 60 anos de idade ou mais; e os entrevistados 
das classes A/B, também com 2%. Já 4% dos 
entrevistados no Norte disseram que pretendem 
fazer peeling nos próximos seis meses. Mas nas 
outras regiões do Estado, ninguém respondeu 
que pretende fazer esse tipo de tratamento.

No entanto, na Grande Florianópolis, na re-
gião Norte e no Extremo-Oeste, 1% dos en-
trevistados afirmaram que pretendem fazer 
drenagem linfática. Além disso, no Extre-
mo-Oeste 1% pretendem fazer botox e 1% 
planeja fazer lifting; enquanto 1% dos en-
trevistados na Foz do Itajaí se preparam 
para fazer foto depilação.

MulheRes

hoMens

3%
1%

ResPondeRAM sIM

clAsse c

clAsses A/b

clAsse d

2%
1%

3%

MulheRes

hoMens

1%
1%

ResPondeRAM sIM

clAsses c/d

clAsses A/b 2%
0%

fOTOs: POzNYAkOv/shUTTERsTOCk.COM
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D E S T A Q U E S  c A T A r i n E n S E S

EM SANTA CATArINA (%)

10,27

8,34

7,98

5,33

3,90

dA guARdA

IMPeRAtRIz

VIlA noVA

ouRo FIno

sAntA cAtARInA

dA seRRA

NEjRON PhOTO/shUTTERsTOCk.COM
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quAlIdAdE dE 
vIdA IMpulSIONA 
AS vENdAS

Com 18 empresas atuantes em Santa catarina, 
o Brasil é o oitavo produtor de água mineral 
no mundo. “A indústria de água mineral cres-

ce muito no Brasil, porque as pessoas querem um 
produto natural”, explica carlos Alberto Lancia, 
presidente da Associação Brasileira da Indústria 
de Águas Minerais (Abinam). Só no ano passado, o 
segmento cresceu 14,5%. 

As águas minerais catarinenses ganham a prefe-
rência dos consumidores por terem menor índice 
de sódio. Mesmo com o segmento fragmentado, 
as empresas catarinenses foram as mais citadas 
no Estado. E como nos anos anteriores, a pesqui-
sa IMPAR mostrou que a localização da fonte tem 
ligação direta com o consumo e a preferência de 
cada região.  

A Imperatriz foi a marca de maior preferência em 
Santa catarina. Venceu em três regiões: Foz do Ita-

Á G U A  M I N E R A L
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jaí, Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis, onde 
está localizada, no município de Santo Amaro da 
Imperatriz. O nome da marca é resultado da épo-
ca do colonialismo brasileiro. A fonte foi protegida 
pelo Imperador D. João VI em 1812, que mandou 
construir uma estância termal no local após rece-
ber amostras da água curativa da região de caldas 
do cubatão. com a visita do casal imperial D. Pedro 
II e D. Tereza cristina ao hospital das águas termais 
em 1845, a região foi rebatizada de caldas da Im-
peratriz. A água passou a ser envasada em 1920, 
quando o Hospital das Termas foi transformado em 
um hotel. 

Em 2012 a empresa investiu em uma remodelação 
das embalagens da marca e alcançou o primei-
ro lugar na pesquisa IMPAR daquele ano. No ano 
anterior, dividiu o pódio com a marca Da Guarda. 
As novas embalagens da Imperatriz trouxeram um 
conceito mais moderno e que torna mais fácil a 
identificação da marca para o consumidor. A cam-
panha de apresentação trazia o slogan “cheias de 
frescura”. 

Seguindo uma tendência mundial, as empresas ca-
tarinenses de água mineral utilizam como estraté-
gia de marketing a conexão entre água e qualidade 
de vida. O preceito é utilizado em campanhas tele-
visivas, mídias sociais, blogs das marcas e princi-

palmente no patrocínio de eventos que promovam 
vida saudável, como provas de atletismo. Afinal, 
os minérios presentes na água contribuem para a 
nutrição e equilíbrio do organismo. Entre os bene-
fícios estão a prevenção de cáries, osteoporose e 
inflamações. 

Em Santa catarina, as embalagens de até 20 li-
tros estão inseridas na cesta básica, contando 
com IcMS de 7%, diferentemente do que ocorre 
no restante do Brasil, onde os impostos chegam na 
casa dos 40%, igualando-se às bebidas frias como 
refrigerantes. 

As perspectivas do mercado nacional são boas. 
Segundo a Abinam, os brasileiros estão gradati-
vamente aumentando o consumo de água mineral 
nos últimos anos. O maior consumo ainda se dá por 
meio de embalagens de 10 e 20 litros, que corres-
pondem a 65% da produção de água mineral no 
país. Só em janeiro de 2014, as vendas em Santa 
catarina cresceram 30% em relação ao ano ante-
rior. Para 2014, é esperado um crescimento de 20% 
na produção da bebida no Brasil. 

Fontes mais 
próximas 
são as mais 
citadas 
em cada 
região, mas 
a Imperatriz 
continua 
sendo a 
preferida na 
maior parte 
do Estado

ÍNdICE dE prEfErÊNCIA E AfINIdAdE pOr rEgIãO 

GRANDE  FLORIANÓPOLIS

vALE DO ITAjAí

ExTREMO sUL

REGIãO NORTE

PLANALTO sERRANO

MEIO OEsTE

FOZ DO ITAJAí 

ExTREMO OEsTE

IMPERATRIZ

IMPERATRIZ

DA GUARDA

VILA NOVA

PURIS

TREZE TíLIAS

IMPERATRIZ

FONTE IJUí

56,39%

19,91%

59,62%

33,91%

39,42%

26,11%

54,41%

17,63%

AS MulhErES 

prEfErEM

IMPERATRIZ

VILA NOVA

DA GUARDA

OURO FINO

DA SERRA

SANTA cATARINA

25,20%

9,73%

8,80%

8,64%

4,53%

3,92%
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D E S T A Q U E S  c A T A r i n E n S E S

EM SANTA CATArINA (%)

13,06

12,43

9,49

5,42

4,53

tIo joão
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uRbAno

VIlA noVA
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24,70

MErCAdO 
EXIgE NOvOS 
prOduTOS

Alimento diário na mesa da maioria dos catari-
nenses, o arroz teve sua produção aumenta-
da em 42% este ano em Santa catarina, em 

comparação com 2013. Na última década houve um 
aumento de 613 mil para 871,6 toneladas, o que tor-
na o estado o segundo maior cultivador desse grão 
no Brasil, atrás do Rio Grande do Sul e à frente do 
Maranhão. De acordo com a Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Agropecuária (Embrapa), Santa catarina 
conta atualmente com 10 mil produtores, concen-
trados principalmente no Extremo Sul.

Dados da instituição mostram também que 30% do 
arroz cultivado em Santa catarina é consumido no 
próprio estado, diferente do Rio Grande do Sul, que 
segura apenas 12% de sua produção. A quantidade 
de produtores e empresas atuantes no ramo eleva 
a movimentação econômica local ao mesmo tempo 
em que exige cada vez mais qualidade e inovação 

na hora de oferecer o produto aos consumidores.

A Kiarroz Fumacense, marca mais citada em todas 
as edições do IMPAR entre os catarinenses, trouxe 
para o mercado a primeira bebida de arroz nacio-
nal. Voltado para o público que sofre de intolerância 
a lactose ou que busca alimentação alternativa, o 
“leite de arroz”, como é chamado popularmente, é 
livre de lactose, glúten, adição de açúcares, coles-
terol e conservantes. O grande problema ainda é o 
valor do produto importado, que pode custar cerca 
de R$ 25 a unidade nas prateleiras dos supermer-
cados brasileiros. com a produção local, a Kiarroz 
pretende tornar o produto mais acessível. 

No entanto, a bebida é apenas uma novidade. O 
que faz com que a Kiarroz seja a marca de maior 
afinidade entre os catarinenses é mesmo o produto 
em sua forma tradicional. A empresa comercializa 
cinco tipos de arroz para consumo humano, além de 
um exclusivo para animais domésticos. A marca foi 
destaque no Extremo Sul, Planalto Serrano e Meio 
Oeste, aumentando o índice obtido em 2013, que 
era de 19,76%, passando para 24,7% em 2014.

A marca Tio João se manteve em segundo lugar, 
com 13,06% da preferência dos catarinenses. A 
empresa conta com cinco linhas e 30 variações do 
produto, que vão do arroz branco tradicional a refei-

A R R O z
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ÍNdICE dE prEfErÊNCIA E AfINIdAdE pOr rEgIãO 

GRANDE  FLORIANÓPOLIS

vALE DO ITAjAí

ExTREMO sUL

REGIãO NORTE

PLANALTO sERRANO

MEIO OEsTE

FOZ DO ITAJAí 

ExTREMO OEsTE

TIO JOÃO

DALFOVO

KIARROZ FUMAcENSE

VILA NOVA

KIARROZ FUMAcENSE

KIARROZ FUMAcENSE

TIO JOÃO

PANELAÇO

24,01%

22,14%

47,25%

38,22%

68,38%

56,71%

33,78%

37,08%

AS MulhErES 

prEfErEM

KIARROZ FUMAcENSE

URBANO

TIO JOÃO

VILA NOVA

LIGEyRINHO

PANELAÇO

25,21%

13,74%

12,76%

9,13%

5,14%

4,94%

ções completas que precisam apenas de um rápido 
preparo. A marca ficou em primeiro lugar na Grande 
Florianópolis e na Foz do Itajaí. 

Em terceiro lugar e vencedora na região Norte está 
a marca Vila Nova, uma empresa com mais de 50 
anos. A marca também foi a mais citada na região 
na edição passada. Entre os diferenciais, destaque 
para a qualidade no processamento com a utiliza-
ção de água mineral no arroz parboilizado, já que o 
grupo possui desde 2009 a Fonte Vila Nova. 

Para este ano, a safra no Brasil deve aumentar 
3,6% em relação a 2013, totalizando aproximada-
mente 12.250 mil toneladas do produto.

ADRIANA NIkOLOvA/shUTTERsTOCk.COM

Estado tem muitos 
produtores e empresas 

atuantes no ramo, o que 
demanda cada vez mais 

qualidade e inovação 
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32,82

13,87

8,74

3,67

2,91
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33,13

fOMENTO  
E CrédITO  
pArA TOdOS

Novamente, o Banco do Brasil (BB) é o prefe-
rido pelos pesquisados em Santa catarina. 
A instituição foi a mais citada na pesquisa 

IMPAR nas regiões Norte, Extremo Sul, Meio Oes-
te e Extremo Oeste, com 33,13%, índice maior do 
que o de 2013, que foi de 31,94%. De junho do ano 
passado para cá, o banco abriu 89 novas agências, 
saltando de 5.401 funcionários no primeiro semes-
tre de 2013 para 5.490 nos primeiros seis meses 
deste ano.

Apesar do aumento da taxa de inadimplência em 
2014, o Banco do Brasil encerrou o segundo tri-
mestre com resultados e projeções acima do es-
perado pelo mercado. O lucro contábil obtido foi de 
R$ 2,829 bilhões, o lucro líquido teve alta anual de 
14% e a remuneração aos acionistas atingiu R$ 1,1 
bilhão. A carteira de crédito também foi ampliada, 
fechando em R$ 718 bilhões no mês de junho. A 

ARTWELL /shUTTERsTOCk.COM

b A N C O
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previsão do BB é fechar o ano com um crescimen-
to de 14% a 18%, estimativa que foi mantida pela 
instituição após o resultado do segundo trimestre. 

Além de se destacar no cenário financeiro, o Banco 
do Brasil mostra-se presente nas áreas culturais 
e de responsabilidade social. A atuação está fo-
cada nos projetos realizados pelos centros cultu-
rais Banco do Brasil, sediados em Brasília, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Os trabalhos 
estão relacionados a programas educativos, artes 
cênicas, cinema, exposições, música, entre outros. 
Desde a fundação do primeiro centro cultural em 
1989, o BB já investiu mais de R$ 300 milhões na 
programação, restauração e manutenção dos es-
paços, que hoje são considerados pontos de atra-
ção para os mais diferentes públicos. 

Já nas regiões do Planalto Serrano, Vale do Itajaí, 
Foz do Itajaí e Grande Florianópolis, a caixa Eco-
nômica Federal foi a favorita dos entrevistados. 
Na última edição da pesquisa IMPAR ocupou o 
segundo lugar no Estado, com 29,44%. Este ano 
reforçou sua atuação regional e conseguiu manter 
a posição, com  32,82% da preferência, muito pró-
ximo do primeiro colocado. 

com lucro líquido registrado de R$ 3,4 bilhões no 
primeiro semestre de 2014, a caixa obteve um 

crescimento de 7,9% em relação ao mesmo período 
do ano passado. O banco continua sendo destaque 
no crédito habitacional, liderando com 67,7% de 
participação no mercado.

A habitação é o segmento que representa 55% 
do total da carteira de crédito da instituição. O 
saldo da carteira superou R$ 303,5 bilhões, com 
evolução de 27,3% em comparação ao primeiro 
semestre de 2013. Só pelo Programa Minha casa 
Minha Vida foram contratados R$ 16,4 bilhões no 
período, com um total de 210,4 mil unidades habi-
tacionais financiadas.

Outro motivo para comemorar em 2014 são os dez 
anos de atuação da caixa no mercado estrangeiro. 
Desde 2004, a instituição presta atendimento aos 
brasileiros que vivem no exterior. Para isso, criou 
um site especial voltado aos trabalhadores que de-
sejam fazer remessas de valores ou investir seu di-
nheiro no Brasil. Os serviços são prestados nos Es-
tados Unidos, Japão e Portugal, países com grande 
número de emigrantes brasileiros. Esse é mais um 
diferencial que faz a caixa ser reconhecida como 
sinônimo de credibilidade e confiança.

O primeiro 
banco dos 
brasileiros é 
reconhecido 
pelo seu  
desempenho 
e pelos 
investimentos 
em cultura e 
responsabilidade 
socioambiental

ÍNdICE dE prEfErÊNCIA E AfINIdAdE pOr rEgIãO 

GRANDE  FLORIANÓPOLIS

vALE DO ITAjAí

ExTREMO sUL

REGIãO NORTE

PLANALTO sERRANO

MEIO OEsTE

FOZ DO ITAJAí 

ExTREMO OEsTE

cAIXA EcONôMIcA FED.

cAIXA EcONôMIcA FED.

BANcO DO BRASIL

BANcO DO BRASIL

cAIXA EcONôMIcA FED.

BANcO DO BRASIL

cAIXA EcONôMIcA FED.

BANcO DO BRASIL

34,50%

36,62%

42,30%

34,19%

57,09%

39,12%

28,93%

47,55%

AS MulhErES 

prEfErEM

cAIXA EcONôMIcA FEDERAL

BANcO DO BRASIL

BRADEScO

ITAú

SANTANDER

VIAcREDI

33,40%

33,25%

13,05%

9,14%

3,82%

2,97%
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9,78

7,56

7,55

5,81

4,49

3 coRAçÕes

MelItA

PIlão

dAMAsco

cAboclo

cAFé Pelé

46,51

OrgulhO
NACIONAl

O Brasil é o maior produtor e exportador de 
café no mundo. Segundo dados do conselho 
de Exportadores de café Brasileiro (cecafé), 

a quantidade de sacas exportadas anualmente 
passa de 35 milhões. De acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria do café (Abic), a cada três 
xícaras do produto consumidas no planeta, uma é 
de café brasileiro. Os principais consumidores do 
nosso café são os Estados Unidos, seguidos pela 
Alemanha, Itália e Bélgica. 

Além do alto volume de exportação, o café também 
é um dos produtos mais queridos no País. Aqui, de 
acordo com a Abic, os índices apontam que o con-
sumo do café é maior do que o de arroz e feijão. 
Dados publicados recentemente pela Abic dão con-
ta de que a penetração do café no consumo domés-
tico permanece estável, embora sucos, bebidas à 
base de soja e achocolatados já apareçam com 
mais frequência na mesa do brasileiro. De acordo 
com a associação, estes produtos tiveram forte 
procura em 2013, representando um crescimento 

de 33% no consumo brasileiro. Para a Abic, esses 
novos alimentos criam um desafio à indústria do 
café, que precisa inovar e ampliar seus índices de 
qualidade e diferenciais, conquistando a confiança 
do consumidor. 

A marca alemã Melitta, mais citada pelos catari-
nenses na pesquisa IMPAR 2014, chegou no Brasil 
em 1968 como fabricante de filtros de papel. Sua 
fundadora, Melitta Bentz, fez o primeiro filtro de 
papel com uma folha de mata borrão retirada do 
caderno do filho, colocada sobre um bule com fu-
ros, em 1908. 

A Melitta ampliou sua empresa para outros pro-
dutos e se destacou em 2014 como a marca de 
café mais mencionada em cinco regiões do Estado, 
conquistando o índice de 46,51% na lembrança dos 
catarinenses. 

Ao longo de 100 anos, novos produtos foram in-
corporados à empresa, até a inclusão do café, em 
1962, que hoje pode ser encontrado de diferentes 
formas. Da maneira tradicional, o pó aparece em 
duas linhas com aromas específicos: Sabores da 
Fazenda e Regiões Brasileiras. Para quem gosta de 
praticidade, o indicado são os sachês para máqui-
nas de café expresso, com padrões internacionais, 
nas versões tradicional ou descafeinado. Há tam-

C A f é
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ÍNdICE dE prEfErÊNCIA E AfINIdAdE pOr rEgIãO 

GRANDE  fLORIANóPOLIs

vALE DO ITAjAí

ExTREMO sUL

REGIãO NORTE

PLANALTO sERRANO

MEIO OEsTE

fOz DO ITAjAí 

ExTREMO OEsTE

MELITA

MELITA

MELITA

MELITA

MELITA

MELITA

MELITA

cAFÉ PELÉ

57,31%

48,12%

47,40%

46,30%

29,01%

34,01%

56,34%

43,05%

AS MulhErES 

prEfErEM

MELITA

3 cORAÇõES

DAMAScO

PILÃO

cABOcLO

IGUAÇU

45,26%

11,11%

7,85%

7,69%

5,58%

4,76%

bém preparados solúveis com sabores de café com 
leite ou cappuccinos, ou ainda as bebidas geladas 
à base de café, por exemplo. 

Quanto aos filtros, a Melitta continua pioneira. Foi 
a primeira a usar oxigênio como branqueador eco-
lógico dos filtros, pioneira na fabricação de filtros 
ecossustentáveis utilizando celulose de bambu na 
composição e agora “pega o consumidor pelo chei-
ro”, com os filtros de papel que liberam o aroma do 
café enquanto a bebida é preparada. 

Na região Extremo Oeste a marca mais citada foi 
café Pelé, que tem fábrica no Paraná e escritórios 
no Rio de Janeiro e São Paulo. Fundada em 1959, a 
empresa comercializou seus produtos com o nome 
cacique. Em 1970 o nome foi alterado, após con-
trato com o jogador de futebol Edson Arantes do 
Nascimento, o Pelé. Hoje a empresa exporta para 
76 países, nos cinco continentes.

sUbbOTINA ANNA/shUTTERsTOCk.COM

Produto é o queridinho 
dos consumidores e as 
marcas investem em 
grãos especiais 
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12,96
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11,85

8,35

7,34

ARtex
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SuSTENTAbIlIdAdE, 
TECNOlOgIA E 
dIvErSIfICAçãO

Em mais um ano consecutivo, a Teka aparece 
como a preferida entre os catarinenses na pes-
quisa IMPAR, mostrando a confiança na mar-

ca na hora de comprar o enxoval de cama, mesa 
e banho. A empresa genuinamente catarinense se 
mantém entre as preferidas mesmo em um cenário 
econômico instável, com grande oferta de importa-
dos. A qualidade dos produtos é o ponto forte da 
Teka, que investe não apenas em tecnologia mas 
também em sustentabilidade. Nas regiões Planalto 
Serrano e Vale do Itajaí, a Artex foi a mais citada. A 
empresa, que nasceu em Santa catarina e hoje faz 
parte do Grupo coteminas, possui uma rede de lojas 
próprias para oferecer suas diversificadas linhas de 
cama, mesa e banho.

O quadro econômico é favorável: a estimativa para 
crescimento do setor neste ano de 2014 é de 6%, 
segundo a Pyxis consumo, do Ibope. O faturamento 

C A M A ,  M E s A  E  b A N h O
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do setor este ano no Brasil deve ser de R$ 10 bi-
lhões. A pesquisa ainda mostra que a classe c irá 
liderar o consumo, com cerca de 42%. Os números 
são resultados de uma indústria bem estruturada e 
que investe em inovação para se manter no topo. 

O Instituto de Estudo e Marketing Industrial (Iemi) 
aponta que o Brasil conta com 1.515 unidades pro-
dutoras no setor de artigos têxteis para o lar, que 
geram 93 mil empregos diretos e indiretos. São 
mais de 31,2 mil pontos de venda, segundo o Se-
brae. Entre as lojas, 28,6 mil são especializadas, 
responsáveis pelo escoamento de 66% das peças 
e 80% das vendas, enquanto as outras 2,6 mil não 
especializadas são responsáveis pelo escoamento 
de 34% das peças e 20% das vendas. 

A Teka possui três linhas para atender os diferentes 
públicos: Lar, Profiline e Exportação. Investindo em 
tecnologia, os produtos de alta qualidade da Teka 
atendem às exigências do mercado externo, tendo 
como principais destinos para a linha Exportação a 
Alemanha, Estados Unidos e Argentina. 

A tecnologia também é agregada à sustentabilidade 
e ao cuidado com o meio ambiente. A empresa já foi 
reconhecida por seu trabalho de proteção ambiental 
em premiações locais, estaduais e nacionais. Rece-
beu o Prêmio Nacional da Associação Brasileira da 

Indústria Têxtil (Abit) como a melhor empresa na ca-
tegoria consciência Ecológica e o Prêmio Regional 
Otto Rohkohl de conservação de Água. 

Estes resultados foram possíveis devido a um Pro-
grama de Redução e controle da Poluição Industrial, 
que, além de reduzir o impacto ambiental, conscien-
tizou os colaboradores da empresa para a manuten-
ção adequada do meio ambiente. As estações de 
tratamento de efluentes líquidos e gasosos atingi-
ram uma eficiência média de tratamento de quase 
100% dos efluentes, tornando a água ainda mais 
limpa que quando captada. 

Entre outras ações da Teka de cuidados com o meio 
ambiente estão a utilização de biomassa para ge-
ração de vapor, considerada uma fonte de energia 
renovável, e o programa para reciclagem e redução 
dos resíduos sólidos gerados na empresa. Desta 
forma é possível aumentar a rentabilidade e prote-
ger a natureza em uma mesma ação. 

Atenta também à comunidade onde está inserida, a 
empresa tem um histórico de responsabilidade so-
cial, participando de diversas campanhas solidárias. 
Em Blumenau, local onde foi implantada a primeira 
fábrica, recebeu o Selo Empresa Amiga do Adoles-
cente Aprendiz, após capacitar 500 adolescentes 
da comunidade local para o mercado de trabalho.

Para se  
manter em 
um segmento 
altamente 
competitivo, 
as empresas 
catarinenses 
investem 
continuamente 
em inovação
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TEKA

ARTEX

TEKA

DÖHLER

ARTEX

SANTISTA

TEKA

TEKA

49,18%

24,27%

39,76%

32,47%

31,55%

28,00%

28,11%

22,90%

AS MulhErES 

prEfErEM

TEKA

SANTISTA

ARTEX

DÖHLER

KARSTEN

ALTENBURG

31,18%

13,90%

11,96%

11,51%

10,08%

7,24%
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há dez anos, a área de Odontologia é a que 
mais se destaca entre todas as especialida-
des que integram a indústria brasileira de 

saúde. O Brasil conta com 101 empresas fabrican-
do artigos e equipamentos odontológicos. As novi-
dades e a difusão de tecnologia fazem com que as 
clínicas possam oferecer serviços mais acessíveis 
a uma parcela cada vez maior da população. 

O Brasil é um grande mercado consumidor no mun-
do e ainda tem potencial para crescer mais. Outra 
realidade é a valorização do profissional da área. 
Uma pesquisa do site de empregos catho com 
1.670 respondentes listou os 15 cargos mais bem 
pagos em de Santa catarina. A profissão de cirur-
gião dentista ficou em segundo lugar, um reflexo do 
aumento da procura por tratamentos cada vez mais 
especializados.

Na pesquisa IMPAR 2014 cada região teve uma 
clínica mais citada. No Norte do Estado foi a Odon-
tofama, no Planalto Serrano a Odonto X, enquanto 

na Foz do Itajaí a preferida foi a clínica Popular. No 
Extremo Sul, o destaque ficou para a Bem Sorrir. 
com serviços de estética, prevenção e correção, a 
clínica criciuemense alia a experiência de especia-
listas à tecnologia de ponta utilizada nas diversas 
áreas da Odontologia. Entre os serviços prestados 
estão aparelhos ortodônticos, clareamento a laser 
e caseiro, próteses, limpeza, restauração e trata-
mento de canal. 

Na Grande Florianópolis, a clinicas União foi a mais 
citada. criada em 2001, com o objetivo de oferecer 
um serviço de utilidade pública aos mais neces-
sitados, a clínica tem como slogan “Odontologia 
ao alcance de todos” e busca oferecer um servi-
ço acessível sem deixar a qualidade e a eficiência 
de lado. Além da capital, a clínicas União está em 
Imbituba, Laguna, Palhoça, São José, Tijucas e Bi-
guaçu, sendo que a matriz fica em Itajaí. A equipe é 
formada por profissionais qualificados em suas de-
vidas especialidades e são mais de 450 parceiros 
trabalhando para fornecer tranquilidade e precisão 
nos atendimentos.

Na região do Extremo Oeste, a OdontoSan foi a 
mais citada. com clínicas em chapecó, concórdia 
e Xanxerê, a empresa conta com profissionais ca-
pacitados, atualizados e especializados nas mais 
diversas áreas da Odontologia, visando a excelên-

C L í N I C A  O D O N T O L ó G I C A
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cIA do soRRIso odontoFAMA n/d odontosAn

vALE DO 
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REGIãO 
NORTE
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OEsTE 

ExTREMO
 OEsTE

18,33
23,71

51,00

cia nos tratamentos e utilizando a mais atual tec-
nologia em equipamentos. Um diferencial é a in-
tegração das especialidades, pois o planejamento 
dos tratamentos no mesmo local permite ganho de 
tempo e um melhor custo benefício para o cliente.

A cia do Sorriso foi a clínica mais citada na região 
do Vale do Itajaí. Localizada em Blumenau, também 
divulga como missão promover saúde bucal a um 
custo acessível, sempre prezando pela excelência 
no atendimento e na qualidade dos materiais. Os 
equipamentos modernos e materiais de última ge-
ração são operados por profissionais capacitados 
que realizam procedimentos nas áreas de implan-
tes, ortodontia e próteses.

CANDYbOx IMAGEs/shUTTERsTOCk.COM

Setor se destaca entre 
os que integram a 

área da saúde, seja na 
área industrial ou na 

prestação de serviços 
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santa catarina vem construindo, ao longo dos 
anos, a imagem de ser um estado “bom para 
se viver”. Um dos maiores indicadores disso 

tem sido a valorização imobiliária, que colocou 11 
catarinenses entre as 50 melhores cidades brasi-
leiras, conforme pesquisa da Organização das Na-
ções Unidas (ONU). O estudo considerou índices 
de educação, renda e expectativa de vida. As ca-
tarinenses listadas com alto índice de valorização 
imobiliária são: Florianópolis, em 3º lugar entre as 
50; Balneário camboriú, 5ª colocação; Joaçaba, 8ª; 
Joinville, 21ª; São José, 22ª; Blumenau, 26ª; Rio 
Fortuna, 27ª; Jaraguá do Sul, 35ª; Rio do Sul, 36ª; 
São Miguel do Oeste, 39ª e concórdia, 44ª. Esta 
valorização significa mercado aquecido para as 
construtoras. 

Na região da Grande Florianópolis, a preferida é a 
AM construções Ltda. Empresa de construção civil 
fundada em São José na década de 1970, a AM 
já entregou mais de 400 mil metros quadrados de 
área construída, totalizando mais de 3.253 unida-

sTOCkPhOTO MANIA/shUTTERsTOCk.COM
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24,43

11,19

36,13

des, todas na Grande Florianópolis.

O maior índice regional foi alcançado pela Nostra 
casa, merecedora de 36,13% das indicações no 
Extremo Oeste. A Nostra casa atua como cons-
trutora e também como imobiliária desde 1980, 
quando foi fundada em chapecó.

A Fontana reaparece como a preferida no Extre-
mo Sul, onde, em 27 anos de atuação (até 2013), 
entregou mais de 515 metros quadrados, divididos 
em 2.737 apartamentos e 398 salas comerciais. A 
construtora já atuava em criciúma e Florianópolis 
e em 2014 expandiu e passou a atuar também em 
Joinville. Hoje tem 25 empreendimentos em obras.

A FG Empreendimentos aparece na preferência 
dos consumidores do Planalto Serrano. conside-
rado pioneiro no lançamento de empreendimentos 
de alto padrão, o Grupo FG é formado por uma 
holding de dez empresas e atua nos setores de 
construção e incorporação, hotelaria, indústria ali-
mentícia e de serviços.

A Embraed Empreendimentos – formada pela Ex-
plorer Fundações, Embraed Home, Infinity Blue Re-
sort e Spa, R4-Qualitu Services e Assessoria de 
condomínios – tem sua sede em Balneário cambo-
riú e surge como a construtora preferida na região 

da Foz do Itajaí.

com empreendimentos em Blumenau, Gaspar, 
Joinville, Timbó e Bombinhas, a Torresani Empre-
endimentos Imobiliários conquistou a preferência 
dos compradores de imóveis do Vale do Itajaí. 
criada em 1989, a empresa já entregou 2633 apar-
tamentos, em um total de 392.616 metros quadra-
dos. Todas as obras foram entregues no prazo 
contratual, ou até antes, solidificando o conceito 
de confiança, eficiência e solidez que a empresa 
desfruta no segmento imobiliário de Blumenau.

A Fetz é a preferida no Meio Oeste. com o apoio de 
duas sedes, a empresa tem atuação nacional em 
obras no segmento industrial e residencial.

O público da região Norte indicou como sua cons-
trutora preferida a MRV Engenharia, de Joinville, 
a maior construtora do País. No mercado desde 
1989, a MRV oferece casas e apartamentos em 
120 cidades de 19 estados brasileiros, tendo en-
tregue mais de 200 mil imóveis. A empresa aposta 
na internet como uma ferramenta de informação, 
venda e relacionamento transparente com seus 
clientes e disponibiliza atendimento online 24 ho-
ras por dia.

Valorização 
dos imóveis 
no território 
catarinense 
atrai 
construtoras 
de outros 
lugares, mas 
a preferência 
continua 
sendo 
regional
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IImagine receber dividendos ao fazer operações 
financeiras como empréstimos e depósitos. Isso 
existe e não é novidade, pois é a política das co-

operativas de crédito, que crescem a cada ano. Só 
em 2013 elas cresceram 100% a mais que os bancos 
tradicionais, segundo o Banco central. Até o início 
deste ano, o Brasil contava com 1.154 Instituições 
Financeiras cooperativas. Juntas, elas administram 
cerca de R$ 170 bilhões de ativos, que representam 
2,53% do Sistema Financeiro Nacional.

Em Santa catarina, a pesquisa IMPAR mostrou 
que os catarinenses estão confiando cada vez mais 
nessas instituições. Além de oferta de crédito, tam-
bém é possível ter conta corrente, que funciona de 
maneira muito similar ao banco tradicional, com 
cheques, cartões de crédito e acesso online. A van-
tagem é que as taxas são menores, o crédito tem 
menos burocracia e os lucros no final do ano são 
distribuídos para os correntistas.

Em busca de uma organização benéfica que resulte 

C O O P E R A T I v A  D E  C R é D I T O

2,58

1,82

1,30
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em ganhos ainda maiores, as cooperativas costu-
mam se organizar em sistemas e centrais. cerca de 
80% das cooperativas individuais são ligadas aos 
principais Sistemas do país: Sicredi, Sicoob, cecred, 
Unicred, confesol e Uniprime.

O Sicredi foi o grande vencedor na pesquisa, com 
25% da preferência no Estado. São 100 coopera-
tivas de crédito nos dez estados onde atua, orga-
nizadas em quatro centrais, uma Fundação e um 
Banco cooperativo. com mais de mil pontos de 
atendimento no país, os ativos administrados pelo 
sistema atingem R$ 38,4 bilhões. 

“Trabalhamos dia a dia para fazer crescer um negó-
cio que acreditamos ser a solução para uma socie-
dade sustentável, mais justa e equilibrada entre o 
bem estar social e o desenvolvimento econômico”, 
define o presidente do Sicredi no Rio Grande do Sul 
e Santa catarina, Orlando Müller.

como diferenciais, as cooperativas do Sicredi par-
ticipam ativamente da comunidade em que estão 
inseridas e retêm os recursos financeiros na sua 
área de atuação. “Nós existimos porque somos uma 
instituição financeira cooperativa feita por pessoas 
para pessoas. Esse é nosso segredo”, revela Müller.

No Vale do Itajaí e Foz do Itajaí, a Viacredi apare-

ce com grande preferência do público. Os mais de 
294 mil cooperados podem participar não apenas 
com as operações do dia a dia, mas também com 
sugestões e nas assembleias gerais realizadas pela 
cooperativa.  Para o diretor executivo da Viacredi, 
Vanildo Leoni, os diferenciais estão no contato di-
reto e próximo com as pessoas e a presença nas 
comunidades onde elas vivem, proporcionando o 
acesso facilitado aos serviços financeiros, qualida-
de no atendimento com geração de oportunidades 
na economia local.

“Essa conquista do Impar representa, acima de 
tudo, o reconhecimento do esforço e dedicação das 
nossas equipes de colaboradores. Também a con-
fiança e o reconhecimento dos cooperados que nos 
indicam estarmos no caminho certo no cumprimen-
to da missão institucional da Viacredi”, disse Leoni.

Já na Grande Florianópolis, Planalto Serrano e Meio 
Oeste o Sicoob também ganha destaque. O Sistema 
tem 2,8 milhões de associados no País, distribuídos 
em 26 unidades federativas e que utilizam os 2.235 
pontos de atendimento. Um dos benefícios é o sa-
que sem cartão, que os correntistas podem realizar 
em situações de emergência como perda, roubo ou 
esquecimento. A transação é permitida através de 
um código de segurança gerado pelo serviço de in-
ternet da cooperativa. 

Quem faz 
parte como 
cooperado 
recebe os 
resultados 
de acordo 
com seu 
investimento, 
além de 
contar 
com taxas 
menores
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Para muitas profissões, o domínio de um idioma 
estrangeiro é requisito básico, enquanto para 
outras é um diferencial que destaca o profis-

sional entre seus pares. com a nova dinâmica dos 
negócios, a demanda pelo inglês ou espanhol cres-
ce sempre. Um profissional de relações internacio-
nais ou de comércio exterior deve ter no mínimo 
domínio do Inglês, sendo capaz de se comunicar 
verbalmente ou através da escrita de forma efi-
ciente e clara, conseguindo analisar documentos 
complexos de cunho profissional.

Em várias áreas, o Brasil vem se adaptando às nor-
mas internacionais e isso significa investimentos em 
diversos setores produtivos e abertura de empresas 
multinacionais em diversas regiões. com isso, ob-
serva-se um aumento no aprendizado de outros idio-
mas, como o Espanhol e o Mandarim, em função dos 
laços brasileiros com países latinos e com a china. 
Além de representar uma vantagem no mercado de 
trabalho, o investimento no aprendizado em outro 
idioma cria oportunidades sociais, amplia a rede de 

relacionamento com pessoas de diferentes países 
e o intercâmbio cultural e intelectual.

Nesse contexto, os cursos de Inglês ganham mais 
espaço e oferecem aulas ainda mais personaliza-
das e que possam se encaixar no perfil de cada 
aluno. Na pesquisa IMPAR 2014, a rede de escolas 
ccAA foi a mais citada na Grande Florianópolis e 
no Norte do Estado. Fundada há mais de 50 anos, 
é reconhecida pela metodologia mas também pelas 
ações de marketing que impactam jovens e adultos. 
Mais de 210 mil alunos em todo o mundo aprendem 
inglês e espanhol em uma de suas franquias. Além 
disso, outras centenas de empresas, instituições 
de ensino superior e escolas de educação formal, 
desde a educação infantil até o ensino médio, utili-
zam o método ccAA, com materiais especialmente 
elaborados pela editora própria. 

Em 1969, mais uma vez de forma pioneira, o fun-
dador Waldyr Lima criou um sistema de concessão 
de uso do método de ensino, que evoluiu para o 
sistema de franchising. Em 2005, mais um desafio 
iniciado: a Faculdade ccAA, fruto da experiência 
do Grupo ccAA no desenvolvimento de um ensino 
diferenciado, que se destaca por oferecer a seus 
alunos um ensino personalizado e de qualidade.

com cursos de inglês e espanhol para crianças, 

C U R s O  D E  I D I O M A s
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adolescentes e adultos, o Fisk foi o curso de idio-
mas mais citado nas regiões do Extremo Sul, Pla-
nalto Serrano, Foz do Itajaí, Vale do Itajaí, Meio 
Oeste e Extremo Oeste. As aulas também são da-
das in company e há ainda cursos de informática, 
inglês para turistas ou português para estrangei-
ros. Sua história começa com Richard H. Fisk, um 
americano que se apaixonou pelo Brasil em uma 
visita realizada em 1950. Mr. Fisk, como é conheci-
do, decidiu permanecer por aqui e criou um método 
próprio que gerou um crescimento vertiginoso. 

Em 1992, foi criada a Fundação Richard H. Fisk, res-
ponsável pelas escolas Fisk, pela PBF - escola de 
idiomas, pela gráfica Support e pela Larry Publicida-
de e Propaganda.  Mais de 15 milhões de pessoas já 
estudaram na Fisk. com meta de inaugurar 50 esco-
las até 2015, o centro de Ensino de Idiomas Fisk tem 
mais de 1.000 escolas em funcionamento, sendo 31 
próprias e 971 unidades espalhadas pelo Brasil.

Habilidade para se 
comunicar num mercado 

global e conquistar novas 
possibilidades

CREATIvA IMAGEs/shUTTERsTOCk.COM
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pEquENOS 
AprENdIzES

Os dados do censo Escolar da Educação Bá-
sica de 2013, divulgados pelo Ministério da 
Educação e Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
mostram a evolução de matrículas em creche, que 
teve crescimento de 72,8%, passando de 1.579.581 
para 2.730.119 no período entre 2007 e 2013. En-
tre 2012 e 2013, o aumento dessas matrículas de 
7,5%. A pré-escola apresentou evolução de 2,2% 
na quantidade de matrículas entre as duas últimas 
edições do censo, chegando a 4.860.481 crianças 
matriculadas no país.

Os especialistas afirmam que há uma importante 
transformação nas escolas de educação infantil 
e nos anos iniciais do ensino fundamental. As es-
tatísticas da Unesco dizem que 65% das crianças 
brasileiras frequentam a pré-escola, o que coloca 
o país em patamares parecidos dos países desen-
volvidos. Um estudo da Fundação Getulio Vargas 
concluiu que os meninos e meninas que fizeram a 
educação infantil, ao chegarem ao 5.º ano se di-

E D U C A ç ã O  I N f A N T I L
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ferenciaram significativamente em conhecimento 
e capacidade de aprendizagem, especialmente em 
Matemática e Português. 

Na fase que vai até os cinco anos de idade, apro-
veita-se a época em que a criança retém tudo com 
muita facilidade quando estimulada, portanto, uma 
das fases de melhor desenvolvimento neuropsico-
motor. Mais tarde, o processo de alfabetização já 
fará parte da rotina desse pequeno aprendiz e deve 
ser iniciado junto com o estímulo às práticas de lei-
tura, escrita e oralidade. Há duas décadas as crian-
ças viviam mais na rua, aprendendo com irmãos e 
primos. Mas hoje muitas vivem em ambientes onde 
só há adultos. Por isso o ambiente escolar ganha 
ainda mais importância. Ali eles compartilham ex-
periências, se ajudam, ampliam o vocabulário, inte-
ragem e aprendem regras de convivência coletiva. 

Entre os pesquisados, nota-se uma preferência por 
centros de educação infantil próximos das comuni-
dades, como o colégio Anglo na região Foz do Itajaí, 
o centro de Educação Infantil criança Esperança 
em chapecó, o colégio São José na região Norte 
do Estado e o Pingo de Gente nas regiões do Extre-
mo Sul, Planalto Serrano e Meio Oeste.

Mas a pesquisa IMPAR revelou também uma boa 
aceitação dos grandes colégios que oferecem Edu-

cação Infantil, como o colégio catarinense na Gran-
de Florianópolis, e o Bom Jesus no Vale do Itajaí.

No centenário colégio catarinense, da Rede Jesuí-
ta de Educação, os pequenos podem entrar a partir 
dos três anos de idade e os princípios religiosos 
fazem parte da formação, assim como os princípios 
éticos da autonomia, da responsabilidade, da soli-
dariedade e do respeito ao bem comum. As crian-
ças também já são inseridas no mundo dos direitos 
e deveres da cidadania, do exercício da criticidade 
e do respeito à ordem democrática, primando ain-
da pelo respeito às manifestações particulares da 
infância como o direito a brincadeiras e o desen-
volvimento das capacidades relativas à expressão, 
comunicação, integração social e pensamento.

Na rede Bom Jesus, presente em vários estados 
e em Santa catarina nas cidades de Blumenau, 
Jaraguá do Sul, Lages, São Bento do Sul, caçador 
e Florianópolis, a proposta pedagógica desenvol-
ve-se a partir de projetos de trabalho que aprovei-
tam a curiosidade da criança e instigam a apren-
dizagem por meio da pesquisa e da investigação. 
O registro gráfico e as tentativas de escrita são 
trabalhadas em diferentes suportes e estratégias. 
A Educação Infantil integra educação e cuidado às 
experiências de aprendizagem que são organiza-
das pelos professores.

Olhar cuidadoso 
e atenção 
redobrada são 
características 
essenciais para 
empreendedores 
de um setor  
que cresce  
ano após ano
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Cada vez mais brasileiros encontram no ensino 
de capacitação profissional um caminho para 
conseguir emprego ou melhorar o salário. 

Uma pesquisa encomendada pela confederação 
Nacional da Indústria (cNI) ao Ibope apontou que 
90% dos entrevistados concordam que com o en-
sino técnico há mais oportunidades no mercado de 
trabalho do que para aqueles que não fizeram ne-
nhum curso. No quesito salários, 82% concordam 
que os profissionais com certificado de qualifica-
ção profissional têm salários maiores do que os 
que não têm.

Essa confiança no ensino de capacitação também 
pode ser comprovada no SENAI/Sc , entidade que 
integra a Federação das Indústrias do Estado de 
Santa catarina (FIESc) e é focada na educação e 
no desenvolvimento tecnológico das indústrias, 
que em 2014 alcançará 180 mil matrículas, o dobro 
do registrado em 2010. De acordo com o diretor 
regional do SENAI/Sc, Sérgio Roberto Arruda, a 
instituição duplicou em quatro anos a capacidade 

GOODLUz/shUTTERsTOCk
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de atendimento construída em 56 anos. “O mais 
relevante é que esse crescimento é sustentado em 
padrões de qualidade, ou seja, mantém-se o nível 
de excelência que sempre se buscou na educação 
profissional e reflete na elevada empregabilidade 
dos egressos, que fica na faixa de 90% entre estu-
dantes de cursos técnicos e graduação tecnológi-
ca”, lembrou o diretor.

O SENAI, que em 2014 celebrou 60 anos de exis-
tência, é novamente o preferido dos catarinenses, 
com 35,36% das indicações. Para Arruda, o pa-
drão de qualidade do trabalho desenvolvido pelo 
SENAI significa o atendimento das demandas da 
Indústria. “É isso que move diariamente todo o 
quadro de profissionais da instituição. Temos a 
preocupação contínua em identificar o perfil do 
profissional desejado pelo mercado de trabalho, 
seja no que tange ao conhecimento técnico ou no 
que diz respeito aos aspectos comportamentais”, 
afirma, lembrando que o SENAI busca reforçar 
também a consciência de cidadania nos alunos e 
futuros profissionais. “Os estudantes saem da es-
cola irrequietos, atentos em buscar continuamente 
um aperfeiçoamento ou uma maneira mais eficaz 
de realizar as tarefas. Eles carregam uma visão crí-
tica e, por isso, podemos dizer que além de bons 
profissionais, formamos bons cidadãos”.

Esse modelo explica também o excelente resul-
tado dos estudantes da instituição na recente 
Olimpíada do conhecimento, um torneio nacional 
de educação profissional. O SENAI/Sc conquis-
tou sete medalhas de ouro, seis de prata, duas de 
bronze e 13 diplomas de excelência. Essas 28 pre-
miações, com mais quatro do SENAc, conduziram 
Santa catarina ao terceiro lugar nacional.

Para o diretor regional do SENAI/Sc, a pesqui-
sa Impar evidencia que a instituição é referência 
em educação profissional, pelo elevado número 
de matrículas e pela resposta que os alunos dão 
quando chegam no ambiente de trabalho. “A ins-
tituição agora investe na instalação de dez insti-
tutos de inovação e de tecnologia. Neles, vamos 
ampliar os serviços laboratoriais, pesquisa apli-
cada, inovação e consultorias para o desenvolvi-
mento tecnológico e de gestão das empresas. São 
atividades também associadas, complementares, 
à educação profissional. Desta forma, o SENAI 
amplia sua contribuição à competitividade da in-
dústria”, conclui Arruda.

Qualificação 
técnica é o 
diferencial 
exigido no 
mercado e 
até aumento 
de salários 
dependem da 
participação 
desses cursos
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Os jovens brasileiros são preparados para entrar 
na faculdade através do ensino médio. Essa 
etapa é importante para aprofundar e conso-

lidar todo o aprendizado da educação básica, desen-
volvendo o pensamento crítico e compreendendo 
melhor as profissões que poderão seguir carreira. 
Por conta disso, uma das exigências do Ministério 
da Educação (MEc) é a inclusão de uma língua es-
trangeira moderna, como o inglês e o espanhol. 

De acordo com o Portal Brasil, site governamental de 
acesso à informação, as disciplinas de Filosofia e So-
ciologia passaram a ser também, desde 2008, uma 
obrigatoriedade no ensino médio.  Além dessas obri-
gações, as escolas que estimulam o conhecimento 
com foco na qualificação para o mercado de trabalho 
e avaliações externas como vestibulares acabam se 
destacando no segmento. 

Na Grande Florianópolis, o colégio catarinense re-
cebeu o maior índice de preferência dos entrevis-
tados na pesquisa IMPAR 2014. O Ensino Médio da 

RACORN /shUTTERsTOCk.COM
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instituição possibilita formação integral aos adoles-
centes, que convivem com tecnologias modernas 
e suporte didático-pedagógico. A Escola também 
oferece Ensino Médio Noturno, projeto social que 
concede bolsas de estudos para adolescentes da 
Grande Florianópolis. 

No Extremo Sul, a mais citada foi a Educação Ad-
ventista. Os adventistas do sétimo dia trabalham por 
uma educação integral e de qualidade alinhadas aos 
princípios cristãos. No Brasil, a Escola foi fundada 
em 1896 na capital de curitiba, atendendo somente 
os níveis elementares do ensino básico. De lá pra 
cá, a instituição cresceu significamente conquistan-
do clientes no país inteiro que simpatizam com sua 
filosofia. Atualmente, a rede brasileira conta com 
mais de 450 unidades escolares, 10 mil professores 
e cerca de 193 mil alunos. 

No Planalto Serrano, o colégio Santa Rosa foi o fa-
vorito da região. Ferramentas tecnológicas, práticas 
pedagógicas, palestras, eventos culturais, campa-
nhas comunitárias são ações que fazem parte do 
processo educativo do Santa Rosa. No Norte ca-
tarinense, o destaque foi para o colégio cenecista 
José Elias Moreira. Localizada em Joinville, a Escola 
trabalha o ensino médio baseados em três níveis da 
ação humana: a vida em sociedade, a atividade pro-
dutiva e a experiência subjetiva. 

Escolas 
públicas 
estão entre as 
preferidas em 
várias regiões 
e as de 
filosofia cristã 
também são 
destaque

com 54 anos de história na educação em Xanxerê, 
o colégio La Salle foi o predileto da região do Meio 
Oeste. A instituição atende cerca de 1.089 estu-
dantes de Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Ensino Médio e curso Técnico de Nível Médio em 
Agropecuária, e conta com o trabalho de mais de 72 
educadores.  

As escolas públicas também foram citadas na pes-
quisa Ibope Inteligência. O Grupo Escolar Professor 
Joaquim Magalhães e a Escola de Educação Básica 
Professor Arantes, ambas de camboriú, ganharam 
na região da Foz do Itajaí, e a Escola de Educação 
Básica Pedro II, de Blumenau, recebeu o maior índice 
de afinidade da região do Vale do Itajaí.

No Extremo Oeste, a mais citada também foi uma 
escola pública. A Escola de Educação Básica Bom 
Pastor, em chapecó, tem como filosofia construir um 
cidadão ético, comprometido com o meio ambiente, 
democrático e criativo, com capacidade de análise 
e superação, fundamentado em aspectos históricos, 
científicos, filosóficos e tecnológicos que seja capaz 
de abrir caminhos para a ampliação da cidadania, 
aprimorando seus hábitos, atitudes, melhorando 
seu comportamento, respeitando as diferenças e 
assumindo de forma democrática a construção dos 
valores humanos.
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20,58

EXCElÊNCIA
pArA O MErCAdO

Mesmo com as mudanças na economia e 
nos paradigmas da educação, o diploma de 
curso superior continua assegurando aces-

so mais fácil ao mercado. Depois de escolher um 
curso que combine com a personalidade e aptidões 
do aluno, especialistas apontam que eleger uma 
instituição de excelência é primordial. A pesquisa 
IMPAR mostra as instituições de ensino superior de 
qualidade reconhecidas que são as preferidas dos 
catarinenses. 

A Universidade Federal de Santa catarina (UFSc) 
está entra as mil melhores instituições do mundo, 
segundo o ranking publicado pela center for World 
University Rankings (cWUR), ocupando a 898ª posi-
ção. Apenas 18 universidades brasileiras aparecem 
neste ranking, sendo a UFSc a 11ª melhor entre as 
brasileiras, e a 7ª entre as universidades federais. 
Mais de 300 laboratórios e núcleos de pesquisa 
garantem aos 70 cursos de graduação e 90 mestra-
dos e doutorados disponíveis ensino de excelência. 
Desde 2009 a UFSc vem implantando campi fora de 

zURIjETA/shUTTERsTOCk.COM
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ÍNdICE dE prEfErÊNCIA E AfINIdAdE pOr rEgIãO 

GRANDE  FLORIANÓPOLIS

vALE DO ITAjAí

ExTREMO sUL

REGIãO NORTE

PLANALTO sERRANO

MEIO OEsTE

FOZ DO ITAJAí 

ExTREMO OEsTE

UFSc

FURB

UNISUL

UNIVILLE

UFSc E UNIPLAc

UNOESc

UNIVALI

UNOcHAPEcÓ

71,65%

45,11%

36,82%

57,22%

38,27%

43,37%

80,76%

37,43%

AS MulhErES 

prEfErEM

UFSc

UNIVILLE

UNIVALI

UNIASSELVI

FURB

UNISUL

18,70%

14,77%

12,17%

7,87%

7,51%

5,90%

Florianópolis para permitir mais acesso dos catari-
nenses à instituição. Os cursos são direcionados às 
características econômicas e necessidade de mer-
cado de cada região, promovendo o desenvolvimen-
to regional ao preparar profissionais qualificados. 

Além de ser a mais citada na capital, a UFSc tam-
bém teve destaque no Planalto Serrano, onde em-
patou com a Uniplac, que atende a região desde 
1959 e conta hoje com 47 cursos de graduação e já 
conta também com ensino à distância. 

Na Foz do Itajaí a mais citada foi a Universidade do 
Vale do Itajaí (Univali), que é uma das maiores insti-
tuições de ensino superior do Brasil e está presente 
nas cidades de Itajaí, Balneário camboriú, Biguaçu, 
Florianópolis, Piçarras, São José e Tijucas. São mais 
de 25 mil alunos em mais de 50 cursos de gradua-
ção, além de cursos sequenciais, de especialização, 
mestrado e doutorado, 485 salas de aulas e 950 sa-
las de apoio e laboratórios.

No Vale do Itajaí, a Furb é tradicionalmente a mais 
citada na pesquisa IMPAR. Além de ter sido a pri-
meira universidade do interior do Estado, os serviços 
prestados à comunidade garantem a preferência da 
população. A novidade deste ano foi a abertura do 
Restaurante Universitário, que fornece alimentação 
à comunidade acadêmica.

A Unisul, destaque no Extremo Sul do Estado, tem 
como ponto forte seu campus virtual, onde são 
disponibilizados livros, apostilas. Os alunos surdos 
podem acessar o material didático traduzido para 
Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

Na região norte, outra preferência já tradicional na 
pesquisa IMPAR é a Univille. com uma concepção 
moderna de ensino, a universidade valoriza ações 
coletivas e projetos multidisciplinares. Pesquisa 
e inovação também são destaques: no último ano 
ficou em 2º lugar na competição LARc e em 4º na 
Winter challenge, duas das maiores competições 
de robótica na América Latina. 

Presente em 11 cidades, a Unoesc foi a instituição 
de ensino superior mais citada na pesquisa IMPAR 
no Meio Oeste. São 21 mil alunos em mais de 50 
cursos. Os hospitais universitário e veterinário, 
além da Rádio Unoesc garantem a aproximação 
com as comunidades locais. 

com uma webTV, a Unochapecó tem forte envol-
vimento com a comunidade através de projetos de 
extensão e foi a preferida dos pesquisados no ex-
tremo Oeste. Nos últimos anos, a instituição vem 
investindo em modernização e aproximação com o 
mercado para crescer.  

Novos 
paradigmas 
da revolução 
digital não 
mudaram 
exigência de 
diploma e da 
qualidade do 
ensino
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15,52

13,15

11,81

7,21

6,03
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uFsc

unIVAlI

unIAsselVI
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FuRb

Faculdade de ciências Econômicas do Sul de Santa 
catarina. Em poucos anos, a instituição quadru-
plicou seu portfólio tornando-se uma das maiores 
universidades de Santa catarina com unidades em 
Araranguá, Laguna, Imbituba, Içara, Braço do Nor-
te e Grande Florianópolis. Em 2005, a Universidade 
criou o campus UnisulVirtual para realizar a gestão 
do ensino à distância com cursos de graduação e 
pós-graduação, os quais atendem hoje mais de 13 
mil alunos.

No Planalto Serrano e Vale do Itajaí, o destaque 
foi para o centro Universitário Leonardo da Vinci 
(Uniasselvi). Desde sua fundação em 1999, as ativi-
dades do Grupo são baseadas no lema: “Não basta 
saber, é preciso saber fazer”.  Hoje, a instituição 
conta com mais de 90 mil acadêmicos e 2.500 cola-
boradores. Possui unidades em Indaial, Blumenau, 
Guaramirim, Brusque e Rio do Sul, além de oferecer 
cursos de graduação e pós graduação com ensino a 
distância para qualquer lugar do País. 

Na região de Foz de Itajaí, a Universidade do Vale 
do Itajaí (Univali) foi a mais citada pelos pesquisa-
dos. A Instituição oferece mais de 50 cursos su-
periores - se somados os cursos de graduação e 
os cursos seqüenciais de formação específica –, e 
cerca de 36 cursos de especialização, nove mestra-
dos e três doutorados. com mais de 25 mil alunos, 

18,75

fOCO é  
SAbEr fAzEr

AUniversidade Federal de Santa catarina 
(UFSc) foi eleita a sétima melhor universida-
de do país de acordo com o Ranking Univer-

sitário Folha 2014 em cinco indicadores: pesquisa 
acadêmica, internacionalização, qualidade de ensi-
no, inovação e avaliação do mercado de trabalho. 
Outro motivo para instituição comemorar este ano 
foi a preferência estadual no quesito Pós Gradua-
ção, segundo a pesquisa IMPAR 2014. A Pró-Reito-
ria de Pós- Graduação da UFSc foi criada em 2004, 
e conta atualmente com dois departamentos: 
Acompanhamento de Programas, que gerencia a 
Pós-Graduação em nível Stricto Sensu (Mestrado, 
Mestrado Profissionalizante e Doutorado); e o de 
Educação continuada, que gerencia a pós-gradu-
ação Lato Sensu (Especializações) e os cursos de 
capacitação. 

A qualidade de ensino da Universidade do Sul de 
Santa catarina (Unisul) foi eleita a favorita pelos 
entrevistados no Extremo Sul. A trajetória da Uni-
sul iniciou em 1964 na cidade de Tubarão, como 

E N s I N O  D E  P ó s - G R A D U A ç ã O
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a Univali está presente nas cidades de Itajaí, Bal-
neário camboriú, Biguaçu, Florianópolis, Piçarras, 
São José e Tijucas.

O favoritismo no Norte do Estado ficou por conta da 
Universidade da Região de Joinville (Univille), que 
em 50 anos de história consolidou como referência 
em ensino e como formadora de opinião nos princi-
pais desafios da comunidade local. A Universidade 
do Oeste de Santa catarina (Unoesc) ganhou evi-
dência na região do Meio Oeste, oferecendo mais 
de 50 cursos de graduação voltados ao desenvol-
vimento humano, cultural, científico e tecnológico. 
Este ano, a instituição completou nove anos que 
foi reconhecida como Universidade pelo conselho 
Estadual de Educação, e, consequentemente, cre-
denciada pelo Ministério da Educação.

No Extremo Oeste, a Universidade comunitária da 
Região de chapecó (Unochapecó) alcançou o maior 
índice de preferência no segmento. Nos últimos 
anos, a Unochapecó priorizou investimentos na sua 
modernização e na sua aproximação com o setor 
produtivo e organizações sociais. com isso, uma 
nova lista de serviços passou a ser disponibiliza-
da, hoje já se contabiliza mais de 8.000 alunos em 
graduação, e mais de mil estudantes em cursos de 
especialização. 

sYDA PRODUCTIONs/shUTTERsTOCk.COM

Educação 
continuada 
é o lema 
dos jovens 
egressos das 
universidades, 
seja com 
aulas 
presenciais ou 
à distância 
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GRANDE  FLORIANÓPOLIS

vALE DO ITAjAí

ExTREMO sUL

REGIãO NORTE

PLANALTO sERRANO

MEIO OEsTE

FOZ DO ITAJAí 

ExTREMO OEsTE

UFSc

UNIASSELVI

UNISUL

UNIVILLE

UNIASSELVI

UNOESc

UNIVALI

UNOcHAPEcÓ

70,47%

50,25%

35,00%

63,10%

50,34%

49,89%

84,41%

48,26%

AS MulhErES 

prEfErEM

UFSc

UNIVILLE

UNIVALI

UNIASSELVI

UNISUL

FURB

17,02%

15,48%

13,49%

10,89%

6,85%

6,34%
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23,61

CONCOrrÊNCIA 
ACIrrAdA

A Volkswagen é a maior montadora e exporta-
dora no setor automotivo no Brasil. A marca 
foi a mais citada entre os catarinenses na 

pesquisa Impar. A empresa que mantém a maior 
linha de automóveis do mercado nacional com 22 
modelos entre nacionais e importados, alcançou 
o índice estadual de 23,61% de preferência em 
Santa catarina. A marca destacou-se nas regiões 
da Grande Florianópolis, Extremo Sul, Foz do Itajaí 
e Vale do Itajaí. 

A confiança e preferência da montadora no país 
se dá de longa data. Há 61 anos instalada no Bra-
sil e com um quadro de 23 mil colaboradores, a 
Volkswagen coleciona prêmios baseados na qua-
lidade de seus produtos, inovação, desenvolvi-
mento, bem como pioneirismo em equipamentos 
que deram aos carros mais conforto, segurança 
e praticidade. O freio ABS, por exemplo, que em 
2014 tornou-se obrigatório em todos os veículos 
fabricados no Brasil, foi utilizado pela fabricante 
em 1992. Das quatro fábricas instaladas no país, 

f A b R I C A N T E  D E  A U T O M ó v E I s
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a de Taubaté, no interior de São Paulo, foi a pri-
meira da América Latina a conseguir a certifica-
ção ISO 9002 em 1993, que requer técnicas de 
modelo de gestão de qualidade para organizações 
em geral. Já a fábrica de motores, localizada em 
São carlos, também em São Paulo, foi a primeira 
unidade do Grupo Volkswagen fora da Europa a 
conseguir o ISO 14001, certificação de desempe-
nho ambiental correto.

Já a Fiat foi a marca mais citada no Planalto Ser-
rano, Meio Oeste e Extremo Oeste, conquistando 
21,41% no índice estadual da pesquisa IMPAR. A 
fabricante tem outro motivo para comemorar. O 
Fiat Palio foi o carro mais vendido em junho, julho 
e agosto, segundo dados da Federação Nacional 
de Distribuição de Veículos Automotores (Fena-
brave). A publicação mostrou ainda que de janeiro 
a agosto deste ano foram vendidas 113.183 uni-
dades do modelo, ficando atrás apenas do Gol, 
que teve 122.155 unidades vendidas no mesmo 
período.

Já os entrevistados da Região Norte menciona-
ram mais vezes a chevrolet. No índice geral, a fa-
bricante ficou em terceiro lugar com 19,76% de ci-
tação. No final de agosto, a GM anunciou que vai 
investir R$ 6,4 bilhões deste ano até 2018 em de-
senvolvimento de novos produtos e tecnologias, 

na formação de novos empregados e localização 
de componentes. 

A pouca diferença no resultado final, bem como 
a divisão de regiões em que cada uma venceu, 
aponta que a disputa pelo mercado está acirra-
da. A concorrência vai aumentar com a instalação 
de quatro montadoras estrangeiras no país até 
2016. BMW, Land Rover, Audi e Mercedes tive-
ram um crescimento elevado nas vendas em 2013 
e seguem em ritmo acelerado neste ano. O que 
favorece as alemãs e a britânica, e outras marcas 
que chegaram há pouco mas estão chamando a 
atenção como a Jac Motors e chery, é o fato de 
que o brasileiro está preferindo pagar um pouco 
mais do que pagaria em um carro semi-luxo das 
montadoras locais. 

De acordo com especialistas, o pouco movimento 
no mercado e a facilidade para comprar um carro 
importado começou a surtir efeito para os consu-
midores, fazendo com que as montadoras tenham 
diminuído o valor dos veículos, não acompanhan-
do o reajuste financeiro de 2013 em função da 
concorrência.

Na disputa 
pelo market 
share, muitas 
empresas não 
acompanham 
reajuste e 
até diminuem 
valor dos 
veículos
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GRANDE  FLORIANÓPOLIS

vALE DO ITAjAí

ExTREMO sUL

REGIãO NORTE

PLANALTO sERRANO

MEIO OEsTE

FOZ DO ITAJAí 

ExTREMO OEsTE

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

cHEVROLET

FIAT

FIAT

VOLKSWAGEN

FIAT

24,79%

36,54%

22,61%

23,31%

35,74%

32,01%

28,77%

34,57%

AS MulhErES 

prEfErEM

FIAT

cHEVROLET

VOLKSWAGEN

FORD

HONDA

RENAULT

24,02%

20,32%

19,45%

11,87%

7,17%

4,30%
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26,37

CrESCEr é O 
MElhOr rEMédIO

Os gráficos de comportamento do mercado 
brasileiro de farmácias são todos crescentes: 
as redes de drogarias no Brasil estão entre as 

que mais investem em expansão de lojas, dentro do 
setor varejista. O número de novas lojas das prin-
cipais redes do país atingirá a casa das centenas 
em 2014, e a expansão das grandes redes pode 
ser comparada ao ritmo das gigantes do varejo na-
cional, como Lojas Americanas ou o Grupo Pão de 
Açúcar, com seus minimercados. 

A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e 
Drogarias (Abrafarma) calcula que as líderes do 
setor, juntas, ampliem o total de lojas numa mé-
dia de 10% ao ano. De acordo com estudo da IMS 
Distribution Studies, divulgado pela Associação, as 
farmácias geridas por grandes grupos devem de-
ter 61% do volume total do mercado brasileiro em 
quatro anos.

Não é somente a venda de medicamentos que tem 
garantido esta expansão. Os não-medicamentos, 

f A R M Á C I A
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que compreendem especialmente itens de higiene, 
perfumaria e cosmética, foram os destaques no 
balanço do primeiro semestre de 2014 nas maiores 
redes de farmácias e drogarias do país. De acordo 
com dados da Abrafarma, essa categoria atingiu 
R$ 4,3 bilhões em vendas no período, de um total 
de R$ 13,5 bilhões movimentados pelo setor – uma 
alta de 16,82% sobre o mesmo período do ano pas-
sado, ampliando a participação no montante total 
– de 30,5% para 31,8%.

O consumidor de Santa catarina, mesmo seguindo 
a tendência nacional ao escolher uma rede como 
preferida, continua sendo tradicional ao indicar a 
Drogaria catarinense, com seus 95 anos de exis-
tência no Estado. A Drogaria catarinense alcançou 
o índice de 26,37% na pesquisa IMPAR, além de 
ser eleita em primeiro lugar em seis das oito regi-
ões pesquisadas. 

criada em 1919 em Joinville, a catarinense tem hoje 
48 lojas em 21 cidades do Estado. Buscando ser 
uma empresa moderna e inovadora, a rede disponi-
biliza diversos serviços para os clientes, como 0800, 
manipulação, Beauty club, lojas com atendimento 
24 horas, convênios e clube de relacionamento. 

A rede de drogarias catarinense acompanha a 
tendência dos estabelecimentos farmacêuticos 

atendendo os clientes de forma mais ampla que 
somente a comercialização de medicamentos, ob-
jetivo que se torna claro na missão da empresa: 
“Garantir a satisfação total do cliente por meio de 
atendimento qualificado e ambiente acolhedor ofe-
recendo-lhe saúde, beleza e bem-estar”. Tanto que 
a empresa investe em marca própria, oferecendo 
produtos de saúde e bem estar e de higiene e lim-
peza na “Linha Bem Estar” e “Linha Bem cuidar”.

A pesquisa IMPAR confirma um histórico da con-
fiança depositada pelos consumidores na Drogaria 
catarinense, que ao longo dos anos aparece em 
primeiro lugar geral e vai conquistando mais e mais 
regiões do Estado. Em 2014 ela aparece como a 
preferida nas regiões da Grande Florianópolis, Ex-
tremo Sul, Planalto Serrano, Foz do Itajaí, Vale do 
Itajaí e Região Norte. 

Na região Meio Oeste a preferida é a rede de far-
mácias São João, com 19,78%. Fundada no Rio 
Grande do Sul, a rede está presente em Santa ca-
tarina com nove lojas. Na região Extremo Oeste, 
os consumidores indicaram a farmácia São Rafael, 
com 23,76% das citações.

Expansão 
do varejo 
farmacêutico 
inclui outros 
produtos 
além dos 
medicamentos 
e Drogaria 
catarinense 
continua na 
liderança
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DROGARIA cATARINENSE

DROGARIA cATARINENSE

DROGARIA cATARINENSE

SÃO JOÃO

DROGARIA cATARINENSE

SÃO RAFAEL

22,42%

17,14%

42,35%

40,36%

21,05%

19,78%

25,19%

23,76%

AS MulhErES 

prEfErEM

DROGARIA cATARINENSE

PREÇO POPULAR

SESI

PANVEL

FARMÁcIA POPULAR DO BRASIL

ANGELONI

25,50%

12,24%

8,55%

5,06%

3,29%

3,25%
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SONhOS 
rEAlIzAdOS

A oferta total de crédito no Brasil, consideran-
do recursos livres e direcionados, cresceu 
563,8% nos últimos dez anos e o prazo de 

financiamento esticou 426%. No mesmo período, o 
spread bancário (diferença entre o custo de capta-
ção e as taxas de juros cobradas nos empréstimos) 
caiu 16,5 pontos percentuais e a inadimplência 
encolheu 3,6 pontos percentuais. As informações 
estão no levantamento realizado em 2013 pela 
Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 
Administração e contabilidade (Anefac). Na últi-
ma década, a participação do crédito no Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro saltou de 24,7% para 
55,2%, enquanto os juros encolheram 30,2 pontos 
percentuais, saindo de 56,7% ao ano em junho de 
2003 para 26,5% em junho de 2013.

As condições de oferta de crédito estão melhoran-
do ano a ano e, apesar das taxas ainda estarem al-
tas – e recentemente subirem ainda mais por causa 
da inflação –, especialistas dizem que ainda há es-
paço para queda. De acordo com a pesquisa, o vo-

lume total de crédito chegou a R$ 2,531 trilhões em 
junho de 2013 ante R$ 381,367 bilhões em junho 
de 2003. O levantamento da Anefac mostra ainda 
que, entre 2003 e 2013, o crédito cresceu mais para 
pessoas físicas do que para as empresas, com um 
avanço de 766,7% para as pessoas tomadoras de 
empréstimos ou compras a prazo ante 452,4% no 
caso das pessoas jurídicas. 

Por outro lado, a inadimplência caiu. consideran-
do todas as faturas vencidas há mais de 90 dias, o 
índice – que em junho de 2003 estava em 8,8% – 
caiu para 5,2% em 2013, uma redução de 3,6 pon-
tos percentuais em dez anos. 

Nesse segmento, a empresa mais citada pelos pes-
quisados na pesquisa IMPAR foi a BV Financeira, 
fundada em julho de 1996 para diversificar a atua-
ção do Banco Votorantim. A BV iniciou suas ativi-
dades no segmento de financiamento de veículos e 
atualmente oferece um vasto portfólio de produtos 
para atender as necessidades de seus clientes.

A BV Financeira é a que mais cresce no País. Pos-
sui dezenas de filiais espalhadas pelo Brasil e mais 
de cem lojas de crédito Pessoal, que proporcionam 
atendimento personalizado. No site da empresa, há 
uma menção ao orgulho de ser 100% brasileira e 
totalmente comprometida com a filosofia do Banco 

f I N A N C E I R A
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28,19%
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10,39%

8,90%

7,03%

6,34%

ao qual pertence: solidez, ética, respeito, empreen-
dedorismo e união.

Um diferencial da empresa é ligar o conceito de 
sustentabilidade às práticas de negócios da ins-
tituição e ao cotidiano de suas operações. Neste 
sentido, o Banco Votorantim, por meio de constan-
te inovação, procura estabelecer relações éticas, 
transparentes e perenes em toda a cadeia de valo-
res e com todas as partes interessadas, respeitan-
do os aspectos econômicos, sociais, ambientais e 
humanos em seus processos.

Entre os produtos da BV Financeira, destacam-se o 
credicasa BV, uma linha de crédito criada especial-
mente para quem já conquistou seu imóvel próprio 
e precisa de dinheiro para investir nos próximos 
projetos de vida; e o crédito Pessoal, que ofere-
ce rapidez e facilidade para utilizar o dinheiro da 
forma que desejar e pagar em até 24 meses com 
cheque ou débito em conta.

hAsLOO GROUP PRODUCTION sTUDIO/shUTTERsTOCk.COM

Mais prazos e opções 
facilitadas de crédito 

geraram uma revolução no 
mercado consumidor
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região desde 1970, apoiando sua imagem na ideia 
da credibilidade para os serviços e imóveis ofere-
cidos. com as operações inicialmente focadas em 
aluguéis, passou a realizar vendas a partir de 2010, 
e em 2014 conta com quatro agências, situadas na 
Ilha e no continente.

Os consumidores do Extremo Sul indicaram à pes-
quisa IMPAR a Duda Imóveis como sua preferida. O 
reconhecimento vem do trabalho realizado desde 
1984 na Região Sul do Estado, que vem se expan-
dindo desde então e hoje está presente nas cida-
des de criciúma, Içara, cocal do Sul e Florianópolis, 
com 11 filiais. A Duda Imóveis também diversificou 
seus serviços, atuando na administração de con-
domínios.

Em 2014, a Max se confirmou como a preferida na 
região da Foz do Itajaí, repetindo a premiação dos 
últimos quatro anos. Fundada em 1997, atua nas 
áreas de venda, locação e administração com três 
lojas nas cidades de Itajaí e Balneário camboriú.  
No Planalto Serrano, a Imobiliária coral foi a mais 
citada, revelando a regionalização do segmento. A 
empresa atua com locação, venda e administração 
de imóveis.

A imobiliária preferida na região do Vale do Itajaí 
é a blumenauense Schork Imóveis, fundada em 

MErCAdOS lOCAIS 
AquECIdOS

As apostas para o mercado imobiliário brasi-
leiro em 2014 são de queda nos preços em 
algumas regiões do País e de vendas mais 

moderadas, de acordo com a previsão do comitê de 
mercado do Núcleo de Real Estate da Escola Poli-
técnica da USP (NRE-Poli). Pelo menos em relação 
aos preços, os números do índice FipeZap Ampliado 
em setembro confirmaram as previsões: a pesqui-
sa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe) indica que o preço médio anunciado dos imó-
veis residenciais no país continua perdendo da infla-
ção em 20 cidades brasileiras, e caindo mês a mês.

Em Santa catarina o mercado imobiliário está 
aquecido, com crescimento na oferta de imóveis 
tanto para a venda quanto para locação. A prefe-
rência dos consumidores, nesta época de eferves-
cência, recai sobre empresas que se consolidaram 
no mercado e com um amplo leque de serviços. 

A Ibagy, que conquistou a preferência dos consu-
midores na Grande Florianópolis, está presente na 

I M O b I L I Á R I A
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2004. como uma das principais empresas do setor 
em Blumenau e região, a Schork atua no mercado 
imobiliário com serviços de locação, compra, ven-
da, assessoria jurídica, avaliações técnicas e con-
sultoria de investimentos. 

Em Joinville está localizada a imobiliária preferi-
da na região Norte: a Irineu Imóveis. Empresa do 
Grupo Irineu Machado, surgiu em 1985, coroando 
o trabalho de vendas que já vinha sendo realizado 
por seu fundador. A partir da credibilidade alcança-
da no setor imobiliário, o Grupo investiu também no 
setor de hotelaria e turismo.

A Imóveis Videira, que atua há vários anos no ramo 
de compra, venda e permuta de imóveis, foi eleita 
a preferida na região Meio Oeste do Estado. Em 
sua gama de serviços está incluída a avaliação e 
a regularização de imóveis, além do financiamento 
imobiliário.

No Extremo Oeste, a Nostra casa é a imobiliária 
mais citada pelos entrevistados, identificados com 
a empresa genuinamente familiar, fundada há 34 
anos em chapecó. Atualmente, além da área de 
vendas e locação, possui um setor especializado 
em administração de condomínios, ocupando lugar 
de destaque regional no ramo imobiliário.

Atendimento 
profissional e 
diversificação 
nos negócios 
são algumas 
estratégias 
para fidelizar 
clientes em 
um mercado 
cada vez mais 
regionalizado

PEshkOvA/shUTTERsTOCk.COM
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ESTIlO próprIO 
TrAz MAIS 
COMpETITIvIdAdE

O Brasil produz cerca de um terço das gemas 
comercializadas em todo o mundo. O País 
está entre os principais produtores mundiais 

de esmeraldas, é o único que produz topázio im-
perial e turmalina paraíba, além de fornecer em 
larga escala citrino, ágata, ametista, turmalina, 
água-marinha, topázio e cristal de quartzo. É con-
siderado também um importante produtor de ouro, 
tendo alcançado em 2012 uma produção de 67,3 to-
neladas, o que lhe assegurou o 12º lugar no ranking 
mundial, segundo o Gold Fields Mineral Services 
(GFMS). 

Mas os brasileiros foram além da vocação natural 
de contar com pedras e gemas de grande valor em 
seu território, desenvolvendo estilo e design pró-
prios para suas joias, o que faz com que o país seja 
reconhecido internacionalmente. A indústria de 
joias é um mercado que sempre será atual, nunca 
sai de moda, mas deve estar constantemente ino-

j O A L h E R I A
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vando e inventando novas tendências.

Os consumidores da região da Grande Florianópolis 
elegem a tradição, ao indicarem a Quevedo Joa-
lheria e Ótica, com 20 anos de atuação no merca-
do, como sua preferida na pesquisa IMPAR 2014. 
A filosofia da empresa baseia-se no cuidado que 
sempre dedicou a seus clientes e inclui treinamen-
to permanente da equipe para garantir o conheci-
mento sobre os produtos e a dedicação, gentileza e 
atenção necessárias para prestar um atendimento 
diferenciado. Atualmente, a Quevedo conta com 
cinco lojas em Florianópolis, duas em São José, 
duas em Palhoça, e uma loja nas cidades de Bigua-
çu, Tubarão e Balneário camboriú. 

“A marca da emoção” é o slogan da Alcidino Jo-
alheria e Ótica, a preferida no Extremo Sul do Es-
tado. Especializada em ótica, joias e relógios, co-
memorou 50 anos de fundação em 2014, com lojas 
em Araranguá, criciúma, Florianópolis, Tubarão e 
Sombrio, a Alcidino. No Planalto Serrano, a joalhe-
ria que desponta é a Mondadori, fundada em 1951 
e com loja instalada no centro de Lages.

A Relojoaria e Óptica Onix foi a predileta na região 
da Foz do Itajaí. Fundada em 1987, a empresa tra-
balha com joias, mas também é reconhecida pelas 
tecnologias na área ótica.

No Vale do Itajaí os consumidores indicaram a Re-
lojoaria e Ótica Universal. Fundada em 1971, ela 
conta com um designer para fabricação própria de 
joias, garantindo exclusividade aos clientes, além 
de uma coleção de relógios e óculos completa dos 
principais fornecedores mundiais.

A Joalheria Big Ben figura novamente como a prefe-
rida dos consumidores da Região Norte. Paranaen-
se de origem, a Big Ben integra o grupo Bergerson 
e foi fundada em curitiba, em 1972. Atualmente 
possui lojas nos dois estados. Em Santa catarina, 
está em Joinville e em Balneário camboriú, além 
de dispor de uma loja online.

O levantamento realizado pela pesquisa IMPAR na 
região Meio Oeste apontou a Safira Joalheria como 
a preferida dos consumidores locais. No Extremo 
Oeste a indicada foi a cansian, qua conta com três 
lojas em chapecó. O Grupo cansian foi fundado em 
1949 e atua no setor de joalheria, ótica e relojoaria, 
incluindo a fabricação de joias e laboratório óptico.

O mercado de 
joias nunca 
sai de moda, 
apenas se 
adapta às 
demandas de 
acordo com as 
tendências 
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quAlIdAdE E 
ATuAlIzAçãO 
CONSTANTE

De acordo com dados da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), no Brasil 
há cerca de 17 mil laboratórios de análises 

clínicas, responsáveis por criar 300 mil empregos 
diretos e indiretos. A perspectiva é que o setor 
cresça até 5% ao ano nos próximos cinco anos. 
O desafio dos laboratórios é oferecer qualidade 
nos serviços, ligada à necessidade de constante 
modernização, acompanhamento de novas tecno-
logias e recursos de última geração, além do trei-
namento de funcionários, padronização de todos 
os processos e a utilização de insumos confiáveis. 

O laboratório médico Santa Luzia volta se desta-
car na pesquisa IMPAR, alcançando o índice de 
54,17% da preferência na região da Grande Flo-
rianópolis. com 40 anos de atuação, o Santa Luzia 
oferece uma estrutura com mais de 30 unidades 
de atendimento (incluindo clínicas e hospitais) e 
600 profissionais especializados que realizam mais 

L A b .  D E  A N Á L I s E s  C L í N I C A s



índice das marcas de preferência e afinidade regional 159

sAnto AntônIo Kg lAboRAn beRgMAnn

vALE DO 
ITAjAí

REGIãO 
NORTE

MEIO 
OEsTE 

ExTREMO
 OEsTE

59,24

27,54

16,17 13,32

de 500 mil exames por mês. O laboratório é certi-
ficado pelo colégio Americano de Patologia (cAP) 
e pelo Programa de Acreditação de Laboratórios 
clínicos (PALc), além de ter a ISO 9001:2008.

Os consumidores do Extremo Sul catarinense pre-
ferem o Laboratório Búrigo, que alcançou 28,05% 
da preferência. A empresa nasceu em 1981, com 
sua primeira sede instalada no centro de criciúma. 
Atualmente, conta com sete unidades em criciúma 
e outras cinco em Forquilhinha, Urussanga, cocal 
do Sul, Orleans e Içara (no Hospital São Donato). 
O laboratório recebeu o certificado de acreditação 
do Sistema Nacional de Acreditação (DIcQ).

O Laboratório São Lucas, de Lages, é indicado 
como o predileto no Planalto Serrano para 35,77% 
dos entrevistados, pelos serviços prestados desde 
sua fundação em 1988.

Na região da Foz do Itajaí, 33,91% das pessoas 
indicaram o Laboratório Flor como destaque. Atu-
ando no mercado desde 1974, o laboratório dispo-
nibiliza equipamentos modernos nas áreas de Imu-
nologia, Hematologia,  Bioquímica e Toxicologia.

O Laboratório de Pesquisas clínicas e Biológi-
cas Santo Antônio Ltda., de Blumenau, recebeu 
59,24% das indicações como o preferido no Vale 

do Itajaí. O Laboratório participa desde 1989 do 
Programa Nacional de controle de Qualidade da 
Sociedade Brasileira de Análises clínicas (SBAc).

Fundado em 1972 em Joinville, o KG é o preferi-
do de 27,54% dos consumidores da região Norte, 
onde atua na realização de Análises clínicas, Bio-
logia Molecular/Genética, check ups Laboratoriais, 
Teste de Paternidade, Drogas de Abuso e Exames 
de laboratório para a Medicina Ocupacional.

com a missão de oferecer exames com qualidade, 
atender as expectativas dos clientes e promover a 
melhoria contínua dos processos, o Laboran Aná-
lises clínicas é o preferido na região Meio Oeste, 
com 16,17% das indicações. 

O Laboratório Bergmann iniciou suas atividades 
há 33 anos, em chapecó, e em 2014 vê seu reco-
nhecimento na preferência de 13,32% na região 
Extremo Oeste. O laboratório possui o certificado 
de Excelência Laboratorial “categoria Platina” da 
Sociedade Brasileira de Análises clínicas (SBAc).

Na área de 
análises 
clínicas, as 
tecnologias 
surgem a todo 
momento para 
aprimorar 
procedimentos 
e serviços
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Em 2014, com a copa do Mundo no Brasil, hou-
ve um crescimento de 11,5% no aluguel de car-
ros nas cidades-sede dos jogos e o ano deve 

fechar com faturamento superior a R$ 6,2 bilhões. 
Mas não só de grandes eventos vive esta ativida-
de econômica. Estimativas apontam que 25% das 
pessoas que viajam no Brasil compram pacotes 
de viagem que incluem passagens aéreas, hospe-
dagem e aluguel de carro para a locomoção. Em 
outros casos, algumas empresas têm trocado as 
passagens de avião por locação de veículos para 
as viagens de negócios. 

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira 
de Locadoras de Automóveis (Abla) traçou o perfil 
dos usuários do serviço e constatou que mais de 21 
milhões de pessoas alugaram um veículo em 2013. 
A amostra apontou que apenas 23% dos locatários 
eram mulheres e 77% homens. Outros dados apu-
rados mostraram a faixa etária e a escolaridade da 

população entrevistada. Os resultados apontaram 
que 85% das pessoas tem entre 25 e 45 anos e 
84% são graduados. A pesquisa mostrou ainda que 
os períodos de maior fluxo são durante as férias de 
julho, festas de final de ano e verão. 

Além do aluguel por curtos períodos, uma média de 
quatro dias segundo a Abla, muitas organizações 
tem optado pela terceirização de frota. Vantagens 
como não ter que se preocupar com manutenção 
dos veículos e, em caso de dano, ter outro imedia-
tamente à disposição, são fatores que vem fazen-
do muitas organizações mudarem sua logística de 
transportes. Outras vantagens são a transferência 
de custos fixos e investimentos para terceiros. 
Além disso, o seguro dos veículos fica por conta da 
locadora, que inclui a mensalidade no valor fixo do 
aluguel. Outra vantagem apontada pelas empresas 
é a renovação da frota periodicamente sem que o 
contratante tenha que se preocupar em vender os 
veículos usados. 

A Localiza, preferida entre as locadoras de veículos 
de Santa catarina, segundo a pesquisa IMPAR, é 
uma das empresas que oferece aluguel de frota, 
além de aluguel de carros, atuação com franquias, 
investimentos na Bolsa de Valores de São Paulo 
e lojas de revenda de aproximadamente 70% da 
frota substituída. com atuação em países como 

L O C A D O R A  D E  v E í C U L O s



índice das marcas de preferência e afinidade regional 161

ÍNdICE dE prEfErÊNCIA E AfINIdAdE pOr rEgIãO 

GRANDE  FLORIANÓPOLIS

vALE DO ITAjAí

ExTREMO sUL

REGIãO NORTE

PLANALTO sERRANO

MEIO OEsTE

FOZ DO ITAJAí 

ExTREMO OEsTE

LOcALIZA

LOcALIZA

LOcALIZA

LOcALIZA

LOcALIZA

FÁcIL LOcADORA

LOcALIZA

FÁcIL LOcADORA

67,34%

71,38%

43,09%

81,15%

64,18%

13,75%

75,74%

4,78%

AS MulhErES 

prEfErEM

LOcALIZA

cATARINENSE

HERTZ

LíDER

AVIS

53,86%

4,64%

4,17%

3,71%

3,20%

Argentina, Bolívia, chile, colômbia, Equador, Pa-
raguai, Peru e Uruguai, além do Brasil, a empresa 
conta com mais de 7 mil colaboradores, mais de 11 
mil veículos, 533 agências em 372 cidades e cer-
ca de 3,5 milhões de clientes, tornando-se a maior 
rede de aluguel de carros da América do Sul. 

A Localiza foi a mais mencionada em seis das oito 
regiões pesquisadas (Grande Florianópolis, Extre-
mo Sul, Planalto Serrano, Foz do Itajaí, Vale do 
Itajaí e Região Norte) e alcançou o índice geral de 
preferencia de 56,97%. 

Nas regiões Meio Oeste e Extremo Oeste a marca 
mais citada foi a Fácil Locadora de Veículos. Atu-
ante no mercado desde 2004, a empresa deu seus 
primeiros passos em chapecó e se expandiu pelo 
Oeste catarinense. Dez anos depois, a empresa se 
consolidou na região e também oferece o serviço 
de terceirização de frotas para todo o Estado.

kzENON/shUTTERsTOCk.COM

O serviço de locação de 
carros é uma alternativa 

segura para quem viaja a 
negócios ou a lazer 
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de seu dinheiro com produtos e serviços para casa. 
As mulheres buscam artigos da moda com preços 
competitivos. Dessa forma, elas garantiram o cres-
cimento constante do setor de lojas de acessórios 
femininos nos últimos anos no Brasil. 

Outro dado que demonstra a força do mercado de 
acessórios no país é a presença decisiva do seg-
mento no setor de franquias. De acordo com a 
Associação Brasileira de Franchising (ABF), o seg-
mento de acessórios pessoais é um dos que mais 
cresce no setor. Em 2012 o comércio de bijuterias 
apresentou um faturamento de R$ 4,8 bilhões e 
crescimento de 29,9% em relação a 2009.

São mulheres comprando numa ponta, porque elas 
também estão produzindo na outra. Um dos princi-
pais motivos do crescimento no setor de acessó-
rios femininos ocorre pela expansão da presença 
feminina no mercado de trabalho. De acordo com a 
Organização Internacional do Trabalho, elas repre-
sentam quase 50% da mão de obra no Brasil. 

A participação feminina no mercado do trabalho 
não apenas cresceu, como foi valorizada: de acor-
do com o IBGE, no ano de 2012 as mulheres tiveram 
aumento real superior aos homens, em relação a 
2011. Enquanto a média do aumento real nos salá-
rios masculinos foi de 2%, os salários femininos su-

A MOdA ESTá 
NOS dETAlhES

As mulheres movimentam mais de R$ 1,3 tri-
lhão em bens e consumo no Brasil e são con-
sideradas o maior mercado consumidor do 

País. Na hora de gastar, são decididas. A pesquisa 
online realizada com cerca de 14 mil mulheres pelo 
Sophia Mind Pesquisa e Inteligência de Mercado 
apontou que 54% delas não poupam nada ou muito 
pouco. Apenas 4% guardam mais de um terço da 
renda durante um ano, conforme o levantamento.

Ainda que a maioria das mulheres considerem bi-
juterias e acessórios decisivos na composição do 
figurino e, portanto, itens quase obrigatórios, a 
pesquisa da Sophia Mind questionou sobre o item 
moda – que inclui roupas, sapatos e acessórios – 
considerando-o um “gasto evitável ou opcional” e 
descobriu que são exatamente estes produtos que 
aparecem como os principais gastos para as mulhe-
res com faixa etária de até 25 anos. Entre as mu-
lheres de 26 a 30 anos, os gastos com saídas se 
equiparam aos gastos com moda, enquanto aquelas 
com idade acima de 30 anos gastam a maior parte 

LOjA DE ACEssóRIOs fEMININOs
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9,38
13,42 16,44 15,49

biram em média 2,4%. Mais mulheres trabalhando 
e ganhando mais significa mercado aquecido para 
o setor, com vendas maiores nas lojas e também 
na internet. 

Em Santa catarina, o grupo regional Mil Bijus, com 
lojas físicas aqui e no Rio Grande do Sul, aparece 
como a preferida em diversas regiões e garante 
suas vendas pela internet. A empresa é dona da 
preferência dos consumidores – e principalmente 
das consumidoras – do Extremo Sul, do Planalto 
Serrano, da Foz do Itajaí e da Região Norte. Além 
da venda direta, a Mil Bijus também vende no ata-
cado, inclusive pela internet, disponibilizando en-
tregas para todo o País. Entre as mulheres pesqui-
sadas em todo o Estado, 10% citaram a Mil Bijus 
como loja preferida. 

No resultado consolidado da pesquisa IMPAR es-
tadual, a loja mais citada entre as mulheres foi a 
Evidência Assessórios, que obteve 13,30% das ci-
tações. A Evidência aparece também como a prefe-
rida na Grande Florianópolis e é prata da casa, pois 
iniciou seus trabalhos em 1982 na Galeria Jaque-
line e hoje conta com nove lojas, todas na região.

Gastos 
femininos 
vão além das 
roupas, afinal 
é preciso 
manter o 
estilo com 
peças que 
traduzem o 
momento 
ou revelam 
preferências 
pessoais

RACORN/shUTTERsTOCk.COM
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FÁtIMA
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KI-bolA
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sUL
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26,09 26,95

48,82

29,57

MARcelo 
sPoRts

fOz DO
 ITAjAí

ERWINOvA/shUTTERsTOCk.COM

gOlEAdA  
dE vENdAS

A realização da copa Mundo no Brasil teve 
impacto não somente no setor turístico. En-
tre os setores do comércio que este grande 

evento impulsionou, um dos mais beneficiados foi  
o de artigos esportivos. O Ibope Inteligência estima 
que até o final de 2014 o gasto médio com produtos 
esportivos por habitante no país será de R$ 95,91, 
sendo que este tipo de gasto em 2013 alcançou os 
R$ 92,30. Se forem confirmadas as estimativas, o 
mercado de artigos esportivos e calçados crescerá 
na casa dos 8% este ano, atingindo uma receita de 
R$ 16,3 bilhões.

Ainda conforme o Ibope, a classe B apresenta o 
maior potencial de consumo, com R$ 7,32 bilhões, o 
que representa 45% do total. Já a classe c tem um 
consumo estimado em R$ 6,37 bilhões, 39% do to-
tal. A Região Sul, que engloba os consumidores do 
Rio Grande do Sul, Paraná e Santa catarina, apre-
senta o maior potencial de gastos por habitante, 
com R$ 123,29, seguido do Sudeste (R$ 106,89) e 
do centro-Oeste (R$ 105,98). No Norte, o consumo 

L O j A DE  A R T IGO s E sP O R T I v O s
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36,96

20,25
13,79 14,10

por habitante é estimado em R$ 66,90 e no Nordes-
te em R$ 64,09.

As lojas de artigos esportivos possuem focos regio-
nais em Santa catarina, tanto que nas oito regiões 
mapeadas pela pesquisa IMPAR, oito lojas diferen-
tes foram indicadas. Na região da Grande Florianó-
polis aparece a centauro, que atua nacionalmente 
e também em toda a América Latina, além da forte 
presença no comércio eletrônico.

com origem dentro das Lojas Fátima, o sucesso 
da venda de artigos esportivos evoluiu para a loja 
independente Fátima Esportes, que em 2014 rece-
be o reconhecimento através do prêmio IMPAR na 
região do Extremo Sul. A loja exclusiva para o seg-
mento surgiu em 1985, em criciúma, e atualmente 
possui mais uma unidade em Araranguá.

com duas lojas em Lages, a Ki-bola Esportes apa-
rece como a preferida da região Serrana. A Ki-bola 
comercializa artigos de caça, pesca, camping, ma-
teriais esportivos, armas e munições, troféus, me-
dalhas e fogos de artificio.

Na região da Foz do Itajaí a loja de artigos esporti-
vos preferida é a Marcelo Sports, que atua na região 
desde 1979 e está presente nas cidades de Balneá-
rio camboriú, Itajaí, Blumenau, Rio do Sul, chapecó, 

Ibirama e Ituporanga. O Grupo também atua com 
vendas pela internet, através da ShopMasp.

A Blubel Sport é a indicada na região do Vale do 
Itajaí. com uma loja no centro de Blumenau, ofere-
ce calçados e roupas esportivas, além de equipa-
mentos e acessórios. 

A região Norte elegeu a Só Tênis como a melhor 
da região. Fundada em 1977, a rede conta com 
quatro lojas em Joinville e Itajaí e atua nos seg-
mentos de calçados, moda jovem masculina, femi-
nina e infantil.

A Placidio calçados e Esportes, com lojas em Videi-
ra e Fraiburgo, conquistou a confiança dos consu-
midores do Meio Oeste. Na região Extremo Oeste 
a Palácio dos Esportes foi a marca preferida. Fun-
dada como Indústria de couro E. E. Dávi em 1943, 
a empresa passou a ser Palácio dos Esportes em 
1964, trabalhando no segmento de caça, pesca, 
camping, fogos de artifício, confecções, calçados 
e demais materiais esportivos.

A copa 
do Mundo 
gerou novos 
negócios, mas 
setor vivencia 
crescimento 
em vários 
esportes
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fOz DO
 ITAjAí

kARRAMbA PRODUCTION/shUTTERsTOCk.COM

IMpulSO A 
NOvAS MArCAS

segundo dados do Ibope Inteligência, os gastos 
previstos pelos consumidores de calçados até 
final deste ano são de R$ 43,4 bilhões, 7,6% a 

mais do que em 2013. Entre os fatores que contri-
buem para esse crescimento estão a ampliação do 
varejo e o aumento do consumo no País, que supe-
rou a marca de R$ 3 trilhões no último ano. 

A pesquisa IMPAR deste ano prova que as marcas 
preferidas neste mercado em expansão são aque-
las que oferecem variedade de produtos e preços 
competitivos. É o caso da rede de lojas Pittol, que 
vende mais de 100 mil pares de calçados todos os 
anos e foi a mais citada pelos entrevistados nas 
regiões do Planalto Serrano, Vale do Itajaí, Meio 
Oeste e Extremo Oeste. A rede foi fundada em 
1958 em uma pequena loja de madeira na cidade 
de concórdia e hoje totaliza mais de 20 lojas es-
palhadas por várias cidades do Sul do País.  

conforme o site da Pittol, “vender não é só atender 
uma necessidade de quem entra na loja. Um calça-

L O j A  D E  C A L ç A D O s
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12,89

46,67

21,08

do envolve desejo e emoção e é preciso encantar 
o cliente”. Outro diferencial são os recursos utili-
zados para se relacionar e manter os clientes bem 
informados na internet. A loja conta com catálogos 
e revistas apresentando novas tendências e pro-
moções de calçados, além de um blog que publica 
dicas de moda, modelos mais procurados, opiniões, 
entre outros conteúdos virtuais. 

Na Grande Florianópolis e Foz do Itajaí, a favorita 
dos consumidores foi a carioca calçados. A em-
presa abriu suas portas em Florianópolis no ano 
de 1985 e, graças ao bom atendimento prestado, 
expandiu suas fronteiras inaugurando filiais em 
São José, Palhoça, Balneário camboriú e Itajaí. 
com mais de 550 colaboradores, a carioca já 
soma 22 lojas em todo o Estado. A visão empre-
sarial fez com que novas marcas também surgis-
sem para atender públicos especializados, como 
a Só Ofertas e a Popular calçados, que são pon-
tas de estoque, a Bom Passo calçados, a carioca 
Surfwear e a carioca Sports, todas com o mesmo 
propósito de satisfazer o cliente. 

Na preferência feminina, as mais citadas na pes-
quisa IMPAR foram a carioca calçados e a Pittol. 
O cartão carioca foi outra iniciativa que conquis-
tou tanto o público feminino quanto o masculino. 
O programa de relacionamento funciona de acor-

do com as compras realizadas e os valores são 
convertidos em bônus para trocar por diversos 
produtos. 

No Norte do Estado novamente a Apolo calçados 
foi a marca de maior lembrança e a mais preferida 
entre os entrevistados. A marca foi apontada com 
12,89% das citações entre o público, obtendo o 
maior índice do segmento na região.

A empresa, que foi fundada em 1969, continua 
seu processo de expansão por Joinville e região.
Já no Extremo Sul do Estado, a empresa Bara-
tão calçados foi novamente a mais citada pelos 
consumidores. A rede conta com lojas nas cidades 
de Forquilhinha, cocal do Sul, Araranguá, Içara e 
criciúma. 

Produto 
envolve 
desejo e o 
encantamento 
do cliente 
pode se 
dar na 
qualidade do 
atendimento 
ou no prazo 
de pagamento
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MIX dE prOduTOS 
E COMprAS  
pElA INTErNET

Os dados de uma pesquisa realizada pelo Ins-
tituto Data Popular mostram que o Brasil 
investe aproximadamente R$ 18 bilhões por 

ano em decoração e que cada pessoa dispõe, em 
média, 15% do valor do imóvel para deixar o lar 
mais bonito. Em meio a tantas possibilidades, a 
empresa que possuir o maior estoque de produtos 
se torna mais competitiva no mercado. É o caso da 
rede varejista Havan, que foi a mais citada pelos 
consumidores de decoração em Santa catarina, de 
acordo com a pesquisa IMPAR 2014. 

A rede oferece uma lista imensa de produtos de-
corativos como cortinas para diversos ambientes 
da casa, tapetes, almofadas, banquetas, papéis de 
parede, iluminação, vasos, entre outros. Outro dife-
rencial é a maneira prática e segura de realizar as 
compras através do cartão Fidelidade, que oferece 
prazo de até 40 dias para pagamento, flexibilidade 
na escolha da data de vencimento e promoções es-

L O j A  D E  D E C O R A ç ã O
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hAVAn hAVAn decoRARte hAVAn
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66,98

37,55
41,37

34,22

peciais. A entrega gratuita também é uma vanta-
gem oferecida aos clientes que adquirem produtos 
do setor de eletrodomésticos e eletroeletrônicos e 
ainda os que fazem a Lista de Presente. O serviço 
é realizado num raio de distância de até 50 quilô-
metros, com saída da própria loja, ou de até 100 
quilômetros, com saída do centro de Distribuição. 

Para se destacar nesse mercado, a cassol center-
lar também vem investindo em um forte mix de pro-
dutos, apresentando mais de 45 mil itens. Esse foi 
um dos motivos que levou a empresa a conquistar 
a preferência dos consumidores na Grande Floria-
nópolis. No último ano, a cassol concluiu a reforma 
e a ampliação de 14 mil metros quadrados de seu 
centro de Distribuição em São José, com investi-
mentos em torno de R$ 5 milhões. Paralelamente, 
ergueu sua décima terceira loja em um terreno 
próprio de 20 mil metros quadrados, às margens 
da rodovia Sc 401, em Florianópolis. O novo em-
preendimento teve um investimento de R$ 24 mi-
lhões, gerando 200 empregos diretos e indiretos e 
ofertando serviços especializados como a fábrica 
de tintas e elaboração de projetos. 

A rede cassol já possui 55 anos de atuação no Es-
tado e é considerada a quinta maior empresa de 
material de construção do Brasil e líder na Região 
Sul. Para melhor atender seus clientes, as lojas 

são organizadas em sete departamentos: Banho 
& cozinha, casa & Decoração, Tintas, Iluminação, 
construção, Revestimentos e Jardinagem. Segun-
do o Departamento de Marketing, esse formato faz 
com que o consumidor tenha praticidade e rapidez 
na hora de selecionar o que deseja para sua casa. 

Outra empresa varejista que ganha evidência e no-
toriedade no segmento é a Decorarte Ambientes, 
no Meio Oeste catarinense. com apenas três anos 
de atuação em Xaxim, a empresa se consolidou na 
região com espaços diversificados, ampla estrutura 
e show room completo. Além disso, tornou-se re-
ferência pelo atendimento diferenciado que leva o 
mix de produtos até os clientes, seja em suas casas 
ou estabelecimentos comerciais. 

A Decorarte Ambientes é especializada na comer-
cialização de cortinas, papéis de parede, persianas, 
pisos e climatizadores. Oferece também consulto-
ria especializada e trabalha em parceria com pro-
fissionais da área da construção civil como arquite-
tos, engenheiros e decoradores.

Famílias estão 
gastando mais 
para arrumar 
a casa e 
querem unir  
bem estar  
e praticidade
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de 100 lojas até o final de 2015. Só em Santa ca-
tarina são mais de 25 lojas. A recém-inaugurada 
em Jaraguá do Sul tem diferenciais como área 
de alimentação, 14 mil metros quadrados de área 
construída e estacionamento com 800 vagas. Já 
no Sul do Estado, a construção de uma nova filial 
iniciará em breve na cidade de Araranguá. Os dire-
tores estudam a possibilidade de instalar também 
salas de cinema totalmente digitais e um posto de 
combustíveis junto ao empreendimento. A previsão 
de conclusão é para o primeiro semestre de 2015. 

A fachada com os traços estilizados da casa Bran-
ca, sede do governo americano, segue o padrão 
nacional da rede. A réplica da Estátua da Liberda-
de se faz presente em alguns dos projetos como 
atrativo turístico e marca registrada da empresa. 
Assim como essa identidade visual, o modelo de 
negócios não é alterado desde que foi fundada a 
primeira loja, em Brusque.

Além das inaugurações minuciosamente planeja-
das, o último ano está sendo um período de gran-
de reconhecimento no mercado para a Havan. No 
quesito sustentabilidade, a empresa recebeu pela 
primeira vez o certificado do Programa Green IT, 
mantido pela Furukawa, uma das maiores fabrican-
tes do mundo de materiais de condução de dados 
(telefone e energia). O documento informa que o 

32,63

CENTrOS  
dE COMprAS 
E dE lAzEr

f undada em uma pequena sala de 45 metros 
quadrados, a Havan começou suas atividades 
em Brusque no ano de 1986. Hoje a empresa 

é considerada a mais completa loja de departa-
mentos do País, contando com 72 filiais espalhadas 
em oito estados brasileiros (Sc, PR, SP, MT, MS, 
GO, RO e MG). Por oferecer condições melhores 
de preço e pagamento, a Havan foi apontada pela 
pesquisa IMPAR como a preferida pelo consumidor 
catarinense no setor de Lojas de Departamentos, 
oferecendo mais de 100 mil produtos em variados 
setores, incluindo moda feminina, masculina, in-
fantil, fitness, utilidades domésticas, brinquedos, 
eletro/eletrônicos, tapetes, camping, entre outros. 

A Havan gera mais de 12 mil empregos diretos e 
tem previsão de chegar a 15 mil colaboradores até 
o final de 2014 em todo o Brasil. Segundo o pre-
sidente Luciano Hang, a rede deve investir cerca 
de R$ 400 milhões este ano para alcançar a meta 

L O j A  D E  D E P A R T A M E N T O s
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volume de materiais recolhidos pela Havan e rein-
dustrializados pela Furukawa evitou que fossem 
depositados em aterros industriais 893,5 quilos de 
materiais contaminados com metais pesados, noci-
vos ao meio ambiente. O reaproveitamento desta 
quantidade de cabos contribuiu para uma econo-
mia de 17.084 Kwh de energia, o suficiente para 
abastecer 114 residências por um mês.  

O conceito de servir como centro de turismo, lazer 
e compras para a região onde estão localizadas, 
tem sido cada vez mais o foco das Lojas Havan. 
Para isso, muitos estabelecimentos são constru-
ídos em rodovias com grande fluxo de carros, o 
que possibilita maior visibilidade dos prédios, que 
já contam com visual arrojado e grandiosidade no 
tamanho. Um bom exemplo é a Havan da cidade de 
Barra Velha, no Norte do Estado. conhecida como 
“Parada Havan”, oferece além da loja uma praça de 
alimentação e restaurantes na parte externa. Ali 
fica também o centro de distribuição da rede. 

Já no Meio-Oeste do Estado, a tradição de mais de 
cem anos das Lojas Pernambucanas conquista os 
consumidores. A rede está sempre se renovando 
e oferece uma ampla variedade de produtos como 
eletrodomésticos, cama, mesa e banho, utilidades, 
eletroeletrônicos, tapetes, entre outros, sendo a 
preferida pelos pesquisados naquela região.

PREssMAsTER/shUTTERsTOCk.COM

Empresa 
mais citada 
na pesquisa 
mantém 
o mesmo 
modelo de 
negócio desde 
1986 e mesma 
identidade 
visual que a 
diferencia no 
mercado
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40,34%

49,21%

27,23%

26,24%

23,28%

36,18%

22,63%

35,79%

AS MulhErES 

prEfErEM

HAVAN

AMERIcANAS

BIG

MAGAZINE LUIZA

PERNAMBUcANAS

MILIUM

33,35%

12,05%

10,76%

7,44%

6,39%

5,74%
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15,15

14,20

14,08

6,68

6,31

sAlFeR

KoeRIch

cAsAs bAhIA

MAgAzIne luIzA

hAVAn

beRlAndA

18,92

EXpANSãO 
plANEjAdA  
E CONTÍNuA

Atuante em 45 municípios catarinenses, o 
Grupo Koerich se destaca mais uma vez na 
pesquisa IMPAR como marca líder no varejo 

de eletrodomésticos. A rede conta hoje com 1,3 mil 
colaboradores em 91 lojas espalhadas pelo Estado 
e tem planos de aumentar sua presença na Região 
Norte. O próximo passo é a construção, em Join-
ville, do terceiro centro de distribuição no Estado. 
Esse movimento de expansão começou no segundo 
semestre de 2013, quando o grupo procurava cida-
des que ainda não contavam com a marca Koerich. 

com a política de estar cada vez mais perto do 
cliente e oferecer benefícios que o fidelizam, a em-
presa posiciona-se como uma das maiores redes 
varejistas catarinenses. Essa história começou em 
1955, quando Eugênio Raulino Koerich ligou defi-
nitivamente seu nome à atividade empresarial no 
Estado. Quase seis décadas depois, a novidade é o 

lançamento do portal de vendas pela internet, que 
também suporta transações via smartphones e ta-
blets. com esse novo processo, ampliou-se o mix de 
produtos em 30%. Um dos objetivos para o próximo 
ano é diversificar ainda mais os negócios e ampliar 
a área de atuação. “Nossa meta é crescer no míni-
mo 10%, apostando no Sul e no Sudeste brasileiros, 
regiões que concentram mais de 80% das vendas 
online”, enfatiza o presidente Antônio Koerich. 

Uma das causas desses bons resultados é a demo-
cratização do crédito que o setor varejista oferece, 
possibilitando a participação da classe média no 
mercado de consumo. Em Santa catarina, o seg-
mento de eletrodomésticos e móveis vem sendo 
fortalecido também por ações de outras empresas, 
como a Berlanda, de curitibanos, a mais citada 
no Planalto Serrano. Através da implantação do 
Programa de Participação de Lucros e Resultados 
(PLR), o grupo teve resultados surpreendentes, 
sendo que mais de 50% das 200 lojas da rede al-
cançaram os objetivos do programa, ultrapassando 
7% de rentabilidade. Para este ano a meta de cres-
cimento é de 15% com implantação de um plano de 
cargos, carreiras e salários. 

Nas regiões Norte e Foz do Itajaí, a mais citada foi 
a Salfer, uma potência varejista com 176 lojas em 
Santa catarina e no Paraná, 2,9 milhões de clientes 

L O j A  D E  E L E T R O  E  M ó v E I s



índice das marcas de preferência e afinidade regional 173

ÍNdICE dE prEfErÊNCIA E AfINIdAdE pOr rEgIãO 

GRANDE  FLORIANÓPOLIS

vALE DO ITAjAí

ExTREMO sUL

REGIãO NORTE

PLANALTO sERRANO

MEIO OEsTE

FOZ DO ITAJAí 

ExTREMO OEsTE

KOERIcH

cASAS BAHIA

KOERIcH

SALFER

BERLANDA

MAGAZINE LUIZA

SALFER

HAVAN

41,72%

24,21%

25,24%

29,77%

29,01%

29,28%

24,44%

21,81%

AS MulhErES 

prEfErEM

KOERIcH

SALFER

MAGAZINE LUIZA

cASAS BAHIA

BERLANDA

HAVAN

18,90%

14,94%

14,53%

13,59%

6,94%

6,35%

e um mix de mais de quatro mil itens. Em 1958, Al-
fredo Salfer realizava um sonho ao inaugurar uma 
loja com o nome da família na movimentada Ave-
nida Getúlio Vargas, em Joinville. No ano passado, 
a rede passou por uma grande transformação com 
a construção do centro de distribuição às margens 
da BR 101, no Norte do Estado. com o slogan “apai-
xonados por vocês”, a Salfer constrói seu relacio-
namento com o cliente por meio de promoções es-
peciais e facilidades de entrega, além de oferecer 
vendas online com muita segurança.

Uma das estratégias do varejo para atrair o con-
sumidor é o crédito facilitado. Essa iniciativa é o 
ponto forte das lojas Magazine Luiza, a preferida 
na região Meio Oeste. Mais de 80% das vendas 
da empresa são feitas por meio de financiamento. 
As ações de marketing por meio de liquidação com 
descontos de até 70% também posicionam a mar-
ca num patamar de prestígio e inovação.  

DMITRY kALINOvskY/shUTTERsTOCk.COM

com o slogan “Koerich, 
Gente Nossa”, a marca 

preferida no Estado mantém 
a tradição e a confiança
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13,86

6,84

3,00

2,44

2,26

cAsAs dA ÁguA

cAssol

bAlARotI

MIlIuM

lojAs bReIthAuPt

guARezI

TYLER OLsON/shUTTERsTOCk.COM

20,07

dO TIjOlO AO 
AbAjur EM uM 
úNICO lugAr

Pesquisas apontam que as vendas no setor de 
materiais de construção cresceram 4,3% no 
quarto bimestre do ano (julho e agosto) em 

relação ao ano passado, e estão 3% superiores 
ao mesmo período em 2012. Quando avaliado o 
período de janeiro a agosto, o desempenho se 
mantém estável, de acordo com um estudo men-
sal realizado pelo Instituto de Pesquisas da Uni-
versidade da Associação Nacional de comercian-
tes de Material de construção (Anamaco) junto 
com outras instituições do ramo, totalizando 530 
lojistas brasileiros no final de agosto. 

No que se refere ao desempenho no ano, a pre-
visão da Anamaco é que 2014 feche com cres-
cimento de 3,5% nas vendas em relação ao ano 
passado. A mesma variação em 2013 sobre 2012 
foi de 4,4%, o que gerou na ocasião faturamento 
recorde de aproximadamente R$ 57,42 bilhões. 

L O j A  D E  M AT.  D E  C O N s T R U ç ã O
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Em Santa catarina, o mercado cresce gradualmen-
te com a instalação de novos estabelecimentos no 
setor, bem como a chegada de franquias externas 
que tornam o mercado cada vez mais competitivo. 
Segundo dados da Anamaco, a região Sul conta 
com mais de 26 mil lojas de materiais de constru-
ção, cerca de 20% do total de estabelecimetos no 
País. Para vencer esta competitividade, as grandes 
marcas investem cada vez mais na variedade do 
mix de produtos, no layout do ambiente de vendas 
e na forma de chegar até o consumidor. 

O uso da internet cresce cada vez mais, seja com as 
compras online ou com o relacionamento via redes 
sociais. No entanto, as táticas tradicionais de abor-
dagem – como telefone, catálogos ou treinamento 
e capacitação dos profissionais que atendem nas 
lojas – ainda são as mais utilizadas. Um estudo re-
alizado em 2013 pela empresa especialista em va-
rejo, marketing e distribuição GS&MD apontou que 
na hora da compra de materiais básicos, a opinião 
do vendedor influencia muito a escolha. 

A marca cassol manteve seu índice de preferência 
nas regiões da Grande Florianópolis e Norte do Es-
tado. com 11 unidades nos três estados da Região 
Sul, a empresa investe no conceito de home center, 
que engloba desde a construção até a decoração, 
passando pelo aperfeiçoamento profissional dos 

colaboradores. A cassol é hoje a maior rede de va-
rejo de materiais de construção no Sul do País e foi 
apontada cinco vezes como a maior do Brasil, de 
acordo com o ranking da Anamaco. Além disso, é a 
primeira colocada também no mercado de revesti-
mentos cerâmicos. 

Já a empresa casas da Água foi a mais mencio-
nada na região da Foz do Itajaí e se tornou, neste 
ano, a preferida também no Vale do Itajaí. com 16 
unidades em Santa catarina e um quadro de apro-
ximadamente 900 funcionários, a empresa está 
entre as maiores empresas do setor varejista ca-
tarinense. 

Além destas, a única marca que se manteve como 
mais citada em sua região foi a Zago Ferragens e 
Materiais de construção. A empresa possui apenas 
três lojas, mas estima sua clientela em até 50 mil 
pessoas espalhadas por todo o Planalto Serrano. 
No Extremo Sul, a marca mais citada foi a Timaco, 
enquanto a Bernardi Materiais de construção foi a 
preferida no Meio Oeste.

O varejo de 
materiais de 
construção 
amplia 
seu mix de 
produtos 
para que 
os clientes 
possam 
encontrar 
tudo o que 
precisam em 
uma só loja 

ÍNdICE dE prEfErÊNCIA E AfINIdAdE pOr rEgIãO 

GRANDE  FLORIANÓPOLIS

vALE DO ITAjAí

ExTREMO sUL

REGIãO NORTE

PLANALTO sERRANO

MEIO OEsTE

FOZ DO ITAJAí 

cASSOL

cASAS DA ÁGUA

TIMAcO

cASSOL

ZAGO

BERNARDI

cASAS DA ÁGUA

37,13%

13,85%

8,01%

19,45%

23,38%

10,64%

22,74%

AS MulhErES 

prEfErEM

cASSOL

cASAS DA ÁGUA

BALAROTI

MILIUM

LOJAS BREITHAUPT

GUAREZI

21,16%

13,77%

6,43%

3,26%

2,80%

2,04%

ExTREMO OEsTE –––––––– –––
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15,46

8,57

7,96

4,83

2,88

hAVAn

MARIsA

c&A

RenneR

PIttol

heRIng

DMITRY kALINOvskY/shUTTERsTOCk.COM

20,21

fOCO NA MOdA 
E fACIlIdAdE 
pArA pAgAr

A s lojas de departamento continuam sendo 
as preferidas dos consumidores catarinen-
ses, de acordo com Pesquisa Ibope, na hora 

de comprar roupas femininas. Além de vitrines 
atrativas, lojas amplas, boa iluminação e setores 
diferenciados que buscam atender variados esti-
los, as diversas formas de pagamento garantem o 
poder de compra para todos e contribuem para a 
fidelização da clientela.  

A mulher é a principal responsável pela movimen-
tação econômica do mercado de vestuário. Uma 
pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência no iní-
cio de 2014 apontou que, entre as mulheres bra-
sileiras que foram às compras em um período de 
30 dias, 78% adquiriram roupas femininas e 60% 
levaram calçados para casa. O relatório mostra 
ainda que elas compraram para a família também: 
43% comprou roupas masculinas e 39% adquiriu 
roupas para crianças e bebês.

L O j A  D E  R O U P A  f E M I N I N A



índice das marcas de preferência e afinidade regional 177

A marca Marisa foi novamente a mais mencionada 
na pesquisa IMPAR, com 20,21% de citações, ten-
do destaque na Grande Florianópolis, Foz do Itajaí 
e Vale do Itajaí. A empresa está consolidada no 
mercado com seu slogan “De mulher para mulher” 
e atua hoje no Brasil com aproximadamente 4,9 
mil colaboradores, 70% deles do sexo feminino. 

Em 2013 a Marisa lançou a campanha “Achados 
Marisa”, com foco nas classes sociais mais baixas, 
oferecendo produtos que seguem as tendências 
da moda a preços mais acessíveis. O projeto conta 
com curadoria própria e parceria com uma concei-
tuada revista de moda para definir as coleções. 
De acordo com a empresa, a ação foi criada com 
base em frequentes pesquisas de mercado, que 
apontam a necessidade que esse público tem em 
acompanhar as novidades no setor de vestuário.  

Diante do crescimento das compras pela internet, 
a marca vem investindo também no marketing di-
gital. com interações pelo site e pelas redes so-
ciais, a Marisa busca se destacar diante do núme-
ro de mulheres que preferem comprar roupas via 
web. O mundo virtual oferece a possibilidade de 
encontrar tudo o que procuram, além de comparar 
preços sem ter que passar muito tempo entrando 
e saindo de lojas, enfrentando filas e carregando 
sacolas. Na internet, elas avaliam e fazem suas 

compras com conforto, além de receber o produto 
em casa. Segundo pesquisas realizadas no setor, o 
número de clientes mulheres que fazem compras 
no meio virtual cresceu 14% em dez anos, e há a 
tendência de que em breve esse número aumente.

Em segundo lugar, com 15,46% no índice da pes-
quisa IMPAR, ficou a rede de lojas de departa-
mento Havan, com destaque para o Extremo Sul, 
Planalto Serrano, Região Norte e Extremo Oeste. 
Empatada com a Havan no Planalto Serrano apa-
rece a Pittol, mais citada também no Meio Oeste. 

Embora as linhas de crédito sejam grandes aliadas 
das lojas, que chegam a parcelar os produtos em 
até 12 vezes, a maioria das clientes tem preferido 
pagar à vista, de acordo com o estudo realizado 
pelo Ibope Inteligência no início do ano. Entre as 
entrevistadas, 61% afirmou que prefere pagar com 
dinheiro, 32% com cartão de crédito, 21% com 
cartão de débito e 7% com cheque.

A mulher é 
a principal 
responsável 
pelo consumo 
do mercado 
de vestuário, 
adquirindo 
peças para 
ela e para a 
família inteira

ÍNdICE dE prEfErÊNCIA E AfINIdAdE pOr rEgIãO 

GRANDE  FLORIANÓPOLIS

vALE DO ITAjAí

ExTREMO sUL

REGIãO NORTE

PLANALTO sERRANO

MEIO OEsTE

FOZ DO ITAJAí 

ExTREMO OEsTE

MARISA

MARISA

HAVAN

HAVAN

HAVAN / PITTOL

PITTOL

MARISA

HAVAN

40,24%

30,30%

14,19%

15,24%

17,11%

26,90%

15,48%

27,51%

AS MulhErES 

prEfErEM

MARISA

HAVAN

c&A

RENNER

PITTOL

PERNAMBUcANAS

19,67%

13,31%

7,24%

6,97%

4,98%

3,65%
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14,93

9,24

5,58

5,55

4,76

cIA do hoMeM

hAVAn

RenneR

PIttol

heRIng

c&A

15,74

dE OlhO NAS 
TENdÊNCIAS

segundo as estimativas do Pyxis consumo, fer-
ramenta de dimensionamento de mercado do 
Ibope Inteligência, cada brasileiro deve gastar 

em média R$ 810,84 em vestimentas até o final 
deste ano. O valor é 3% superior ao ano passado, 
quando a média fechou em R$ 786. A região Sul 
é a que possui a maior expectativa de gasto por 
habitante, com R$ 941,67. 

Em Santa catarina são notáveis as causas que con-
tribuem para esse resultado, tanto por parte dos 
consumidores quanto pelas empresas. A rede  de 
lojas Havan está focada nessa nova perspectiva 
e busca investir ainda mais no guarda-roupa mas-
culino. Razão pela qual foi a preferida dos catari-
nenses na pesquisa IMPAR, aumentando o índice 
de 12,67% obtido em 2013 para 15,74% este ano. 
O potencial de consumo refere-se às roupas como 
bermuda, calça social, calça jeans, camiseta, casa-
co, peça íntima, terno, meia, camisa e gravata.  

Alguns dos temas propostos pela marca para o lan-

çamento da Moda Verão 2015 são as belezas natu-
rais e boas energias, além de remeter a aventura, 
interação e alegria nas vestimentas. Outro atrati-
vo mencionado pelos clientes são as facilidades 
de pagamento que a rede proporciona através do 
cartão Fidelidade. Em breve será inaugurada mais 
uma loja em Balneário camboriú, trazendo em um 
só lugar a possibilidade de comprar vários tipos de 
produtos, além de roupas masculinas e femininas. 

Uma pesquisa da consultoria britânica MarketLine 
prevê que até 2017 o segmento de moda masculina 
movimente US$ 23,6 bilhões no Brasil. Buscando 
também fazer parte desse cenário, a cia. Do Ho-
mem vem expandindo constantemente em Santa 
catarina. Este ano foi a mais citada na região da 
Grande Florianópolis. A rede opera nas cidades de 
São José, Palhoça, Blumenau, Balneário camboriú, 
e Florianópolis, com quatro lojas próprias e sete 
franquias. No mercado desde 1992, a empresa 
multimarcas é especializada em moda masculina 
com opções de roupas e acessórios para todos 
os estilos e papéis do homem atual, que goste de 
moda e tenha espírito jovem.  

No Sul do Estado, o destaque foi para loja Homem 
e cia, de criciúma, a mais citada na pesquisa. Nas 
regiões do Planalto Serrano e Meio Oeste, a pre-
ferida dos entrevistados é a Pittol, que está no 

L O j A  D E  R O U P A  M A s C U L I N A
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mercado desde 1958, quando iniciou suas ativida-
des em concórdia. O casal Serafim e Hermelinda 
Pittol comprou uma loja de madeira para investir 
no comércio de sapatos na cidade, sem saber que 
o trabalho se multiplicaria em grandes e pequenas 
cidades do Estado. O processo de expansão come-
çou a partir de 1969, quando seus filhos assumiram 
o negócio da família. Atualmente, a empresa conta 
24 lojas espalhadas por todo o Sul do País e um 
forte trabalho de consolidação da marca. 

Outra loja favorita pelos consumidores catarinen-
ses é a Renner, que ganhou destaque na região de 
Foz do Itajaí. com uma cultura corporativa sólida, 
é considerada uma das maiores rede de lojas de 
departamento de vestuário no Brasil. Uma das 
suas estratégias é monitorar a qualidade do aten-
dimento através de um painel eletrônico chamado 
“Encantômetro”, localizado nas saídas das lojas. O 
objetivo é medir a percepção e o grau de encanta-
mento dos clientes quanto aos produtos e serviços 
prestados, elaborando planos de ações com base 
nos resultados da pesquisa.

com um 
público cada 
vez mais 
exigente, as 
lojas investem 
para oferecer 
peças de 
qualidade, 
atendimento 
exemplar e 
facilidades 
na hora do 
pagamento

ÍNdICE dE prEfErÊNCIA E AfINIdAdE pOr rEgIãO 

GRANDE  FLORIANÓPOLIS

vALE DO ITAjAí

ExTREMO sUL

REGIãO NORTE

PLANALTO sERRANO

MEIO OEsTE

FOZ DO ITAJAí 

ExTREMO OEsTE

cIA DO HOMEM

HAVAN

HOMEM E cIA

HAVAN

PITTOL

PITTOL

RENNER

HAVAN

28,75%

22,38%

25,98%

14,28%

27,39%

32,40%

14,75%

25,74%

AS MulhErES 

prEfErEM

HAVAN

cIA DO HOMEM

RENNER

c&A

HERING

PITTOL

18,20%

15,03%

8,35%

6,30%

6,00%

5,71%

NEjRON PhOTO/shUTTERsTOCk.COM
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27,16

21,44

2,83

2,48

2,04

nAtuRA

AVon

o botIcÁRIo

jeQuItI

MARy KAy

Vult

36,41

IMARIN/shUTTERsTOCk.COM

bElEzA rEAl  
E vIrTuAl

Com um crescimento de 10% ao ano na última 
década, o mercado de cosméticos enfrenta 
uma ótima fase no País e é um dos mais com-

petitivos. Os motivos são vários: o aumento do po-
der aquisitivo da classe média, o empoderamento 
da mulher e um maior interesse do brasileiro pela 
aparência pessoal. O Brasil é hoje o maior consu-
midor de desodorantes e perfumes no mundo e o 
terceiro em maquiagem e higiene oral. 

A Avon se destaca na preferência em Santa cata-
rina, sendo a mais citada na pesquisa IMPAR 2014 
em seis das oito regiões do Estado. A marca é a 
maior no mundo em venda direta – também co-
nhecida como porta a porta, ou seja, a venda in-
terpessoal fora de um estabelecimento comercial. 
Segundo a empresa, são 6 milhões de vendedores 
autônomos em mais de 100 países, que geram um 
lucro de US$ 11 bilhões por ano. 

Investir em relações pessoais tem dado resultado 
às marcas, afinal o setor de venda direta move US$ 

M A q U I A G E M  E  C O s M é T I C O
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ÍNdICE dE prEfErÊNCIA E AfINIdAdE pOr rEgIãO 

GRANDE  FLORIANÓPOLIS

vALE DO ITAjAí

ExTREMO sUL

REGIãO NORTE

PLANALTO sERRANO

MEIO OEsTE

FOZ DO ITAJAí 

ExTREMO OEsTE

AVON

AVON

O BOTIcÁRIO

AVON

AVON

AVON

NATURA

AVON

34,25%

44,60%

35,39%

39,28%

44,72%

37,78%

34,68%

39,62%

AS MulhErES 

prEfErEM

AVON

NATURA

O BOTIcÁRIO

MARy KAy

JEQUITI

VULT

36,74%

28,18%

20,08%

3,50%

2,09%

1,82%

178 bilhões no mundo. Só no Brasil, em 2013, foram 
mais de R$ 40 bilhões em volume de negócios. O 
País ocupa atualmente a quarta posição no ranking 
da Federação Mundial das Associações de Venda 
Direta (WFDSA), atrás apenas de Estados Unidos, 
Japão e china. 

Por outro lado, há diversificação dos métodos de 
venda, migrando ou agregando diversas platafor-
mas. Marcas que antes atuavam no mercado de 
franquias, como O Boticário, passaram a incluir 
venda direta. Enquanto isso, marcas que se solidi-
ficaram por meio da venda direta, como a Natura, 
estão investindo em lojas físicas e vendas online. 

Os dispositivos móveis também já fazem parte das 
estratégias de vendas. Em janeiro, a Avon lançou 
um aplicativo para smartphones, o Folheto Avon 
Mobile. A ideia é facilitar o processo de compras 
para o consumidor. O canal não descarta a venda 
direta, pois ao final da compra o cliente envia os 
pedidos diretamente a um revendedor de sua con-
fiança. caso não conheça nenhum, o aplicativo su-
gere o revendedor mais próximo. 

As mídias sociais também entraram na diversifica-
ção da Avon, através do aplicativo para Facebook 
Avon Online, no qual o cliente pode escolher os pro-
dutos que mais gosta e enviar a lista de desejos a 

um revendedor diretamente pela rede. “É também 
uma forma de atrair novos perfis de revendedores 
e consumidores, que tenham grande afinidade com 
o ambiente digital”, ressalta diz Luiz Soares, diretor 
de Inovação e contact center da Avon Brasil. 

com o bom desempenho e grande volume de venda 
direta e online, ganha também o mercado de logís-
tica. Os investimentos nesta área, que é fundamen-
tal para a entrega dos pedidos, têm ganhado priori-
dade. A Avon possui três centros de distribuição no 
Brasil: São Paulo, ceará e Bahia. O centro de Dis-
tribuição de cabreúva (SP) foi inaugurado em 2010 
e custou 150 milhões de dólares. A Natura garante 
entrega em até 48h nas capitais – mas para isso 
teve que construir oito novos centros de distribui-
ção em 2013. Já O Boticário utiliza a rede de lojas 
franqueadas e próprias para a distribuição. 

Para garantir o crescimento de dois dígitos nos últi-
mos anos, o mercado de cosméticos entendeu que 
mais do que inovação nos produtos, é necessário 
investir em toda a cadeia, englobando as áreas de 
marketing, vendas e logística.

Mercado 
que cresce 
todos os anos 
inova com 
plataformas 
de venda 
online e 
distribuição 
cada vez mais 
eficiente
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O óleo vegetal Soya é o preferido do consumi-
dor catarinense. A marca foi a mais citada em 
todas as regiões do Estado e conquistou um 

índice final de 65,29% de preferência na pesqusa 
IMPAR 2014. Há quase 40 anos no mercado, a Soya 
foi uma das primeiras marcas de óleo vegetal a sur-
gir no País. O produto começou a ser comercializa-
do na década de 1970, momento em que se tornava 
popular a substituição da gordura animal por gor-
dura vegetal. De acordo com dados do Ministério 
da Agricultura, hoje são produzidas anualmente 
aproximadamente 6 milhões de toneladas de óleo 
de soja no Brasil. Parte desse volume, junto com o 
farelo protéico e o grão, é exportada principalmen-
te para a União Européia e o Japão. 

Para 2014 a Associação Brasileiras de Indústrias de 
Óleos Vegetais (Anbiove) está otimista e prevê um 
aumento significativo na produção. De acordo com 
a Associação, a estimativa de produção neste ano 

é de 7,1 milhões de toneladas, sendo 1,1 milhão de 
toneladas destinadas para exportação. Dentro das 
previsões, a estimativa é de que o grupo de produ-
tos exportados (grãos, farelo e óleo) deve render 
US$ 29,661 bilhões.

O óleo de soja foi o primeiro produto comerciali-
zado pela Soya, em 1976, em uma lata de 900 ml, 
com fundo amarelo e uma panela vermelha cheia 
de alimentos, que se tornaria ícone nos supermer-
cados e cozinhas brasileiras. com trabalho dedica-
do em pesquisas de mercado e desenvolvimento de 
produtos, uma das estratégias da Soya tem sido a 
publicidade. Ao longo de quatro décadas, a marca 
se renova com alterações no slogan, no design da 
marca e das embalagens. Desde 1989 a empresa 
lança grandes campanhas publicitárias que se pre-
ocupam em mostrar a qualidade do produto. Em 
1992, por exemplo, atores vestidos de comida pe-
diam aos consumidores que comprassem Soya com 
o slogan “toda comida pede um grande óleo”. Já 
em 2002, a campanha mostrava a comida se des-
pedindo, fazendo menção de que sem Soya o sabor 
ia embora.  

Em 1995 surgiu mais uma marca do pioneirismo 
aliado ao marketing. A Soya foi a primeira produ-
tora de óleo vegetal do País a comercializar seu 
produto em garrafas PET, permitindo que o con-

ó L E O  v E G E T A L
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SOyA
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70,70%

87,83%

56,65%

70,23%

43,29%

36,05%

60,35%

45,29%

AS MulhErES 

prEfErEM

SOyA

LIZA

SALADA

cOcAMAR

LEVE

PRIMOR

60,03%

20,48%

4,27%

3,39%

3,27%

2,51%

sumidor visse o produto que estava levando para 
casa. No ano seguinte, uma atitude social caracte-
rizou a marca. Nas embalagens do produtos, rostos 
e informações de crianças desaparecidas foram 
divulgados. Segundo a empresa, pelo menos duas 
crianças foram reencontradas por suas famílias. 

Em 1997 a ceval, maior esmagadora e processado-
ra de soja do país e produtora da Soya foi adquirida 
pela Bunge, fortalecendo a liderança dos alimentos 
produzidos e oferecidos ao consumidor. 

Sempre em evolução, no ano de 2003 a Soya deu 
nome a uma linha de alimentos que incorporou 
margarina e maionese. Em 2013 a linha aumentou 
com o óleo de soja com canola, lançado em uma 
campanha nacional com foco na saúde do consumi-
dor. A linha atual conta ainda com a margarina cre-
mosa, comercializada apenas na região Nordeste.

IAkOv fILIMONOv/shUTTERsTOCk.COM

Há quase 40 anosno 
mercado nacional, o óleo 

Soya está consolidado 
entre os consumidores 

catarinenses
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plANOS IdEAIS 
pArA CAdA pErfIl 
dE CONSuMIdOr

A chegada da tecnologia 4G melhorou signi-
ficativamente a experiência do usuário em 
relação à rede de dados móveis, enquanto 

o número de celulares que operam com o sistema 
2G já representa menos da metade das linhas ati-
vas no país, segundo dados da Anatel. A Agência 
Nacional de Telecomunicações informou que o nú-
mero de usuários do 2G em janeiro de 2014 era de 
57,9% e fechou julho com 48,5%. Enquanto isso, o 
3G passou de 35,9% para 44,3% 3 o 4G de 0,58% 
para 1,33%, cerca de 3,67 milhões de linhas, no 
mesmo período.

A empresa TIM é a preferida dos catarinenses se-
gundo a pesquisa IMPAR 2014, tendo registrado 
no segundo trimestre deste ano um crescimento 
de 77% dos usuários 3G, totalizando 30,2 milhões. 
Já o número de clientes da operadora que utilizam 
o sistema 4G chegou a 990 mil pessoas, represen-
tando um aumento de 46,5% e um market share de 

O P E R A D O R A  D E  T E L .  C E L U L A R
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42,93%

38,11%

49,93%

48,65%

52,29%

51,53%

55,11%

55,59%

AS MulhErES 

prEfErEM

TIM
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VIVO

cLARO

BRASIL TELEcOM

NEXTEL

42,36%

25,54%

17,75%

13,48%

0,78%

0,10%

30,27% ante 20,21% de 2013. 

A TIM teve índice geral de 42,80% no Estado e foi 
a mais citada no Extremo Sul, Planalto Serrano, Foz 
do Itajaí, Região Norte e Meio Oeste e em todas 
as outras regiões ficou em segundo lugar. Líder no 
mercado de pré-pago, com 62 milhões de usuários, 
a empresa atingiu no segundo trimestre de 2014 o 
número de 74, 2 milhões de clientes no Brasil. O 
pós-pago cresceu 7,4% e agora soma 12,2 milhões 
de usuários. Segundo a TIM, o faturamento fechou 
com lucro líquido de R$ 738 milhões, 7% superior 
em relação ao mesmo período de 2013.

A marca atribui o bom desempenho às constantes 
novidades e planos que se enquadram no perfil de 
cada consumidor, como o plano Infinity Web 100, 
que permite aos clientes navegarem em compu-
tadores e tablets por R$ 1,99 ao dia, ou o Infinity 
Turbo 7, que fornece dados, voz e SMS com custo 
semanal. Há também a Live Tim Extreme, banda 
larga de 1 giga de velocidade, e o Live Tim Blue 
Box, que integra serviços de streaming para quem 
gosta de assistir vídeos, filmes ou séries em alta 
definição. Até o final de 2014, a Tim planeja inves-
tir R$ 3,8 bilhões em infraestrutura para melhoria 
do sinal e modernização dos equipamentos. Além 
deste valor, outros R$ 7,2 bilhões serão investidos 
até 2016. 

Na Grande Florianópolis, a Oi foi a marca mais 
citada. A diferença da segunda colocada (TIM), 
fioi de apenas 1,32%, o que retrata um mercado 
bastante disputado na região. Já a Vivo, líder no 
País com 28,78% de linhas móveis ativas, tem a 
preferência dos clientes do Vale do Itajaí. No Ex-
tremo-Oeste quem se destaca é a claro, com um 
índice de preferência de 55,59%. 

Ao longo das pesquisas coordenadas pelo Ibope 
Inteligência, embora a TIM tenha vencido em to-
das as edições nota-se uma variação de preferên-
cias em cada região, provando que a concorrência 
entre as marcas em Santa catarina é intensa e 
varia gradativamente. 

Entre os fatores que influenciam este panorama 
estão  a oferta diferenciada de serviços e promo-
ções, a qualidade do sinal, a facilidade em fazer 
portabilidade e a oferta de aparelhos que compor-
tam mais de uma conta ou operadora. Uma pes-
quisa realizada pela Vasona NetWorks, empesa 
de gestão em tráfego de dados, apontou que 42% 
dos usuários recomendam sua operadora para 
um amigo que esteja buscando conexões rápidas 
e estáveis, outro motivo que pode causar a troca 
constante de fornecedora de telefonia móvel.

Marca 
preferida dos 
catarinenses 
se mantém 
em constante 
inovação 
para oferecer 
serviços 
personalizados 
para variados 
estilos de vida
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quase 19 milhões de pessoas possuem assina-
tura de canais pagos de televisão no Brasil, 
número que poderia ser maior não fossem 

as transmissões clandestinas, que chegam a 4 mi-
lhões, de acordo com a Associação Brasileira de 
Televisão por Assinatura (ABTA). Apesar disso, os 
números são bons para as operadoras devido ao 
constante aumento de clientes. Há 10 anos, apenas 
3,8 milhões de brasileiros eram assinantes, segun-
do dados da ABTA. Em 2014 o número de assinan-
tes em Santa catarina passa de 620 mil. 

A SKy é a marca líder na América Latina em TV 
por assinatura em alta definição e é a preferida em 
Santa catarina. A empresa possui hoje 5,2 milhões 
de assinantes e 18 milhões de telespectadores no 
território nacional, número que tende a crescer com 
as recentes ampliações nas regiões Norte e Nor-
deste. Pioneira, a empresa foi a primeira no país a 
oferecer sinal DTH, por satélite, que permite cober-

tura a nível nacional. 

Depois de  com a opção de “congelar” a programa-
ção, voltar a cena ou gravar para assistir depois, 
em 2013 a marca lançou o #SKyREc, que permite 
acionar a gravação de algum programa pela rede 
social Twitter. Para utilizar o serviço, basta que o 
cliente tenha cadastrado seu nome de usuário e 
siga o perfil da operadora no Brasil. Ao se inte-
ressar pela programação divulgada na timeline, o 
cliente dá retweet com a hashtag #SKyREc para 
solicitar que a atração seja gravada. 

Outra forma de interatividade é proporcionada 
pelo aplicativo da marca. com o programa insta-
lado no telefone ou em um tablet e conectado com 
a televisão, é possível que o cliente veja tudo o 
que está passando nos canais do seu pacote e, se 
desejar, com um toque na tela do aparelho é possí-
vel mudar o canal do televisor. O aplicativo oferece 
também personalização, acesso direto a canais de 
música, guia de programação com sinopse e com-
pra de filmes.  

Mais uma inovação da empresa é o SKy Pré-pago 
Livre, um plano flexível sem mensalidade no qual  
o cliente recebe uma antena e a transmissão de 
alguns canais. Depois, faz a compra de pacotes de 
programação para um período pré-determinado. O 

O P E R A D O R A  D E  T v  P A G A
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38,71%

25,48%

12,58%

11,13%

10,17%

plano não tem mensalidade e o usuário recarrega a 
programação quando quiser, podendo variar o con-
teúdo a cada compra. 

A marca trabalha intensamente o marketing e 
publicidade com estrelas como Gisele Bündchen, 
cláudia Leite e Vitor Belfort. É a preferida no Extre-
mo Sul, Planalto Serrano, Foz do Itajaí, Região Nor-
te e Meio Oeste, sendo que aparece na pesquisa 
Ibope com 38,72% de citação no Estado. 

A segunda mais mencionada é a NET, com maior 
preferência na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí 
e Extremo-Oeste. Fundada em 1991, a empresa 
de televisão por assinatura, banda larga e VoIP 
(sistema de voz e conversação sobre serviços de 
dados) está presente em 140 cidades brasileiras 
e oferece a seus clientes a opção de montar seu 
plano personalizado, tendo três serviços no tama-
nho e preço para cada perfil.

Troca de canal 
pelo telefone 
e gravação de 
programação 
via rede social 
são opções 
oferecidas 
pela SKy aos 
clientes da 
era digital

GOODLUz/shUTTERsTOCk.COM



D E S T A Q U E S  c A T A r i n E n S E S

IMPAR 2014188

ó
t

Ic
A

ÍNdICE dE prEfErÊNCIA E AfINIdAdE pOr rEgIãO (%) 

GRANDE 
fLORIANóPOLIs

dInIz AlcIdIno MondAdoRI

ExTREMO 
sUL

PLANALTO  
sERRANO

72,21

32,25 34,43

16,78

onIx

fOz DO
 ITAjAí

RObERT kNEsChkE/shUTTERsTOCk.COM

pOr uM OlhAr 
MAIS SAudávEl

O crescimento do setor ótico brasileiro apre-
sentou no último ano uma alta de 20% em 
comparação a 2012. Estudos patrocinados 

pela Associação Brasileira da Indústria Óptica 
(Abióptica), feitos pela GS&MD, mostram que os 
artigos mais consumidos são armações de óculos 
com movimentação de R$ 13 bilhões ou 66% do 
consumo nacional, depois lentes de óculos com R$ 
3,3 bilhões ou 17%, seguido das lentes de contato 
com R$ 2,6 bilhões (13,4%) e os acessórios, com R$ 
600 milhões (3%). 

Nos primeiros meses de 2014 uma pesquisa da Abi-
óptica também revelou que o mercado de óculos e 
lentes cresceu 17% e chegou a faturar R$ 4 bilhões 
no período. A expectativa dos empresários brasilei-
ros é de que até 2017 o faturamento total do setor 
dobre, passando dos atuais R$ 19,5 bilhões para 
aproximadamente R$ 39,2 bilhões. 

Em Santa catarina, o mercado cresce com foco 
no crédito facilitado e na conscientização da saú-

ó T I C A
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de visual. A Ótica Diniz obteve os maiores índices 
de preferência e afinidade nas regiões da Grande 
Florianópolis, Vale do Itajaí, e Norte do Estado. Fun-
dada por Arione Diniz, a empresa teve sua primeira 
loja no centro da cidade de São Luis (MA), em ja-
neiro de 1992. Atualmente é a maior rede de varejo 
ótico do País, inovando na forma de atendimento e 
oferecendo marcas conceituadas com garantia de 
origem e qualidade.  

Além do mix de produtos, a Ótica Diniz considera 
fundamental investir na capacitação de seus cola-
boradores com treinamentos adequados para rece-
ber bem e prestar um serviço único a cada cliente. 
A expansão no mercado é outro foco da empresa. 
Em fevereiro deste ano foram inauguradas cinco 
lojas no Brasil, sendo uma sediada em Blumenau. 
Alguns meses depois, foram abertas mais doze 
franquias, incluindo lojas nas cidades de Brusque 
e Lages. 

Mas a preferência dos consumidores da região do 
Planalto Serrano continua sendo da Ótica Monda-
dori, que começou suas atividades em Lages no 
ano de 1951, com os irmãos Ambrósio, Ferdinando 
e Domingos Mondadori. Hoje, a empresa continua 
familiar e atua em diversas cidades catarinenses, 
como São Joaquim, campos Novos, Águas Mornas 
e São José. Até final deste ano, deve inaugurar 

mais uma loja em Palhoça. 

Na região da Foz de Itajaí, o favoritismo ficou por 
conta da Onix Relojoaria e Óptica, no mercado há 
mais de 25 anos. A empresa vem investindo em 
novas tecnologias, como Opticlick e o sistema Vi-
sion Print System (VPS), que trabalha com lentes 
progressivas personalizadas. Além disso, dispõe 
de técnicos em Óptica e um especialista em Op-
tometria. Treinamentos, palestras e feiras também 
fazem parte do foco da empresa, permitindo o de-
senvolvimento pessoal e profissional dos funcio-
nários e parceiros. Recentemente, modernizou sua 
logomarca e está passando por um processo de 
profissionalização da área de Marketing.

No Extremo Sul, a Joalheria e Ótica Alcidino foi 
agraciada novamente pelos entrevistados como 
sendo a preferida na região. No Meio Oeste a es-
colhida foi a Safira Ótica e na região do Extremo 
Oeste o destaque foi para a Relojoaria e Ótica can-
sian, que atua no mercado de chapecó desde 1949. 

Mais óculos 
vendidos 
significam 
mais acesso 
aos serviços 
de saúde e 
mais cuidado 
com a 
prevenção
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No último ano, as aquisições de Planos de Saú-
de no Brasil alcançaram mais de 49,2 milhões 
de indivíduos, conforme pesquisa da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Alguns dos 
fatores que contribuíram para a alta demanda fo-
ram o aumento de empregos formais, o crescente 
poder aquisitivo do consumidor e as limitações no 
acesso a serviços públicos. Em Santa catarina, as 
cooperativas de saúde conseguiram faturar mais 
de R$ 2 bilhões em 2013. 

A Unimed continua sendo a preferida dos cata-
rinenses em todas as regiões, de acordo com a 
pesquisa IMPAR 2014. As regiões da Grande Flo-
rianópolis, Vale do Itajaí e Meio Oeste registraram 
variações mais significativas, com o crescimento 
da marca no Estado. O sistema chegou a Santa ca-
tarina em 1971, implantado com base nas experi-
ências já existentes em São Paulo. Hoje são várias 
unidades no território catarinense. A Unimed Gran-
de Florianópolis, por exemplo, conta atualmente 
com mais de 1,6 mil médicos cooperados e abrange 

P L A N O  D E  s A Ú D E
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aproximadamente 65% da população em potencial 
na sua área, atendendo 19 municípios. No último 
ano alcançou uma receita de R$ 650 milhões e pre-
tende crescer 10% até o final de 2014. 

com a necessidade de espaço para os novos de-
partamentos que foram surgindo, em 1984 foi ad-
quirida a primeira sede própria na capital. Hoje, a 
cooperativa da Grande Florianópolis conta com 43 
laboratórios, 39 hospitais e 257 clínicas. O próxi-
mo passo é a inauguração de um hospital próprio, 
localizado em São José, que está em fase de fina-
lização, com início das atividades previsto para o 
final de 2014.

Para fortalecer o cooperativismo, a Unimed tam-
bém busca ações de responsabilidade social, 
alinhando seus interesses para uma cultura de 
sustentabilidade. Atualmente, a Equipe de Respon-
sabilidade Social coordena as atividades inerentes 
ao Investimento Social Privado da cooperativa, 
incluindo os projetos desenvolvidos pelo Instituto 
Unimed Santa catarina – Filial Florianópolis. 

Na região de Joinville, a Unimed conta com um hos-
pital próprio e um laboratório de análises clínicas, 
além de outros 20 laboratórios e 111 clínicas conve-
niados. São 90 mil clientes e 657 cooperados. Além 
disso, são oferecidos serviços de atendimento do-

miciliar, atendimento emergencial e ações de medi-
cina preventiva. A cooperativa também se envolve 
e promove ações de responsabilidade social. Além 
de fazer a sua parte, incentiva seus colaboradores 
e a comunidade a participarem de ações e projetos 
que visam a preservação do meio ambiente. O Pro-
jeto Recicle e Viva Unimed, por exemplo, tem por 
objetivo a arrecadação de óleo de cozinha usado 
em pontos de coleta e armazenamento especiais, 
que são destinados para a transformação em bio-
combustível e também para a fabricação de sabão, 
detergente ou ração animal, entre outros. Todo o 
óleo arrecadado é trocado por cestas básicas que 
beneficiam famílias carentes da comunidade.

Outro destaque no ramo da saúde é a força que 
a marca Agemed vem ganhando no Estado, apa-
recendo em segundo lugar na pesquisa em várias 
regiões. Atuante desde 1998, a operadora saiu de 
um faturamento de pouco mais de R$ 3 milhões 
anuais em 2002, para mais de R$ 144 milhões no 
último ano. com o lucro reinvestido totalmente 
no seu crescimento, a Agemed oferece hoje uma 
grande rede com médicos, laboratórios, clínicas 
e hospitais presentes em vários municípios cata-
rinenses, como Joinville, Blumenau, Itajaí, Lages, 
Florianópolis, Tubarão, criciúma, São Francisco do 
Sul e Balneário camboriú. 

Presentes 
em todas as 
regiões do 
Estado, as 
cooperativas 
da Unimed 
foram as mais 
citadas na 
pesquisa
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prAzEr COM 
SEgurANçA

De acordo com o Ministério da Saúde, apro-
ximadamente 600 milhões de preservativos 
masculinos são usados anualmente no Brasil. 

O Programa Nacional de DST e AIDS concede en-
tre 35% e 40% das camisinhas distribuídas no país, 
sendo que a maioria é comercializada por empresas 
do setor. Este ano, o consumidor catarinense apon-
tou como preferida a Jontex, com 64,63% de cita-
ções de acordo com a pesquisa IMPAR. Em todas as 
regiões ela ficou com o melhor índice. 

com 25% de participação no segmento, o negócio 
da empresa está focado na distribuição de preser-
vativos e géis lubrificantes. Os preservativos são 
testados eletronicamente e possuem reservatório 
na ponta para evitar vazamentos, proporcionando 
conforto e segurança na hora do prazer. Os lubrifi-
cantes são feitos à base de água para não agredir a 
pele e não possuem cheiro. 

A história da Jontex começou em meados de 1936, 
uma época que ainda era incomum falar abertamen-

P R E s E R v A T I v O
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MEIO OEsTE

fOz DO ITAjAí 

ExTREMO OEsTE

JONTEX

JONTEX

JONTEX

JONTEX

JONTEX

JONTEX

JONTEX

JONTEX

65,69%

69,00%

83,67%

60,95%

50,86%

29,69%

74,80%

47,07%

AS MulhErES 

prEfErEM

JONTEX

OLLA

PRUDENcE

BLOWTEX

PRESERV

DUREX

62,37%

14,56%

10,69%

7,71%

1,93%

1,51%

te sobre sexo. A marca foi introduzida pela empresa 
americana Johnson&Johnson, criando o nome com 
as iniciais Jon, e as três últimas letras em referên-
cia a principal matéria-prima do produto, o látex. Em 
1978, a Jontex lançou o preservativo lubrificado, e 
de lá pra cá o produto tornou-se o campeão nas 
vendas pelo conforto na penetração. 

Mais tarde, a empresa começou a promover moda 
com estilos coloridos e versões especiais de preser-
vativos, como o lançamento de 1983 Jontex com-
fort Plus. Nessa década, as doenças sexualmente 
transmissíveis – e em especial a novidade que era a 
AIDS – estavam atingindo com mais intensidade a 
população. A empresa passou a concentrar esforços 
também na área de comunicação e marketing com o 
objetivo de levar para os consumidores informações 
preventivas e incentivar o uso das camisinhas. 

Estas ações continuaram na lista de prioridades da 
empresa e estão até hoje presentes nas mídias e 
em campanhas promocionais de distribuição de pre-
servativos masculinos, principalmente em época de 
grandes festas populares, como o carnaval. Esse foi 
um dos fatores determinantes para a construção da 
marca no Brasil nesses últimos 25 anos. 

A referência de segurança da Jontex junto aos con-
sumidores atraiu os olhos da Hypermarcas S.A, uma 

das maiores empresas em portfólio no segmento de 
cuidados pessoais. A aquisição da marca foi feita 
por aproximadamente US$ 101 milhões, em outubro 
de 2009. Depois disso a marca não cansou de apre-
sentar inovações para estimular os casais a explo-
rarem a intimidade. 

Em 2012, a empresa renovou as prateleiras dos pon-
tos de vendas com as linhas Jontex Marathon, pre-
servativo lubrificado com efeito retardante; Jontex 
Acqua XL, com aroma de hortelã; e Jontex Sensitive 
XL, de menor espessura e maior sensibilidade. 

No último ano a evolução foi apresentada pelos sa-
bores e aromas exclusivos nas camisinhas Jontex, 
como frutas vermelhas, frutas cítricas e maçã ver-
de. com o slogan “O prazer da intimidade”, a ideia 
da marca é proporcionar aos casais sensações dife-
rentes e novas formas de prazer na relação. 

Marca 
preferida 
investe em 
marketing 
promocional 
e em 
campanhas  
de saúde
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CONEXãO  
SEM lIMITES

Os negócios na internet vêm criando oportuni-
dades e novas alternativas com velocidade 
extrema. As empresas do segmento possuem 

hoje opções atrativas para crescer, como investi-
mentos em redes sem fio, provedores, hospedagem 
de comércio eletrônico, entre outros. Um estudo da 
Proteste – Associação Brasileira de Defesa do con-
sumidor analisou os tipos de contratos de prestação 
de serviços. Em média, o gasto mensal do brasileiro 
somente com internet gira em torno de R$ 105 por 
mês, e os combos (serviços que integram telefone, 
internet e TV a cabo) têm uma média de gasto de 
R$ 159 por mês. A pesquisa também mostrou que 
os planos mais procurados entre os entrevistados 
são os de conexão com a internet seguidos pelos 
pacotes únicos. 

Em Santa catarina, a NET foi agraciada novamente 
com o Prêmio IMPAR, recebendo 28,12% da pre-
ferência dos consumidores. Foi a mais citada nas 
regiões do Vale do Itajaí e Meio Oeste. Desde sua 
fundação em 1991, a empresa lidera o mercado de 

banda larga e TV por assinatura no País. Além dis-
so, se destaca no ramo de telefonia fixa, sendo a 
que mais recebe números portados vindos de ou-
tras operadoras. A NET já alcançou mais de 2,5 mi-
lhões de clientes de TV por assinatura, 2,8 milhões 
de internet banda larga e 2,5 milhões de voz com 
o NET Fone via Embratel. Sua rede de cabos tem 
mais de 47 mil quilômetros de extensão e atende 
mais de 10,7 milhões de domicílios. 

O comprometimento com a responsabilidade social 
é outro diferencial da NET, que trabalha com foco 
em três pilares: educação, cultura e cidadania. No 
setor educativo, a empresa disponibiliza um portal 
com variados conteúdos para professores, comu-
nidades escolares e familiares. Outra iniciativa é o 
Educonexão, que leva banda larga e TV por assi-
natura a colégios municipais. Para incentivar a cul-
tura, a NET busca levar aos seus clientes opções 
de entretenimento fora de casa, promovendo pro-
gramações em teatros e cinemas e patrocinando 
torneios em diversas categorias. 

Nas regiões da Grande Florianópolis, Foz do Ita-
jaí e Planalto Serrano, a GVT ficou em evidência. 
Atuante no mercado desde 2000, a empresa ofe-
rece serviços de banda larga com ultravelocidades, 
disponibilizando planos de 15 mega até 150 mega. 
Pensando na demanda do mercado, a provedora 

P R O v E D O R  D E  I N T E R N E T



índice das marcas de preferência e afinidade regional 195

ÍNdICE dE prEfErÊNCIA E AfINIdAdE pOr rEgIãO 

GRANDE  fLORIANóPOLIs

vALE DO ITAjAí

ExTREMO sUL

REGIãO NORTE

PLANALTO sERRANO

MEIO OEsTE

fOz DO ITAjAí 

ExTREMO OEsTE

GVT

NET

OI

OI

GVT

NET

GVT

cLARO

36,11%

49,85%

34,05%

25,60%

40,23%

41,85%

50,22%

53,30%

AS MulhErES 

prEfErEM

NET

GVT

OI

cLARO

VIVO

27,23%

25,87%

22,24%

12,34%

6,89%

lançou o Power combo 3 em 1, um pacote que in-
clui TV por assinatura com recursos smart, banda 
larga e telefone fixo. A ideia é que o consumidor 
tenha todos os serviços em uma única conta, com 
menor preço. 

No Norte do Estado, a Oi também ganhou prestí-
gio. Entre as diversas vantagens da banda larga da 
empresa estão os serviços de backup, um espaço 
online para guardar os arquivos mais importantes 
com segurança, e o sistema Antivírus, um multidis-
positivo que estende proteção completa tanto para 
computadores quanto para tablets. No final do ano 
passado a Oi alcançou a marca de 74,4 milhões de 
Unidades Geradoras de Receitas (UGR), sendo 47,7 
milhões no segmento Móvel Pessoal, 17,8 milhões 
no segmento Residencial, 8,2 milhões no segmen-
to Empresarial/corporativo e 655 mil Telefones de 
Utilidade Pública (TUP). 

A claro foi a provedora de internet favorita pelos 
consumidores da região do Extremo Oeste. Depois 
do sucesso do 3GMAX, a empresa foi a primeira a 
lançar no Brasil, em 2012, o 4GMAX, o serviço de 
internet de maior velocidade para computadores, 
smartphones, e tablets. Atualmente, a claro conta 
com mais de 50 milhões de clientes em 3,6 mil mu-
nicípios brasileiros.

catarinenses 
escolhem 
velocidade 
a custo 
acessível e 
migram cada 
vez mais para 
os combos de 
serviços

DENPhUMI/shUTTERsTOCk.COM
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uM CláSSICO 
glObAlIzAdO                                

A coca-cola é o refrigerante preferido dos 
catarinenses e de pessoas espalhadas por 
mais de 200 países onde a marca coca-

cola company tem atuação. Segundo a empresa, 
diariamente 1,7 bilhão de porções do refrigeran-
te mais famoso são vendidas em todo o mundo. 
Além do sucesso clássico e duradouro, a com-
panhia possui mais de 3,5 mil produtos divididos 
entre 500 marcas. Só no Brasil são 125 produtos 
em oito segmentos de bebidas não alcoólicas: re-
frigerantes, chás, sucos, néctares, energéticos, 
águas, repositores e lácteos. 

A força da marca continua com inúmeros produ-
tos licenciados, ações sociais, inovação tecnoló-
gica voltada para o mundo jovem com aplicativo 
para smartphones e programa exclusivo de rádio, 
interação em redes sociais, apoio a projetos de 
incentivo em geral, promoções e patrocínios mi-
lionários. Além disso, a marca está presente em 
eventos como o Rock in Rio e a copa do Mundo. 
Estimativas apontam que o Trophy Tour, ação que 

exibiu a taça da copa em 88 países e nas 27 ca-
pitais brasileiras antes da competição de 2014, 
rendeu mais de R$ 100 milhões em mídia espon-
tânea com inserções em TV, rádio, impressos e 
plataformas online. 

Além de retorno espontâneo, a construção e al-
cance da marca sempre estiveram relacionados 
à publicidade e ao marketing com foco e criati-
vidade. Quando Asa Griggs candler comprou, em 
1889, a receita do remédio que era comercializado 
pelo farmacêutico Joh Stith Pemberton em Atlan-
ta, nos Estados Unidos, tratou de divulgá-lo com 
cupons, relógios, calendários e balanças em todas 
as farmácias que comercializavam o produto, in-
citando as pessoas a experimentarem a bebida. 
Não demorou muito para o “remédio” se tornar 
um sucesso e candler começar a investir em fá-
bricas, ao mesmo tempo em que teve a ideia de 
vender a bebida em embalagens que as pessoas 
poderiam levar para casa.

O empresário promissor comprou a receita por 
um valor muito baixo, sem imaginar as reais di-
mensões que seu produto alcaçaria. Hoje, caso 
a coca-cola estivesse à venda, o investidor in-
teressado em comprá-la teria que desembolsar 
US$ 79,213 bilhões. Esse é o valor no qual a mar-
ca coca-cola company está avaliada segundo o 

R E f R I G E R A N T E
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cOcA cOLA

cOcA cOLA

cOcA cOLA

cOcA cOLA

cOcA cOLA

cOcA cOLA

cOcA cOLA

cOcA cOLA

73,95%

73,52%

54,14%

67,32%

59,85%

71,61%

72,52%

60,20%

AS MulhErES 

prEfErEM

cOcA cOLA

GUARANÁ ANTÁRTIcA

FANTA

PEPSI

SPRITE

KUAT

66,51%

11,80%

5,18%

3,70%

2,69%

1,71%

relatório anual de Melhores Marcas Globais da 
Interbrand realizado em 2013. 

Para garantir que os investimentos em publicida-
de tenham bons retornos e fazer com que cada vez 
mais pessoas “abram a felicidade”, a coca-cola 
estuda separadamente cada povo, suas culturas 
e hábitos de consumo. Geralmente as campanhas 
seguem temas e linhas simples, com momentos re-
levantes e especiais como um almoço em família 
ou uma partida de futebol na rua. 

Aliada à imagem, a empresa possui fortes inves-
timentos em logística e parceiros de engarrafa-
mento garantem que o produto chegue em todos 
os lugares. Em Santa catarina, a bebida é distri-
buída pela Vonpar, empresa franqueada da coca-
cola, que atua também no Rio Grande do Sul  com 
cinco centros de distribuição nos dois estados.

TIvERYLUCkY/shUTTERsTOCk.COM

com presença em 200 
países, a coca-cola 

investe em publicidade 
variada para garantir o 

sucesso duradouro 
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O ANO dO  
CArrO uSAdO

O mercado de carros novos apresentou, em 
2014, uma retração em comparação a 2013. 
No acumulado de janeiro a abril, de acordo 

com a Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea), foram comerciali-
zados 1,1 milhão de veículos no País, contra os 1,16 
vendidos no mesmo período de 2013. Pesquisa feita 
pela agência AutoInforme, que monitora os preços 
praticados no varejo, revela que o carro zero ficou 
4% mais caro no primeiro trimestre. Nos meses se-
guintes os preços caíram, mas ainda acumulam alta 
de 2,8% no ano.

Já o mercado de usados acelerou com um avanço 
de 5,3% nas vendas em comparação com o mesmo 
período de 2013. Em 2014, para cada carro zero qui-
lômetro que saiu da concessionária, três usados fo-
ram vendidos. Segundo especialistas, a diferença de 
desempenho se explica por duas razões: o aumento 
no preço dos modelos novos, que levou muitos con-
sumidores a optar por um carro de segunda mão, e a 
farta oferta de crédito disponível para o segmento.

GRANDE 
fLORIANóPOLIs

dIMAs KolInA AleMão

ExTREMO 
sUL

PLANALTO  
sERRANO

25,53

15,50

30,61
22,84

bARIguI

fOz DO
 ITAjAí

R E v E N D A  D E  A U T O M ó v E I s
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Um aspecto a ser destacado é a manifestação posi-
tiva do mercado para a venda a uma camada espe-
cífica de consumidores: as pessoas com deficiência. 
O mercado de adaptação de veículos prevê um cres-
cimento de 20% neste ano, segundo a Federação 
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores 
(Fenabrave). A alta é impulsionada pela isenção de 
impostos na compra de veículos novos por pessoas 
com deficiência, o que ajuda a manter as vendas das 
montadoras, e pelo crescente poder aquisitivo dessa 
classe em função da Lei de cotas 8.213/1991, que 
obriga empresas com mais de cem funcionários a 
destinar de 2% a 5% das vagas para esse público.

A pesquisa IMPAR apresentou, na Grande Floria-
nópolis, a empresa Dimas como revendedora de 
automóveis preferida. O Grupo Dimas iniciou suas 
atividades em 1976, como loja multimarcas, e hoje 
é formado pelas revendedoras Ford, Volvo, usados, 
caminhões, consórcio e construções. Atua em Brus-
que, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Mafra, São Bento 
do Sul, São José e Tijucas.

O grupo gaúcho Kolina é o preferido no Extremo Sul. 
Fundado em Bom Jesus (RS) em 1992, passou a atuar 
no Extremo Sul catarinense a partir de 2000, quando 
abriu a Kolina Araranguaense Veículos. Atualmente 
possui concessionárias chevrolet, Volkswagen e 
multimarcas, com lojas nas cidades catarinenses de 

Araranguá, criciúma, Tubarão, Braço do Norte, Imbi-
tuba e Blumenau.

De Lages, a Alemão Automóveis foi escolhida como 
a revendedora da preferência no Planalto Serrano. 
Na Foz de Itajaí a mais citada foi a Barigui, integran-
te do Grupo Barigui, que mantém 47 unidades de 
negócio, além de uma corretora, uma financeira e o 
Instituto Barigui.

No Vale do Itajaí a preferida é a Breitkopf. Fundado 
em 1955, em Blumenau, o Grupo Breitkopf trabalha 
com revenda de Audi e Volkswagen, incluindo ca-
minhões e ônibus, e como corretora de seguros e 
consórcios nas cidades de Blumenau, criciúma, Flo-
rianópolis, Joinville, Brusque, Itajaí, Mafra e Lages.

Preferida na Região Norte, a revendedora caraguá 
integra a Auto Elite Ltda., concessionária Volkswa-
gen fundada em 1969. Além da loja caraguá em 
Jaraguá do Sul, o Grupo Auto Elite possui lojas em 
capinzal, curitibanos, Rio do Sul, São Joaquim, ca-
çador, Lages, Videira e campos Novos, tendo sido a 
mais citada no Meio Oeste. 

No Extremo Oeste aparece a Gambatto Veículos, 
fundada em 1986 como Imperial Veículos e adquiri-
da pelo Grupo Gambatto, passando a se chamar, em 
2004, Gambatto Veículos São Miguel Ltda.

Oferta de 
crédito 
movimenta 
o mercado 
de usados 
e veículos 
adaptados 
também 
ganham 
espaço

bReItKoPF cARAguÁ Auto elIte gAMbAtto

vALE DO 
ITAjAí

REGIãO 
NORTE

MEIO 
OEsTE 

ExTREMO
 OEsTE

14,90
6,08 7,96 4,50
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GRANDE 
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ExTREMO 
sUL
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sERRANO

45,22

20,90

40,48
35,80

PRoMenAc

fOz DO
 ITAjAí

jACk fROG/shUTTERsTOCk.COM

AlTErNATIvA  
dE MObIlIdAdE

As motocicletas são uma paixão para muitos, 
que escolhem esse veículo como opção de 
passeio. Mas há também aqueles que usam 

a moto como alternativa para enfrentar o dia a dia 
do trânsito nas cidades. Podem ser vários os mo-
tivos, mas é certo que o número de motociclistas 
aumenta a cada ano. De acordo com levantamento 
da Associação Brasileira dos Fabricantes de Mo-
tocicletas, ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e 
Similares (Abraciclo), o mercado começou 2014 em 
alta, com crescimento de 14,2% na produção. Em 
janeiro foram fabricadas 145.302 unidades, contra 
127.220 registradas no mesmo período em 2013.

O gosto dos brasileiros pela motocicleta elevou a 
frota nacional para mais de 20 milhões, com uma 
produção anual de cerca de 1,7 milhão de unidades, 
segundo a Abraciclo. O Brasil é hoje o sexto produ-
tor mundial deste tipo de veículo. Uma das tendên-
cias verificadas em Santa catarina é a venda de 
veículos do segmento premium, as motos de alta 
performance. Quem opta por um veículo deste tipo, 

R E v E N D A  D E  M O T O C I C L E T A s
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RegAtA Motos Kg Motos VIdecRoss gAMbAtto
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de alto padrão, tem que desembolsar de R$ 50 mil 
a R$ 90 mil. Edições especiais e importadas podem 
custar até R$ 600 mil.

Na Grande Florianópolis a Amauri, revendedora 
Honda, alcançou 45,22% do índice de preferência. 
A empresa tem lojas em São José, Biguaçu e Flo-
rianópolis, onde oferece motos novas, seminovas, 
importadas, peças e acessórios.

A Dimasa foi a vencedora da Região Sul com 
20,90% e também opera a bandeira Honda, atu-
ando em Santa catarina com lojas em Araranguá 
e criciúma e no Rio Grande do Sul com lojas em 
Torres e capão da canoa. O grupo iniciou suas 
operações em 1970 e trabalha com venda direta e 
consórcio, além de peças e acessórios.

A revenda Honda aparece também na escolha dos 
consumidores da Foz do Itajaí, onde 35,80% apon-
taram a Promenac Motos como sua predileta. Sua 
atuação na região é forte, com lojas nas cidades 
de Itajaí, Balneário camboriú, Piçarras, Barra Ve-
lha, camboriú, Ilhota, Itapema Navegantes, Penha 
e Porto Belo.

No Vale do Itajaí a Regata Motos, revendedora 
Honda, alcançou o maior índice de preferência dos 
consumidores, com 20,40% das indicações. Motos 

novas, semi novas, consórcio, peças e acessórios 
fazem parte do leque de atendimento da revende-
dora que possui lojas em Blumenau, Timbó, Indaial 
e Rio do Sul.

Na Região Norte a Kg Motos, revendedora da Hon-
da, foi confirmada como a predileta com 59,17% 
dos consumidores pesquisados. Trabalhando com 
novas e usadas, consórcio e peças, atua em oito 
cidades: Joinville, canoinhas, Jaraguá do Sul, São 
Francisco do Sul, Mafra, Guaramirim, Massarandu-
ba e Garuva, além de possuir uma loja ambulante.

No Extremo Oeste a Gambatto Motos, do Grupo 
Gambatto, também revendedora Honda, aparece 
como a preferida do público. Fundada em 1973, e 
com lojas em chapecó e São Miguel do Oeste, a 
Gambatto conta com venda direta, consórcio, ofi-
cina e acessórios.

A Videcross, fundada em 1983 em Videira, é outra 
revendedora Honda indicada pelos consumidores 
e teve 17,16% da preferência no Meio Oeste. Atu-
almente conta com lojas em caçador e Videira e 
um ponto de venda em Fraiburgo. No Planalto Ser-
rano os consumidores escolheram uma revendedo-
ra multimarca como sua preferida: a Moto Show, 
que alcançou o índice de 40,48% da preferência 
dos entrevistados da região.

Empresas 
vendem mais 
que no ano 
passado e 
atendem as 
demandas 
do segmento 
premium
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dEMANdA EM 
CrESCIMENTO

O medo da violência faz o mercado da vigilância 
eletrônica faturar alto. com o barateamento 
das câmeras, os condomínios, as empresas 

e até os pequenos comerciantes estão aderindo à 
tecnologia para tentar se proteger dos criminosos. 
Segundo estimativas da Associação Brasileira das 
Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança 
(ABESE), no ano passado o consumo de equipa-
mentos de segurança cresceu 11%, quando com-
parado ao montante de R$ 1,96 bilhão que o setor 
movimentou em 2012. Esse crescimento deve ser 
ainda maior este ano.

Ainda em 2014, há a expectativa pela aprovação 
do Estatuto da Segurança Privada, que regulamen-
ta o setor e garante novos critérios de fiscalização. 
O processo foi aberto há mais de quatro anos pelo 
Ministério da Justiça e pela Polícia Federal e está 
em fase final de aprovação na casa civil.

Segundo pesquisa realizada em 2012 pelo Institu-
to de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), os 

brasileiros gastam em média R$ 40 milhões com 
seguro e contratações de empresas de segurança. 

Uma das maiores empresas de serviços de segu-
rança privada no Sul do Brasil, com atuação em 
Santa catarina e no Paraná, a Orsegups desponta 
como ganhadora estadual do Prêmio IMPAR, com 
16,55% da preferência e liderando nas regiões 
da Grande Florianópolis (20,63%), Foz do Itajaí 
(53,93%) e Vale do Itajaí (24,15%). A Orsegups 
conta com mais de 20 empresas em sua holding 
e uma equipe de 12 mil colaboradores. A empresa 
oferece serviços de segurança humana, eletrôni-
ca, monitoramento 24 horas, asseio e conserva-
ção, escolta armada, serviços especializados e 
rastreamento.

De acordo com o presidente da Orsegups Partici-
pações S.A., Dilmo Wanderley Berger, “os últimos 
anos têm sido corporativamente agressivos. No 
ímpeto do crescimento e visando as oportunida-
des possíveis, advindas ou mesmo criadas, adqui-
rimos, incorporamos e fundimos diversas empre-
sas à Orsegups. Essas conquistas só são possíveis 
e concretas graças à nossa visão estratégica de 
crescimento e estruturação a longo prazo”. 

Nas regiões Meio Oeste e Planalto Serrano, des-
ponta a Patrimonial, que atua com várias unidades 

v I G I L â N C I A  E  s E G U R A N ç A
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4,53%

operacionais nos municípios catarinenses de Bal-
neário camboriú, São Miguel do Oeste, concórdia, 
caçador, Santa cecília, Maravilha, Pinhalzinho 
e Xaxim, todas integradas à matriz em chapecó. 
Sua atuação abrange a vigilância orgânica, cães 
de guarda (bravo), backup de dados, investigação, 
asseio e conservação.

A Radar é a empresa preferida no Extremo Sul. 
Opera nas cidades de criciúma e Araranguá e ofe-
rece vigilância residencial e industrial, vigilância 
eletrônica, serviços de jardinagem, limpeza e con-
servação, além de serviços gerais. 

Na Região Norte aparece uma empresa de abran-
gência nacional, a Inviolável, que atua em 15 esta-
dos brasileiros, em mais de 280 cidades, sendo 36 
delas catarinenses. Entre os serviços oferecidos 
estão o monitoramento 24 horas via rádio frequên-
cia, monitoramento e armazenamento de videocâ-
mera, cerca elétrica, monitoramento por internet 
e chip celular, serviços gerais, segurança, escolta 
armada, transporte de valores, entre outros.

Brasileiros e 
catarinenses 
gastam cada 
vez mais com 
tecnologia de 
monitoramento 
e serviços 
especializados

DMITRY kALINOvskY/shUTTERsTOCk.COM
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C om menos espaço nas capitais e grandes 
centros urbanos, a expansão do setor de sho-
pping centers tem ocorrido no interior do País. 

Em Santa catarina, apenas nos últimos oito anos, o 
número de shoppings dobrou, passando de 10 para 
20 e aumentando em mais 150% a Área Bruta Lo-
cável (ABL) do setor. E o ritmo ainda é de expansão. 

Na pesquisa IMPAR, os empreendimentos preferi-
dos são os que estão mais próximos da comunidade 
e em algumas regiões percebe-se que são os mais 
tradicionais, como na Grande Florianópolis, onde o 
Shopping Itaguaçu ficou em primeiro lugar. Inaugu-
rado em 1982, passou recentemente por uma gran-
de reforma e hoje conta com 224 operações, entre 
lojas e quiosques, três praças de alimentação, cin-
co salas de cinema. O empreendimento gera cerca 
de dois mil empregos diretos e recebe um fluxo 
mensal estimado em 1 milhão de pessoas.

Outra tradição é o Neumarkt, em Blumenau, o mais 
citado no Vale do Itajaí. Inaugurado em 1993, é 

considerado um marco do varejo e um referencial 
em lançamento de tendências de moda e compor-
tamento da região. Para o gerente de Marketing, 
Ivan Savaris, o Neumarkt inova sempre e isso é 
comprovado pela vinda de importantes operações. 
“Todos os investimentos são embasados em muita 
pesquisa e observação, para entender efetivamen-
te o que nossos clientes pensam e querem”, diz. O 
superintendente do Neumarkt, Alexandre Barros, 
acrescenta que o mercado local tem diferenciado 
profissionais de amadores. “Os empreendimentos 
já consolidados trabalham fortemente na qualifica-
ção do mix de lojas e na busca de diferenciais para 
o consumidor”, completa. 

No Extremo Sul, o Farol Shopping foi o mais ci-
tado. Inaugurado em outubro de 2006, revitalizou 
a economia em Tubarão e região. com uma área 
construída de 52 mil metros quadrados, tem oito 
lojas âncora e mais de 120 lojas satélites, praça de 
alimentação de mil metros quadrados e 11 opera-
ções de alimentação, além de um restaurante pa-
norâmico, quatro salas de cinema multiplex e um 
parque de diversões. 

O Serra Shopping foi o preferido dos consumidores 
do Planalto Serrano. Fundado em outubro de 1996, o 
empreendimento tem cerca de 50 espaços em ope-
ração e investe constantemente em infraestrutura, 

GRANDE 
fLORIANóPOLIs

ItAguAçu FARol shoPPIng seRRA

ExTREMO 
sUL
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27,14 29,15

83,02

40,28
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 ITAjAí
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qualidade, segurança e, principalmente, em estrei-
tar o relacionamento com a comunidade da região. 

Na Foz do Itajaí a preferência ficou com o Itajaí Sho-
pping center, que desde 2000 é um dos principais 
espaços de compras e lazer da cidade. O empreen-
dimento administrado pelo Grupo Tacla deu início a 
um audacioso plano de expansão, que prevê a am-
pliação para 49 mil metros quadrados de área total 
e um incremento de 42 lojas, chegando a 119.

com 160 operações, entre lojas e serviços, o 
Shopping Mueller, em Joinville, foi o preferido na 
região Norte. construído há 19 anos, o Mueller 
impulsionou o crescimento do comércio da região 
com diversas atrações, lojas, marcas, serviços e 
eventos importantes. No Extremo Oeste, a pes-
quisa revelou o Pátio chapecó como o mais citado. 
Inaugurado em 2011, o empreendimento é adminis-
trado pela AD Shopping e conta hoje com cerca de 
100 operações. 

PREssMAsTER/shUTTERsTOCk.COM

neuMARKt MuelleR n/d PÁtIo chAPecó
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51,71
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51,46

Juntar o passeio com as 
compras e oferecer diversão 

para crianças, jovens e 
adultos são os atrativos 
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ELINA MANNINEN/shUTTERsTOCk.COM

prESENTE EM 
TOdAS AS 
ESTAçõES

Independente da estação do ano, a indústria de 
sorvetes cresce vigorosamente no Brasil, co-
locando o país na lista dos maiores mercados 

consumidores no mundo, como França e Itália. Isso 
porque o produto não é mais visto somente como 
sugestão tradicional do verão. Segundo a Associa-
ção Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes 
(Abis), nos últimos dez anos houve um aumento sig-
nificativo nas vendas – o balanço de 2013 revelou 
um crescimento de 2,36% em relação a 2003. A 
expectativa para este ano é positiva, como atesta 
um estudo realizado pela Agência Ac Nielsen, que 
espera um crescimento no segmento de 34% entre 
o segundo semestre deste ano e março de 2015.  

Essa probabilidade é reflexo dos produtos diversi-
ficados que vêm sendo oferecidos nas prateleiras 
das grandes empresas, como a Kibon. A marca, 
eleita a preferida em todo o Estado, trabalha com 

75,62

s O R v E T E / P I C O L é
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a produção de sorvetes há mais de 70 anos, e é 
primeira indústria brasileira do setor. Possui unida-
des fabris em Valinhos, no interior de São Paulo, e 
em Recife (PE). A distribuição em Santa catarina é 
feita por várias empresas que possuem áreas espe-
cificadas de atuação. 

A história da Kibon no Brasil começou em julho 
de 1941, com a fundação liderada por John Kent 
Lutey. Ele foi encarregado pelo proprietário ame-
ricano Ulysses Harkson, que implantou a indústria 
em Xangai, na china. Lutey comprou uma pequena 
fábrica de sorvetes que se chamava Gato Preto, 
no Rio de Janeiro, e ali inaugurou a empresa. Os 
primeiros sorvetes e picolés foram o Eskibon e o 
chicabon, lançados no mesmo ano da fundação 
da marca. Hoje, são os sabores mais vendidos no 
país e fazem parte da linha tradicional, composta 
também pelos picolés Fruttare, Magnum, Magnum 
Mini, Max e Tablito, e os sorvetes cremosíssimo, 
cornetto, e yogo. 

Para comemorar o aniversário de 65 anos da chica-
bon, a Kibon investiu R$ 1,5 milhão em ações que 
incluíram embalagens comemorativas, novo forma-
to do sorvete e promoções. Além disso, para con-
quistar seus clientes lançou o mini chicabon, uma 
caixa recheada de mini-bombons de chicabon co-
bertos por chocolate ao leite, além das linhas Blast 

Paçoca crocante e Sorveteria Pistache. Esses sa-
bores chegaram ao mercado com a campanha que 
trazia o mote de compartilhar as melhores e mais 
gostosas ocasiões da vida. São produzidos com 
pedaços grandes de doces misturados ao sorvete 
cremoso da Kibon. 

Da linha Fruttare, a inovação ficou por conta dos 
sabores Mousse Limão e de Maracujá. O cornetto 
chocmix também se destaca pelo recheio de doce 
de leite e uma tampa com chocolate e pedaços de 
castanha de caju. O novo sorvete de framboesa com 
morango da Magnum celebration ganhou o paladar 
dos consumidores pela sua combinação única de 
chocolate belga branco e confeitos prateados. 

Outra novidade da empresa é a Lojinha Kibon, um 
portal e-commerce que promove variados produtos 
das marcas de picolés, como toalha, travesseiro, 
almofadas para a casa, e acessórios como bolsas, 
nécessaires, bloco de notas, capa de Iphone, entre 
outros. A ideia é aproximar ainda mais a marca dos 
consumidores.

Variedade 
nos produtos 
atrai os 
consumidores 
tanto no verão 
quanto nos 
meses mais 
frios do ano
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O setor varejista de supermercados no Brasil 
tem apresentando nos últimos anos resulta-
dos significativos em consumo e em novas re-

des. Uma pesquisa revelada pela e-construmarket 
mostra que estão sendo investidos mais de US$ 300 
milhões na construção de novas lojas brasileiras. 
com relação ao consumo, o cenário não é diferente. 
Em Santa catarina, as vendas dos supermercados 
apresentaram no início deste ano alta de 5,99%, em 
comparação ao mesmo período do ano passado. O 
resultado foi apurado pela Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras) e foi mais uma vez superior 
à média nacional. A projeção para as vendas no se-
tor em 2015 é uma alta de 2,5%. 

Para atingir esta meta e se tornarem as “queridi-
nhas” dos consumidores na hora das compras, as 
redes catarinenses estão apostando na diversida-
de de produtos, na qualificação profissional e em 
áreas amplas e modernas. O Supermercado Ange-
loni foi eleito o preferido dos catarinenses, sendo o 
mais procurado nas regiões da Grande Florianópo-

lis, Extremo Sul, Planalto Serrano e Vale do Itajaí.  
Entre o público feminino, o Angeloni também foi o 
mais citado na totalização da pesquisa estadual.

Atualmente, a empresa conta com 27 lojas, 24 far-
mácias, oito postos de combustíveis e dois centros 
de distribuição de mercadoria. Não é a toa que é 
considerada a maior rede de supermercados do 
Estado, a 4ª maior da Região Sul e a 10ª de todo 
Brasil. Além disso, a empresa foi eleita treze ve-
zes “Supermercado do Ano” pela Associação ca-
tarinense de Supermercados (Acats). As lojas do 
Angeloni são compostas por diversos setores: Ba-
zar, Bebidas, carnes, Frios, Higiene, Hortifrutigran-
jeiros, Laticínios, Limpeza, Mercearia e Produção 
(confeitaria, Lanchonete e Padaria). A variedade de 
produtos gira em torno de 18 mil itens, com áreas 
de vendas de até 4 mil metros quadrados. O centro 
de Distribuição, localizado em Porto Belo, totaliza 
uma área de 36 mil metros quadrados para arma-
zenagem das mercadorias.

No Extremo Oeste a preferência ficou com o ce-
leiro Supermercados, de chapecó. Em 1998 a rede 
desenvolveu o primeiro Planejamento Estratégico 
visando alinhar os serviços oferecidos. O resul-
tado foi a consolidação de três grandes filiais na 
região: Supernorte, Supercenter e Superitália. Os 
empreendimentos são focados no preço competi-

s U P E R M E R C A D O
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tivo, na qualidade dos produtos e na participação 
comunitária.  

Na região da Foz do Itajaí o maior índice foi para 
os Supermercados Koch, que completa 34 anos de 
história com 11 lojas entre o litoral catarinense e 
Vale do Rio Tijucas. Na empresa são comercializa-
dos mais de 25 mil itens para um público de apro-
ximadamente 700 mil clientes por mês. A rede ini-
ciou suas atividades em 1980, quando o fundador 
Sebastião Koch começou a trabalhar como feirante 
em Antônio carlos, na Grande Florianópolis. A em-
presa tem mais de 1,5 mil colaboradores e continua 
com a gestão familiar, sendo também reconhecida 
por ações sociais e ambientais como a campanha 
do Troco Solidário. Esse projeto já distribuiu mais 
de R$ 110 mil para entidades beneficentes com o 
apoio de clientes que se mobilizam em prol de cau-
sas positivas.

No Meio Oeste, a rede Superpão foi mais citada pe-
los consumidores. Já a predileta da região Norte foi 
a rede de supermercados BIG, que abriu as portas 
da loja de Joinville em 1990 e, como parte da rede 
WalMart, atua em diferentes estados brasileiros. 
com foco em preços baixos e variedades de produ-
tos, o BIG segue toda a política de sustentabilidade 
do WalMart, que inclui escolha de fornecedores 
próximos e gestão de resíduos, entre outras ações.

Grandes 
redes buscam 
oferecer 
serviços 
no mesmo 
espaço e 
empliam 
seu mix de 
produtos
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NOSSO MAIOR PRÊMIO É VER
OS CATARINENSES ABRIREM
CADA VEZ MAIS PORTAS.
A TIM foi a marca de telefonia móvel mais lembrada 
e preferida pelos catarinenses no prêmio IMPAR 2014. 
E vai continuar trabalhando muito para trazer mais conexão 
e abrir cada vez mais portas para Santa Catarina.
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