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PONO

A Grande Florianópolis tem cerca de 100 praias. 

É isso mesmo: não faltam motivos para você 

conhecer ou voltar pela centésima vez. Arrume 

uma desculpa para visitar um parente ou um 

amigo e descubra cada pedaço encantado do 

melhor destino  turístico de Santa Catarina. 
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O setor de comércio e serviços é um dos maiores geradores de renda 
de Santa Catarina, representando 67% do PIB e 72% da arrecadação 

de ICMS. Uma força que ganha destaque todos os dias na vida das 
pessoas, impulsionando a economia e o desenvolvimento do Estado. 

Porque entre tantas marcas de sucesso, existe uma que sempre vai 
estar ao lado dos catarinenses. A marca da Fecomércio.

Fecomércio: 
a marca 

preferida pelas 
marcas do setor 

de comércio
e serviços de

Santa Catarina.

OF 0026-15 - Anuncio 210x275mm.indd   1 10/21/15   11:55 AM
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É com satisfação que che-
gamos à oitava edição 
do Anuário IMPAR. Re-

sultado de Pesquisa do Ibope 
Inteligência, trabalho já con-
sagrado em Santa Catarina. 
Traçamos neste material um 
verdadeiro mapa do merca-
do catarinense, relacionado 
à lembrança e à preferência 
do público. Uma contribui-
ção para quem investe aqui 
e, assim como o Grupo RIC, 
acredita no nosso Estado. 

Vivemos um momento da 
economia em que planeja-
mento, estratégia e inovação 
são fatores fundamentais para 
a manutenção do negócio, 
mais do que nunca. Cabe aos 
empresários se atentarem para 
que o seu investimento cami-
nhe de acordo com a situação 
atual. Preparar-se para o que 
vai mudar no futuro e, assim, 
colher bons frutos. Sabemos 
que esta pesquisa contribui 
para a estratégia das empresas 
que escolheram nosso Estado 
para investir e que contri-
buem com o desenvolvimento 
da região, promovendo o em-
prego e a renda de um povo 
que é conhecido pelo esforço 
e trabalho contínuo. 

Se a crise existe, temos mo-
tivos suficientes para olhar 
de forma otimista para ela. É 
importante destacar que San-

ta Catarina é um Estado dife-
rente, com desenvolvimento 
econômico bom perante os 
outros Estados. Nossos níveis 
de emprego, exportação, edu-
cação, saúde, renda per capita 
e qualidade de vida se des-
tacam. O mesmo vale para a 
expectativa média de vida da 
população, para os padrões 
de consumo, para a empre-
gabilidade, alguns superando 
até países desenvolvidos. 

As peculiaridades permi-
tem enxergar Santa Catarina 
como um Estado diferenciado 
do restante do Brasil. Isso de-
fendemos já há algum tempo 
junto a dirigentes empresa-
riais, líderes políticos e gover-
nantes. Compartilhamos esta 
ideia no conteúdo editorial 
das diferentes plataformas do 
Grupo RIC, que tem no seu 
DNA o regionalismo, sem-
pre priorizando a pauta po-
sitiva, trabalhando bandeiras 
e opiniões. Com base nesse 
posicionamento lançamos re-
centemente a campanha “So-
mos Bem Santa Catarina”, que 
enfatiza a nossa identidade e o 
compromisso em sermos dife-
rentes na comunicação com o 
nosso Estado.

Dessa forma nos sentimos 
confortáveis em entregar re-
sultados positivos para os 
anunciantes e qualidade para 

o nosso público. Comprova-
mos que somos uma empre-
sa que se movimenta e busca 
resultados positivos. A im-
plantação de emissoras HD 
(alta definição) é um exem-
plo. Ampliamos essa presença 
em todo o Estado, iniciando 
pela Capital rumo ao interior. 
Além da qualidade de som e 
imagem, a tecnologia dá mais 
mobilidade e facilidade na 
sintonização de nossas emis-
soras, permitindo que as pes-
soas assistam a programação 
em casa ou na rua.

Comemoramos também os 
resultados da Rede Record. 
A emissora fez grandes avan-
ços na sua gestão, realizou 
importantes contratações e 
conquistou ótimo retorno 
comercial. Hoje a Record se 
consolidou, com uma rea-
lidade já construída e con-
quistada. Este é um momento 
bastante significativo, com 
resultado comprovado nos 
grandes índices de audiência, 
que são os maiores da história 
da emissora. 

Parabéns aos agraciados nesta 
pesquisa, resultado de traba-
lho e esforço que rende bons 
frutos. Que este material sirva 
de estímulo para as empresas 
traçarem suas estratégias e al-
cançarem o sucesso, que é o 
desejo do Grupo RIC. 

editorial Marcello petrelli

Vivemos um 
momento da 

economia em que 
planejamento, 

estratégia 
e inovação 
são fatores 

fundamentais para 
a manutenção do 

negócio

“

”
Marcello Corrêa Petrelli

presidente executivo
Grupo ric Sc

o sucesso é Para  
quem se movimenTa
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anúncio
sebrae

SUA VIDA É SE SUPERAR A 
CADA DIA? ESTAMOS JUNTOS.

VOCÊ QUER MAIS  
PARA O SEU NEGÓCIO?  

O SEBRAE QUER MAIS É 
ESTAR AO SEU LADO.

É da porta para dentro que a 
gestão, inovação e produtividade 

fazem a diferença. É aí que entra a 
mão do Sebrae para ajudar a fazer 

o seu negócio ser cada vez melhor.

/sebraesc @Sebrae_SC

BB0141-15 - Anuncio Cupcake 210x275mm.indd   1 10/26/15   9:51 AM
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É com satisfação que re-
petimos uma tradição 
mantida no Paraná e em 

Santa Catarina, de se fazer 
uma pesquisa que ouve a opi-
nião pública do Estado, iden-
tificando as soluções que a 
sociedade preconiza e levan-
tando quais as melhores em-
presas e entidades. Na pesqui-
sa IMPAR quem responde é a 
sociedade. É ela que premia as 
empresas de acordo com seus 
pensamentos, expressos por 
meio de questionário aplica-
do pelo Ibope Inteligência, 
empresa conhecida nacional-
mente por seu trabalho.

Desta forma o Grupo RIC 
prestigia o desenvolvimento 
catarinense, levantando in-
formações para a sociedade e 
valorizando as empresas que 
são consideradas mais pro-
dutivas, competentes e ne-
cessárias na opinião de cada 
entrevistado. Um trabalho 
apoiado pelo setor industrial 
e comercial, sendo bem re-
cebido pelas regiões onde se 
faz a pesquisa e onde se faz a 
entrega dos prêmios. 

Além de ser uma fonte de da-
dos, este material visa incen-
tivar o mercado catarinense. 
Neste momento de desespe-
rança é amplamente positivo 
que a gente crie o otimismo 
de novo com muito trabalho 

para, assim, crescer. Precisa-
mos pensar positivo, acredi-
tando sempre que “quanto 
melhor, melhor”.

Atualmente em Santa Cata-
rina podemos observar que 
os setores organizados es-
tão crescendo. Nosso Estado 
transmite alta confiança pela 
sua tradição, formação e cul-
tura – um modelo nacional. 
Isso foi conquistado graças à 
consciência da sociedade, às 
entidades de nosso Estado, 
à disciplina do seu povo e à 
maneira que o Governo age. 
Hoje Florianópolis é a segun-
da capital do Brasil com me-
nor índice de criminalidade, 
sendo também uma cidade 
privilegiada na relação habi-
tantes e estudantes. O mesmo 
está ocorrendo em outras ci-
dades de Santa Catarina. Isso 
tudo traz mais desenvolvi-
mento, com destaque para a 
cultura e a segurança.

É com orgulho que dizemos 
que o Grupo RIC, que exis-
te há 27 anos, está presente 
neste cenário. Com o IMPAR 
criamos essa possibilidade de 
ouvir a sociedade regional-
mente e representar o pensa-
mento dessas pessoas. Desde 
o início de nossos trabalhos 
consolidamos uma história 
de comunicação com foco no 
regionalismo, na difusão da 

cultura e da educação. É uma 
necessidade da sociedade e 
um cumprimento à Consti-
tuição de 1988.

Essa característica continua 
ainda mais presente na socie-
dade. A população está muito 
mais ávida por notícia local, 
prefere antes conhecer o que 
está acontecendo perto de si, 
na sua região, do que conhe-
cer apenas o que se passa no 
Brasil e esquecer o regional. 
Não somos nós que dizemos 
isso, mas é a sociedade que 
reflete bem esta necessidade. 
Hoje quase todos os nossos 
jornalistas regionais são lí-
deres de audiência, demons-
trando esse retorno. Para o 
futuro vemos um processo de 
crescimento nessa comuni-
cação com o catarinense. Os 
jornais impressos, que eram 
considerados fora de época, 
continuam sobrevivendo, e 
alguns em expansão.

Ao manter o foco em tudo o 
que é daqui o Grupo RIC vem 
aprimorando seu trabalho e 
contribui mais uma vez com 
o mercado catarinense por 
meio de uma nova edição do 
anuário IMPAR. Parabenizo 
os vencedores deste pleito e 
considero o resultado como 
um estímulo para aperfeiçoar 
e aprimorar ainda mais seus 
trabalhos.

artiGo eSPeCial MÁrio petrelli

um incenTivo ao  
mercaDo caTarinense

Neste momento 
de desesperança 
é amplamente 
positivo que 

a gente crie o 
otimismo de 

novo com muito 
trabalho para, 
assim, crescer

“

”
Mário José Gonzaga Petrelli
Fundador e presidente emérito

Grupo ric
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PerFil da aMoStra

Realizado pela RICTV 
Record, em parceria 
com o Ibope Inteligên-

cia, o Anuário IMPAR – Índi-
ce das Marcas de Preferência 
e Afinidade Regional é consi-
derado um verdadeiro atlas 
socioeconômico de Santa 
Catarina. Lançado em 2007, 
o IMPAR é hoje a pesquisa 
mais completa do gênero no 
Sul do Brasil. 

“É um projeto que identifica 
as marcas mais lembradas e 

preferidas dos catarinenses. 
Mais do que nunca, ter afi-
nidade com o consumidor é 
uma questão de vital impor-
tância para as empresas. E o 
IMPAR traduz justamente 
esse desejo do cliente pela 
marca A ou B. Lembrar é im-
portante, mas fazer parte do 
dia a dia do consumidor é o 
objetivo maior de toda mar-
ca”, destaca o coordenador 
geral do Projeto IMPAR, Nil-
ton Aquino.

As 910 entrevistas da edição 
2015 do IMPAR foram fei-
tas durante o mês de julho. 
Uma das novidades é que 
aumentou de cinco para sete 
o número de faixas na clas-
sificação por idade entre as 
pessoas que foram consul-
tadas. As entrevistas foram 
realizadas nas oito regiões do 
Estado em que a RICTV Re-
cord tem uma emissora ins-
talada: Extremo Sul, Grande 
Florianópolis, Foz do Itajaí, 

conHeÇa a Pesquisa imPar
ESTUDO APONTA AS mARCAS PREfERIDAS E DE mAIOR 

AfINIDADE COm O CONSUmIDOR CATARINENSE 

É em períodos 
de instabilidade 
e de mudanças 
de conceitos 

que a afinidade 
do público com 
a marca faz a 

diferença

10,77%
eXtreMo-oeSte

10,77%
Meio-oeSte

10,77%
PlaNalto SerraNo

15,38%
Norte

10,77%
FoZ do itaJaÍ

10,77%
Vale do itaJaÍ

20%
GraNde  
FloriaNÓPoliS

10,77%
eXtreMo SUl

DISTRIBUIÇÃO DAS ENTREVISTAS POR REGIÃO
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PerFil da aMoStra

Vale do Itajaí, Norte, Planalto 
Serrano, Meio-Oeste e Extre-
mo Oeste.

Na pesquisa deste ano, a re-
gião que teve mais entrevista-
dos foi a Grande Florianópo-
lis, com 182 pessoas; depois 
aparece o Norte, com 140. 
Em cada uma das outras seis 
regiões (Meio-Oeste, Planal-
to Serrano, Extremo Oeste, 
Extremo Sul, Foz do Itajaí e 
Vale do Itajaí) foram ouvidas 
98 pessoas. Como sempre, o 
levantamento buscou conhe-
cer melhor a relação entre as 
marcas preferidas e mais lem-
bradas pelos catarinenses nos 
diferentes segmentos e seto-
res da nossa economia.

Nilton Aquino salienta que 
o anuário IMPAR 2015 está 
mais moderno e objetivo. 
“Além dos resultados da pes-
quisa, ele traz diversas maté-
rias sobre as estratégias das 
marcas catarinenses para 
superar com proatividade e 
positividade as dificuldades 
econômicas pelas quais o país 
atravessa atualmente. Esta 
edição está voltada para enal-
tecer a força do Estado em 
momentos conturbados como 
o que estamos vivendo”, afir-
ma Aquino.

E os números comprovam 
que Santa Catarina está su-
perando as dificuldades e 
servindo de modelo. Só neste 
ano, o Estado investirá mais 
de R$ 3 bilhões em ações do 
Pacto por Santa Catarina. Em 
2014, fomos o maior gerador 
de empregos no país (53.887 
novas vagas, segundo o Mi-
nistério do Trabalho). E nos 

dois primeiros trimestres de 
2015, segundo o IBGE, Santa 
Catarina teve a menor taxa de 
desemprego do país: 3,9% de 
desocupados, tanto no pri-
meiro quando no segundo 
trimestre, enquanto a média 
nacional foi de 7,9% e 8,3%, 
respectivamente.

Esta 8a edição do IMPAR está 
dividida em segmentos. No 
item Destaques Catarinen-
ses, os entrevistados tiveram 
a oportunidade de votar no 
melhor Destino SC de Verão, 
o Destino SC de Inverno, o 
município com melhor quali-
dade de vida, o time de fute-
bol preferido de Santa Cata-
rina, o porto que é destaque 
no Estado, o apresentador de 
telejornal mais citado, e qual 
a empresa ou marca mais or-
gulha os catarinenses por ser 
do nosso Estado. O levanta-
mento também apontou as 
preferências do consumidor 
por produtos, marcas e ser-
viços em todas as regiões do 
Estado.

O foco da pesquisa IMPAR 
deste ano está sintonizado 
com o momento que vive o 
país, tendo como conceito 
base “Marcas em tempos de 
mudança”. O Brasil vive um 
período de ajustes econô-
micos, com corte de gastos, 
redução de investimentos e 
com o enfraquecimento do 
real em relação ao dólar e ao 
euro. E é nesses momentos de 
instabilidade e de mudanças 
de conceitos e de estratégias 
que a afinidade do público 
com a marca faz a diferença. 

47,25%
MaSculino

52,75%
FeMinino

POR SEXO

POR CLASSE SOCIAL

POR fAIXA ETáRIA

33,74%
claSSe a/b

12,09%
claSSe D

54,17%
claSSe c

21,18%
25 a 34 anoS

19,77%
35 a 44 anoS

12,84%
55 a 64 anoS

15,15%
18 a 24 anoS

19,33%
45 a 54 anoS

3,28%
16 e 17 anoS

15,15%
aciMa De 65 anoS
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MarCa qUe Se deStaCa

Em 2014, a Aurora Ali-
mentos, de Chapecó, 
que tem na sua essência 

o cooperativismo, obteve o 
maior faturamento e o me-
lhor resultado líquido de seus 
46 anos de história. O cresci-
mento foi de 18% e a receita 
operacional bruta chegou a 
R$ 6,7 bilhões. Do total da 
receita, 80% foi obtido no 
mercado doméstico e 20% 
com vendas ao exterior. Esses 
números, por si só, compro-
vam o quanto a Aurora é uma 
marca que se destaca em San-
ta Catarina.

O conglomerado agroindus-
trial que pertence a 13 coo-
perativas agropecuárias tem 
uma capacidade diária de 
abate de 18 mil suínos e de 1 
milhão de aves, além de um 
processamento de 1,5 milhão 
de litros de leite. A Aurora 
mantém atualmente oito uni-
dades industriais de suínos, 
sete unidades industriais de 
aves, seis fábricas de ração, 13 
unidades de ativos biológicos, 
oito unidades de vendas e a 
sede central. 

No ano passado, a coopera-
tiva investiu R$ 250 milhões 
na modernização para au-
mentar a produção e atender 

às demandas do mercado. 
“Um dos principais investi-
mentos (R$ 86 milhões) foi 
na reabertura do frigorífico 
Aurora, de Joaçaba, com a 
triplicação da capacidade de 
produção. Também recebe-
ram investimentos as uni-
dades de Chapecó I, Cunha 
Porã, Guatambu e São Ga-
briel do Oeste (MS)”, destaca 
o presidente da Aurora, Má-
rio Lanznaster.

Apontada como a melhor 
empresa do Brasil no setor de 
aves e suínos de acordo com 
o anuário Melhores & Maio-
res: as 1.000 maiores empresas 
do Brasil, da revista Exame, a 
Aurora também ocupa o 85o 

lugar entre as 500 maiores 
do país por vendas, é a 18a 
empregadora nacional, a 42a 
maior indústria e a 44a ex-
portadora brasileira. “Somos 
a sexta maior empresa da 
região Sul, a 18a do Brasil no 
agronegócio e a 4a maior do 
setor na região Sul”, comemo-
ra o presidente. 

A comunidade produtiva da 
Aurora é formada por mais 
de 100 mil famílias em cerca 
de 500 municípios nos Esta-
dos de SC, RS, PR e MS. São 
aproximadamente 25,6 mil 
colaboradores diretos, 70 mil 
famílias rurais cooperadas 
que trabalham no campo e 
cerca de 9 mil colaboradores.

aurora alimenTos
APOSTA NO COOPERATIVISmO GARANTE RECORDE  

DE fATURAmENTO E CRESCImENTO DE 18%

no ano passado, 
a aurora investiu 
r$ 250 milhões 

em modernização 
para aumentar 

a produção 
e atender as 
demandas do 

mercado
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com cerca de 25,6 mil colaboradores, a aurora é a sexta maior empresa da região Sul

O CONTEÚDO 
DESTA SEÇÃO É UM 
RECONHECIMENTO 
à TRAJETÓRIA DE 

MARCAS CATARINENSES 
QUE SE DESTACAM 
NO MERCADO, SEM 

RELAÇÃO DIRETA COM 
OS RESULTADOS 

 DA PESQUISA IMPAR
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U sar a criatividade para 
conquistar o cliente. 
Esse é o desafio diário 

da Uatt?, empresa nascida em 
Florianópolis, em 2002, com 
atuação forte no segmento 
de presentes. Atualmente 
conta com 65 franquias em 
todo o país, um e-commerce 
com média de 400 mil visitas 
mensais e presença em qua-
se 5 mil lojas multimarca. 
“Nossa marca é muito forte 
e o consumidor percebe. Os 
clientes são apaixonados pela 
Uatt? em todas as regiões do 
Brasil”, destaca Douglas Spes-
satto, gerente de Marketing 
da empresa. 

Para apresentar ao mercado 
mais de 400 produtos por 
ano, Uatt? usa a criatividade 
como matéria prima, com a 
finalidade de encantar, emo-
cionar e divertir as pessoas. 
“Construímos a empresa com 
o objetivo de surpreender. Te-
mos isso como fio condutor”, 
conta Spessatto. “Mapeamos 
mais de 20 perfis de clientes 
e, quando criamos, pensamos 
com a cabeça dessas pessoas 
em produtos diferentes para 
cada momento da vida delas.”

Em um mundo onde as pre-
ferências de compra mudam 
a todo momento, a Uatt? 
aposta na sintonia com o 
consumidor e com as ten-
dências que influenciam seus 
desejos de compra. “Estamos 

conectados com o público 24 
horas por dia por meio de 
nossas franquias ou pelas re-
des sociais, onde interagimos 
diariamente com mais de 1,5 
milhão de pessoas”, diz o exe-
cutivo. 

Com um capital de R$ 18 
mil, a Uatt? começou a fabri-
car produtos artesanalmente, 
em um espaço de 30 m² na 
sala da casa do fundador Ra-
fael Biasotto. Usando chapas 
coloridas de plástico e mui-
ta criatividade, os primeiros 
produtos foram luminárias 
e porta-retratos. Percebendo 

a demanda do mercado por 
cores vibrantes e presentes 
que trouxessem mensagens 
positivas, a empresa cresceu.

Hoje, os planos são conso-
lidar a presença da franquia 
nas cidades brasileiras que 
ainda não possuem uma loja 
Uatt?. Mas o mercado inter-
nacional também está nos 
planos, especialmente o nor-
te-americano. “Já atuamos na 
Ásia, Europa e América do 
Sul. O foco na América do 
Norte é mais uma etapa da 
nossa estratégia de expansão”, 
antecipa Spessatto.

uaTT?
COm 65 LOjAS PELO PAíS, A REDE DE fRANQUIAS  

QUER EmOCIONAR E DIVERTIR O CONSUmIDOR

São cerca de 
400 produtos 

lançados por ano, 
desenvolvidos 

por uma equipe 
que acompanha 

de perto as 
preferências de 

mais de 20 perfis 
de cliente
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a empresa cresceu apostando em presentes com mensagens positivas e cores vibrantes

MarCa de CriatiVidade
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Transforme o seu consumo eficiente 
de energia num diferencial competitivo:
conheça o BRDE Energia.
A eficiência energética é fundamental
para o sucesso de qualquer negócio.
O programa BRDE Energia oferece linhas 
de financiamento e suporte para projetos 
que visem a redução do consumo, a 
racionalização do uso e a geração de 
energia por fontes renováveis.
 

www.brde.com.br
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para o sucesso de qualquer negócio.
O programa BRDE Energia oferece linhas 
de financiamento e suporte para projetos 
que visem a redução do consumo, a 
racionalização do uso e a geração de 
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Transforme o seu consumo eficiente 
de energia num diferencial competitivo:
conheça o BRDE Energia.
A eficiência energética é fundamental
para o sucesso de qualquer negócio.
O programa BRDE Energia oferece linhas 
de financiamento e suporte para projetos 
que visem a redução do consumo, a 
racionalização do uso e a geração de 
energia por fontes renováveis.
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MarCa de SUSteNtabilidade

PeDra branca
PIONEIRO NO BRASIL NO mODELO DE ECODISTRITO, 

EmPREENDImENTO é RECONhECIDO INTERNACIONALmENTE

As cidades têm um papel 
importante na luta por 
um mundo mais justo e 

sustentável. E quando se fala 
em sustentabilidade urbana, 
o bairro Cidade Pedra Bran-
ca, em Palhoça, é um exem-
plo a ser seguido. O primei-
ro bairro planejado de Santa 
Catarina tem mostrado que 
as pessoas estão abertas a um 
novo olhar, que tenha impac-
to no seu cotidiano e melhore 
sua qualidade de vida. 

“Promovemos iniciativas que 
incentivam a conexão com o 
meio. Nossa missão é melho-
rar a cidade para as pessoas”, 
destaca o diretor executivo 
Marcelo Gomes.  “Boas ideias 
e práticas mais sustentáveis 
nos auxiliarão a criar um am-
biente mais equilibrado e pro-

pício para difundir a cultura 
da sustentabilidade.”

O bairro já é uma realidade 
para mais de 12 mil pessoas, 
50% delas residentes. Mas o 
projeto Cidade Pedra Branca 
está apenas 10% implantado. 
“O cotidiano tem nos dado 
mais confiança para seguir 
e estimamos que levaremos 
mais uns 25 anos para concluí
-lo. É um projeto diferente e 
único no Brasil”, completa o 
diretor executivo. Desenvol-
vido e projetado por um time 
de especialistas, o conceito de 
“cidade criativa” prevê uma 
área construída de 1,7 milhão 
de metros quadrados, que 
deve receber 12 mil unidades 
entre apartamentos, escritó-
rios, centros comerciais e in-
dustriais. 

Recentemente, um dos em-
preendimentos da Cidade 
Pedra Branca, o Office Gre-
en, recebeu o selo LEED, um 
sistema de certificação volun-
tário de edifícios verdes cria-
do em 2000 pelo Conselho 
de Construção Sustentável 
dos EUA (USGBC). “Fomos 
os pioneiros na América do 
Sul a receber da Fundação 
Clinton (do ex-presidente 
Bill Clinton) o convite para 
participar da iniciativa de 
Desenvolvimento do Clima 
Positivo, no qual comunida-
des assumem compromissos 
de implantar soluções para 
ajudar a reduzir danos causa-
dos por gases de efeito estufa”, 
ressalta Marcelo Gomes. O 
convite é restrito a apenas 18 
projetos em todo o mundo.
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o projeto prevê uma área construída de 1,7 milhão de m2 com 12 mil unidades, incluindo apartamentos, comércio, escritórios e indústrias

o primeiro bairro 
planejado de 

Santa catarina 
tem mostrado 

que as pessoas 
estão abertas a 
um novo olhar, 

que tenha impacto 
no seu cotidiano 
e melhore sua 

qualidade de vida
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H á 54 anos, o eletricista 
Werner Voigt, o admi-
nistrador Eggon João 

da Silva e o mecânico Geral-
do Werninghaus usaram as 
iniciais de seus nomes para 
batizar a WEG, uma pequena 
fabricante de motores indus-
triais fundada em Jaraguá do 
Sul. Hoje, a marca está presen-
te em mais de 100 países e no 
ano passado registrou um fa-
turamento de R$ 7,8 bilhões. 
Após transformar a WEG em 
uma das maiores fabricantes 
de equipamentos elétricos do 
mundo, Eggon morreu no dia 
13 setembro deste ano, aos 85 
anos de idade.

“Ele foi um administrador 
nato e deixou um exemplo 
de empreendedorismo. Com 
uma história de sucesso e 
de conquistas, colocou Jara-
guá do Sul, o Estado e o país 
em evidência”, lembra Har-
ry Schmelzer Jr, presidente 
executivo da WEG. “Nos 
ensinou a importância do 
reinvestimento dos lucros, 
da expansão continuada, da 
tecnologia, da gestão parti-
cipativa, da valorização e do 
desenvolvimento de pessoas.”

Em 1957, após trabalhar 
14 anos em um banco, Eg-
gon tornou-se sócio da João 
Wiest & Cia. Ltda., empresa 
que produzia canos de escape 
para veículos. Em 1961, com 
a fundação da WEG, passou 

a exercer o cargo de diretor 
presidente da empresa até 
1989, levando a fábrica a figu-
rar entre as maiores do setor. 
De 1989 a 2004 foi presidente 
do Conselho de Administra-
ção da empresa, cargo hoje 
ocupado por seu filho Décio 
da Silva. Também fez parte 
dos conselhos da Oxford, da 
Tigre, da Marisol e da Perdi-
gão, da qual foi diretor presi-
dente em 1994 e 1995. 

Desde 2014, Eggon e os só-
cios figuram na lista de bi-

lionários da revista Forbes, 
acumulando R$ 20,32 bi-
lhões segundo a publicação. 
Em 2015, foi a Empresa do 
Ano da edição de Melhores 
e Maiores da Revista Exame. 

Sua citação mais famosa fica 
como ensinamento: “Quan-
do faltam máquinas, você as 
pode comprar. Se não tiver 
dinheiro, pode pegar empres-
tado. Mas homens você não 
pode comprar ou pedir em-
prestado. E homens motiva-
dos são a base do êxito”.

eGGon JoÃo Da silva
ELE TRANSfORmOU A WEG Em UmA mARCA GLOBAL  

E DEIXOU Um EXEmPLO DE EmPREENDEDORISmO

hoMeNaGeM iMPar
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Quando faltam 
máquinas, você as 
pode comprar. Se 
não tiver dinheiro, 

pode pegar 
emprestado, Mas 
homens você não 
pode comprar ou 
pedir emprestado. 

E homens 
motivados são a 

base do êxito

“

”
Eggon João da Silva
Sócio-fundador da WeG
1929 2015

Sob a gestão de eggon, a WeG tornou-se referência mundial em equipamentos elétricos
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R eynaldo Ramos Junior é 
diretor superintendente 
do Grupo RIC SC. Atua 

há 40 anos na área de comu-
nicação em Santa Catarina e 
integra o Grupo RIC há mais 
de 25 anos. Na entrevista a 
seguir, ele fala sobre o posi-
cionamento da marca RIC 
no mercado catarinense de 
comunicação e as estratégias 
para continuar em evidência 
como a rede que mais investe 
na cobertura regional em todo 
o Estado, impactando milhões 
de pessoas todos os dias.  

Como o senhor vê o atual mo-
mento do Grupo RIC no cená-
rio da comunicação em Santa 
Catarina?

Reynaldo – Vivenciamos um 
momento de alegria, come-
morações e agradecimentos 
aos catarinenses. Aqui foi o 
lugar que, há 27 anos, o Grupo 
RIC escolheu para desenvol-
ver um trabalho de qualidade 
e pautado em destacar o que 
acontece em Santa Catarina. 
Somos líderes na produção de 
conteúdo regional no Estado. 
Somos competitivos, motiva-
dores e buscamos sempre a 
inovação, antecipando as mu-
danças do mercado. Constru-
ímos, por meio da divulgação 
de mídia, plataformas de co-
municação que reúnem inter-
nautas, leitores e espectado-
res, alcançando 4 milhões de 
catarinenses por dia. Assim, o 
que repercute em cada canto 

do Estado pode virar conteú-
do em todo o planeta. 

Que marcas que integram o 
Grupo RIC SC?

Reynaldo – Além da RICTV, 
há o jornal Notícias do Dia, 
com edições em Florianópo-
lis e Joinville; a Record News 
SC, consagrada pelas grandes 
transmissões e líder em no-
tícias; os portais RIC Mais e 
ND Online, que apresentam 
os fatos mais importantes do 
dia; e a RIC Editora, principal 
player regional no segmento 
de revistas impressas, com 
atuação também no Paraná. 
Vivemos um momento difícil 
da economia, mas o Grupo 
RIC continua a investir em 
comunicação, pois acredita-
mos em Santa Catarina e no 
nosso negócio. Atualmente, 
executamos um plano de ex-
pansão HD/Digital, com a 
implantação de 87 rotas no 
Estado. Em novembro, inicia-
remos as operações da RICTV 
Record Chapecó e, até o fim 
do ano, receberão o novo sinal 
as cidades de Lages, Mafra, 
Canoinhas, Caçador, Concór-
dia, Maravilha, São Lourenço 
do Oeste, Imbituba, São José e 
São Miguel do Oeste.

Que fatores são fundamentais 
para a RICTV ter uma marca 
forte junto ao telespectador?

Reynaldo – A emissora está 
presente em Santa Catarina 

com 16 horas de programação, 
de segunda a sexta, movimen-
tando 52 equipes de jornalis-
mo. Esse tempo é distribuído 
em 13 programas, sendo que, 
ao meio-dia, são exibidos oito 
telejornais locais: Jornal do 
Meio-Dia em Florianópolis, 
Joinville, Blumenau, Itajaí, 
Chapecó e Xanxerê; e Jornal 
da Uma, lançado recentemen-
te, com edições em Joaçaba e 
Concórdia. Nenhuma outra 
emissora no Estado se apro-
xima deste marco, reconheci-
do com o Top de Marketing 
ADVB/SC 2015. Essa atenção 
para o que acontece regional-
mente se reflete nos números. 
A audiência média das 12h 
às 13h está entre as maiores 
entre as afiliadas da Record 
no Brasil. Tais resultados têm 
influência na posição da emis-
sora no mercado. Com isso, o 
Grupo RIC mantém um ciclo 
sadio, com audiência regional, 
resultados para anunciantes, 
mais investimentos na pro-
gramação e mais faturamento. 

O que a RICTV Record procura 
oferecer de diferente aos te-
lespectadores?

Reynaldo – Estamos bem ali-
nhados com a Rede Record 
e, recentemente, criamos o 
novo horário nobre em Santa 
Catarina, na faixa das 19h às 
22h30, com os programas Ci-
dade Alerta SC, RIC Notícias, 
a novela Os Dez Mandamen-
tos e o Jornal da Record. A 

ENTREVISTA reynaldo ramos junior

mais perto do catarinense
As novAs mArcAs e o novo momento do grupo ric  

no cenário dA comunicAção em sAntA cAtArinA

Construímos, 
por meio da 

divulgação de 
mídia, plataformas 
de comunicação 

que reúnem 
internautas, leitores 

e espectadores, 
alcançando 

4 milhões de 
catarinenses 

por dia

”
Reynaldo Ramos Junior

diretor-superintendente
Grupo riC/sC
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apresentadora Xuxa é outro 
diferencial. O programa dela 
vai ao ar segunda-feira, às 
22h30. Podemos citar tam-
bém A Batalha dos Confeitei-
ros, com Buddy Valastro; e o 
reality show A Fazenda, com 
Roberto Justus, que é sucesso 
de audiência. Com progra-
mação qualificada, chegamos 
ao segundo lugar, com folga, 
e temos momentos de lide-
rança na audiência, atingindo 
um público acima de 18 anos 
e nas classes BCD, que são os 
reais consumidores do varejo, 
da indústria e dos serviços. 
Nossa meta é continuarmos 
com foco na programação re-
gional, fazendo a diferença.

Que outras ações do Grupo 
RIC é possível destacar?

Reynaldo – Nossa pauta é 
propositiva, em busca do 
bem. Gostamos de mostrar o 
que os catarinenses fazem de 
melhor. Com isso, desenvol-
vemos marcas e bandeiras, 
como o Sou Bem, movimen-
to que começou em 2013, em 
Florianópolis, com o objetivo 
de mostrar que pequenos ges-
tos podem gerar grandes re-
sultados. Os totens instalados 
já são paradas obrigatórias 
de turistas para fotografar e 
postar nas redes sociais. Com 
o sucesso, levamos a bandei-
ra para mais quatro cidades. 
Nasceu assim o Sou Bem Join-
ville, Sou Bem Blumenau, Sou 
Bem Itajaí e Sou Bem Chape-
có. Neste ano, colhemos fru-
tos ainda maiores: o projeto 
foi reconhecido nacionalmen-
te com o Prêmio Marketing 
Contemporâneo. 

ENTREVISTA reynaldo ramos junior

A atenção para 
o que acontece 
regionalmente 
tem se refletido 
nos números da 
RICTV Record. A 
audiência média  
das 12h às 13h 

está entre as 
maiores entre as 

afiliadas da Record 
no Brasil

“

”
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iniciado em 2013 na Capital, movimento sou Bem foi ampliado para mais quatro cidades
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O país vive um momento 
de instabilidade econô-
mica, de ajustes fiscais e 

de corte de gastos. Mas Santa 
Catarina tem obtido resulta-
dos que deixam o governador 
Raimundo Colombo satis-
feito, além de otimista com 
o futuro. Na entrevista a se-
guir, Colombo destaca ações 
que garantem o equilíbrio na 
situação financeira e aspec-
tos que fazem do Estado um 
dos principais destinos para 
quem quer investir, inovar e 
ter qualidade de vida.

Por que Santa Catarina é um 
estado diferenciado?

Colombo - Apesar da instabi-
lidade econômica nacional, 
Santa Catarina faz bem a li-
ção de casa. Estamos com as 
contas em dia e não vamos 
parar os investimentos. Só 
neste ano, o Estado vai in-
vestir mais de R$ 3 bilhões 
em ações do Pacto por San-
ta Catarina. São obras que 
melhoram a infraestrutura 
e contribuem para manter a 
economia aquecida.

Que incentivos e oportuni-
dades o Estado oferece para 
quem quer investir aqui?

Colombo - Em junho, lan-
çamos o SC+Energia, com 
incentivos fiscais para novos 
investimentos em energias 
renováveis. Depois, os incen-
tivos foram voltados ao setor 
portuário. E no evento Inova 

SC apresentamos uma nova 
linha de financiamento do 
BRDE para pequenas empre-
sas, assinamos contratos para 
oito projetos no valor de R$ 
56,5 milhões e lançamos dois 
editais de incentivo à inova-
ção. O empresário catarinen-
se é ousado e corajoso. A alta 
do dólar é a oportunidade 
para aumentar exportações e, 
no turismo, deve fazer os bra-
sileiros optarem por destinos 
nacionais, o que nos deixa 
confiantes para a temporada.

Em que Santa Catarina serve 
de exemplo para o Brasil?

Colombo - Nossa grande pre-
ocupação é com o empre-
go. Em 2014, o Estado foi o 
maior gerador de empregos 
no país (53.887 novas vagas, 
segundo o Ministério do Tra-
balho). E o IBGE indica que 
nos dois primeiros trimes-

tres de 2015 tivemos a menor 
taxa de desemprego em todo 
o país. No primeiro trimes-
tre, 3,9% de desocupação, en-
quanto a média nacional foi 
de 7,9%. O índice estadual se 
repetiu no segundo trimestre, 
enquanto a média nacional 
subiu para 8,3%.

O senhor tem dito que não vai 
aumentar impostos. Como o 
Estado pretende agir?

Colombo - Temos condições 
de enfrentar essa turbulência 
com coragem e competência. 
A sociedade tem razão em 
exigir um modelo de Estado 
mais eficiente e mais justo. A 
mudança vem com participa-
ção e propostas. Precisamos 
fazer correções e reduzir cus-
tos e a sociedade não pode 
ser penalizada. A questão 
tributária precisa ser revista 
para reduzir os impostos.

ENTREVISTA raimundo ColomBo

Apesar da 
instabilidade 
econômica 

nacional, Santa 
Catarina faz bem 
a lição de casa. 
Estamos com as 
contas em dia e 
não vamos parar 
os investimentos

“

”
Raimundo Colombo
Governador do estado  

de santa Catarina
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Colombo destaca a ousadia e a coragem do empresário catarinense em tempos difíceis

eXempLo para o BrasiL
o governAdor de sAntA cAtArinA contA por Que 

somos reFerÊnciA em economiA e QuALidAde de vidA
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ESTAR ENTRE 
AS MARCAS 
PREFERIDAS 
PELOS 
CATARINENSES: 
PARA NÓS ISSO 
É IMPAR.

Nascemos como um pequeno e simples armazém para virar uma 
das maiores redes de varejo do estado de Santa Catarina. Uma 
empresa onde o crédito fácil e o relacionamento com a Nossa Gente, 
continuam sendo valores fundamentais, assim chegamos até aqui com 
o Lançamento do Cartão de Crédito Koerich e o Clube Gente Nossa. 
Tudo isso faz de nós a marca preferida dos catarinenses.
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OPoder Legislativo é o 
poder mais transparen-
te. E, justamente por 

esta transparência, está ex-
posto ao crivo da imprensa e 
consequentemente à opinião 
pública. Em geral, sofre duras 
críticas. Justamente devido a 
essa exposição, o Poder Le-
gislativo de Santa Catarina 
reagiu e se reinventou nos úl-
timos cinco anos.

Nas últimas legislaturas fo-
ram implantadas medidas 
que expuseram as entranhas 
do Poder Legislativo ao mes-
mo tempo que confirmaram 
a intenção de evoluir. Não 
só impondo normas mais 
rígidas de funcionamento, 
comparáveis às da iniciativa 
privada, mas também envol-
vendo-se cada vez mais em 
questões essenciais para a 
cidadania, como campanhas 
contra a corrupção e outros 
temas polêmicos em conjun-
to com demais instituições, 
como o Ministério Público.

O ano de 2015 foi um divisor 
de águas desse processo ini-
ciado em 2010. Em outubro, 
o plenário aprovou projeto 
da mesa diretora que prevê a 
extinção de 342 cargos efeti-
vos. Um momento único no 
Brasil. A sociedade cansou 
de ter 90% dos impostos que 
paga aplicados em custeio 

da máquina pública. Outra 
medida para fiscalização e 
acompanhamento em tempo 
real dos processos internos, 
aprovada este ano, é a criação 
da Controladoria-Geral da 
Assembleia que terá absolu-
ta independência. Ainda em 
2015, a Assembleia Legis-
lativa aumentou o rigor na 
comprovação de diárias. E foi 
tomada a decisão de manter 
na segurança da casa apenas 
policiais inativos, devolvendo 
os demais às funções de segu-
rança da sociedade.

A implantação do Portal 
Transparência, em 2010, foi o 
marco inicial. A Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina 
foi a primeira do país e o pri-
meiro órgão público catari-
nense a disponibilizar dados 
de contratos, vencimentos de 
servidores e outros na inter-
net conforme a Lei 12.527, de 
novembro de 2011.

Desde então, várias distor-
ções históricas foram revis-
tas, como a investigação das 
aposentadorias irregulares, 
corte da aposentadoria a ser-
vidores efetivos que assumi-
ram mandato de deputado 
estadual. Ou a investigação 
sobre servidores fantasmas, 
que culminou com melhora 
no sistema de controle de fre-
quência e instituição do pon-

to biométrico. Outro exem-
plo é o fim dos supersalários 
de mais de 100 servidores que 
recebiam acima do teto rece-
bido pelos parlamentares. 

Acreditamos que todos os 
“esqueletos” que estavam 
guardados nos armários 
desde 1982 foram retirados. 
Não driblamos os proble-
mas, mais os enfrentamos de 
forma clara e transparente. 
Assim o Poder Legislativo 
volta a justificar sua posição 
privilegiada de pilar da de-
mocracia. 

ARTIGO Gelson merÍsio

“

”
Gelson Merísio

Presidente
assembleia legislativa

de santa Catarina

poder LegisLativo: 
controLe e enXugamento
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Nas últimas 
legislaturas foram 

implantadas 
medidas que 
expuseram as 
entranhas do 

Poder Legislativo 
ao mesmo tempo 
que confirmaram a 
intenção de evoluir
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No dia 9 de outubro de 
2014, a BMW inau-
gurou sua primeira 

fábrica no Brasil em Ara-
quari, Santa Catarina. Foi 
uma grande conquista para 
o Estado, comemorada pelo 
governo, por empresários e 
pela comunidade devido à 
importância econômica da 
presença da empresa. Segun-
do o BMW Group, o princi-
pal objetivo da operação bra-
sileira é manter padrões de 
produção e qualidade equi-
valente às outras fábricas do 
grupo pelo mundo. Confira a 
seguir a entrevista concedida 
ao IMPAR pela diretora de 
Relações Governamentais do 
BMW Group Brasil, Gleide 
Souza, sobre a estratégia para 
a marca BMW no país.

Que fatores que fizeram com 
que a BMW se estabelecesse 
em Santa Catarina?

Gleide – A localização e a 
infraestrutura portuária tor-
nam o Estado privilegiado. 
Em um raio de 200 km no 
entorno da fábrica, conta-
mos com quatro portos em 
Santa Catarina e um no Pa-
raná. Este foi um dos moti-
vos principais que levaram o 
BMW Group a construir sua 
unidade em Araquari (SC). 
Além disso, a fábrica fica 

próxima de uma das maiores 
rodovias do país, a BR-101, 
e conta com parceiros de 
negócios na região. A ori-
gem da companhia é alemã. 
Portanto, há grande empatia 
com a cultura regional. A 
proatividade do governo do 
Estado em procurar o BMW 
Group para a instalação de 
sua fábrica e a assistência 
permanente ao grupo em to-
dos os passos da concretiza-
ção de nossa fábrica também 
foram percebidas de forma 
positiva. A comunidade foi 
bem receptiva ao anunciar-
mos a instalação da fábrica 
nas conversas que tivemos a 
respeito. Foram fatores que 
nos deixaram ainda mais en-
tusiasmados com o projeto.

Quais são as estratégias da 
BMW para fortalecer a marca 
junto ao consumidor catari-
nense e brasileiro?

Gleide – O BMW Group Bra-
sil vem realizando ações em 
todo o território nacional 
para aproximar-se cada vez 
mais dos fãs brasileiros. Em 
Santa Catarina estreitamos 
laços de diversas maneiras, 
tanto com ações de marke-
ting quanto com iniciativas 
de cunho social, de modo 
que andemos juntos, na di-
reção certa de consolidação e 
desenvolvimento. 

O que a BMW entrega para 
o povo catarinense, além de 
automóveis? 

ENTREVISTA Gleide souza

empatia com 
santa catarina

diretorA dA BmW FAZ umA AvALiAção do primeiro 
Ano dA presençA dA montAdorA ALemã no estAdo
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Em Santa Catarina 
estreitamos 

laços de diversas 
maneiras, tanto 
com ações de 

marketing quanto 
com iniciativas de 

cunho social

”
Gleide Souza

dir. de relações Governamentais 
BmW Group Brasil
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o primeiro carro da BmW produzido em araquari saiu da fábrica em outubro de 2014

“
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Gleide – A confiança mútua 
entre o Estado e o BMW 
Group permitiu que colabo-
rássemos com o crescimento 
econômico e social na região. 
Buscamos desenvolver nos-
sos parceiros de negócios e 
estamos em constante con-
tribuição para a melhoria da 
infraestrutura local. Com o 
início da produção na fábri-
ca, começamos um processo 
de desenvolvimento e capaci-
tação de fornecedores locais, 
o que ajuda a fortalecer a eco-
nomia do Estado. Notamos, 
no entorno da fábrica uma 
movimentação industrial, a 
qual nos faz pensar que foi 
motivada pela instalação do 
BMW Group na região.  

E no aspecto social, há algu-
ma iniciativa do grupo volta-
da à comunidade local?

Gleide – Sob o ponto de vista 
social, além das oportunida-
des de trabalho, firmamos 
parcerias com universidades 
e entidades a fim de propor-
cionar o desenvolvimento 
humano. Estamos trabalhan-
do na construção de nosso 

Centro Social e Recreativo 
dentro da área da fábrica do 
BMW Group, um espaço de 
convivência onde serão rea-
lizadas atividades para gerar 
bem                 -estar aos colaboradores e 
seus familiares. Essa obra nos 
permitirá uma proximidade 
maior com os colaboradores 
e com a comunidade. Além 
disso, muitas atividades de 
qualificação de mão de obra 
estão em andamento, como a 
parceria com o SENAI para 
formação de mecânicos de 
produção veicular dentro do 
programa Jovem Aprendiz.  

Que estrutura a empresa 
montou para abrir sua fábrica 
em Santa Catarina?

Gleide – Investimos mais de 
200 milhões de euros e es-
peramos seguir com a con-
solidação do BMW Group 
Brasil agora como fabricante 
nacional. O balanço é posi-
tivo. Em um ano de produ-
ção temos os cinco modelos 
anunciados feitos em solo na-
cional: BMW Série 3, BMW 
X1, BMW Série 1, BMW X3 
e MINI Countryman. Em 

outubro, concluímos o proje-
to da fábrica no país, com o 
início da operação das linhas 
de soldagem/carroceria, pré-
tratamento e pintura. Produ-
zimos no momento cerca de 
60 veículos por dia. A uni-
dade fabril de Araquari tem 
capacidade instalada para 
produzir até 32 mil carros 
por ano e já responde pela 
admissão de mais de 600 co-
laboradores, além de fomen-
tar grande parte da cadeia de 
fornecimento em Santa Cata-
rina, o que inclui fornecedo-
res e parceiros de negócios.

Quais os próximos passos da 
BMW no Estado?

Gleide – A fábrica do BMW 
Group em Araquari é um 
projeto vivo. Investimentos 
serão feitos continuamente 
e novas oportunidades serão 
avaliadas pelo BMW Group 
Brasil. Como foi mencionado 
acima, estamos trabalhando 
na construção de nosso Cen-
tro Social e Recreativo, o qual 
trará benefícios aos nossos 
colaboradores e à comunida-
de do entorno.

ENTREVISTA Gleide souza

Investimos 
mais de 200 

milhões de euros 
e esperamos 
seguir com a 

consolidação do 
BMW Group Brasil 
como fabricante 

nacional
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a unidade catarinense já abriu mais de 600 postos de trabalho e tem capacidade instalada para produzir até 32 mil veículos por ano
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O CREA-SC reúne a mai-
or comunidade profis-
sional do Estado, entre 

engenheiros, agrônomos, ge-
ólogos, geógrafos, meteoro-
logistas, tecnólogos, técnicos 
industriais e agrícolas. São 
mais de 60 mil profissionais 
registrados e cerca de 13,5 mil 
empresas. Possui uma estru-
tura descentralizada com 23 
inspetorias, sete escritórios e 
três postos de atendimento, 
além de 260 funcionários, 30 
diretores regionais e 83 con-
selheiros representantes das 
entidades de classe e institui-
ções de ensino tecnológico. 

Como autarquia pública fe-
deral, tem a função de fis-
calizar o exercício ilegal das 
profissões coibindo a atuação 
de leigos. Como instituição 
representativa e social, tem 
o dever de participar dos de-
bates dos grandes problemas 
sociais, utilizando o conhe-
cimento técnico e científico 
como ferramenta para propor 
soluções viáveis que ofereçam 
segurança à sociedade. 

As campanhas de valorização 
conscientizando sobre a im-
portância da contratação de 
profissionais habilitados e da 
ART – documento que ates-
ta a responsabilidade técnica 
sobre obras, projetos e servi-
ços prestados – também são 
prioridades. A última delas, 
veiculada em setembro e ou-
tubro de 2015, aborda a im-
portância do talento e a ne-

cessidade do conhecimento 
e da responsabilidade técni-
ca para garantir segurança e 
qualidade de vida às pessoas.

Nesse contexto, a prática da 
engenharia representa uma 
engrenagem indispensável 
ao desenvolvimento da so-
ciedade, mas não existe fora 
da autoridade dos interesses 
sociais, conceito que não é 
mais concebível sem uma 
visão sustentável. Os profis-
sionais do Sistema Confea/
CREA assumem assim dupla 
responsabilidade: trabalhar e 
zelar pelo crescimento e pelo 
incremento social de forma 
ética e segura, mas sempre 
norteado pelos ideais e práti-
cas sustentáveis. 

É por isso que a fiscalização 
é a atividade principal do 
CREA-SC. Os investimen-
tos em novas tecnologias, a 
contratação de fiscais, a assi-
natura de novos convênios e 
o planejamento de ações pre-
ventivas são constantes. No 
último ano foi implantado o 
novo sistema de gestão da fis-
calização, visando o aperfei-
çoamento dos procedimen-
tos. Recentemente também 
foi renovada metade da frota 
de veículos da fiscalização 
para proporcionar maior se-
gurança e agilidade aos pro-
fissionais.

A relação com as entidades 
de classe e com as instituições 
de ensino também é primor-

dial. As entidades desempe-
nham papel fundamental no 
processo de fortalecimento e 
valorização, criando oportu-
nidades de atuação e de re-
presentação social e política. 
No último ano foi investido 
e repassado mais de R$ 1 mi-
lhão às entidades para reali-
zação de eventos de capaci-
tação e qualificação por meio 
do Programa de Educação 
Continuada (PEC), parcerias 
e recursos de ARTs. 

A aproximação com as ins-
tituições de ensino é um 
processo contínuo. Santa 
Catarina tem ótimas univer-
sidades e cursos de referência 
em diferentes áreas. O Pro-
grama Creajr tem sido uma 
das prioridades na busca de 
proximidade com o univer-
so acadêmico, reunindo 10,9 
mil estudantes de 34 institui-
ções e 86 cursos, distribuídos 
em 20 regionais.

A parceria com outros ór-
gãos governamentais e a pro-
moção de ações em prol da 
acessibilidade, prevenção de 
catástrofes e incêndios, ma-
nutenção predial, fiscalização 
de obras públicas e outras 
são fundamentais para que 
o Conselho cumpra seu pa-
pel social. É por estes e ou-
tros motivos que o CREA-SC 
tem ótima representatividade 
perante os profissionais, em-
presas e sociedade e uma das 
marcas mais lembradas e res-
peitadas no mercado. 

ARTIGO Carlos alBerTo kiTa xavier

vaLorização profissionaL 
e compromisso sociaL

A prática da 
engenharia 

representa uma 
engrenagem 

indispensável ao 
desenvolvimento 

da sociedade, mas 
não existe fora da 

autoridade dos 
interesses sociais

“

”
Carlos Alberto Kita Xavier

Presidente
Conselho regional de engenharia 
e agronomia de santa Catarina 

(Crea-sC)
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H á 30 anos como apre-
sentadora, Xuxa encara 
um novo desafio na Re-

cord. Na emissora, ela teve seu 
principal desejo atendido: um 
programa ao vivo às segundas-
feiras, às 22h30, que prioriza a 
descontração e a interação com 
o público. A seguir, ela fala mais 
sobre a nova fase da carreira.

Como você analisa sua traje-
tória como apresentadora, da 
jovem “rainha dos baixinhos” à 
mulher madura no comando de 
um programa noturno?

Xuxa – Trabalho há mais de 30 
anos na TV e pessoas que cresce-
ram com meu programa infantil 
continuam me acompanhando. 
Durante todo este tempo, sem-
pre estive buscando fazer algo 
novo, diferente, e aprender. Ser 
a Rainha dos Baixinhos, receber 
este título vindo do carinho do 
público, é espetacular! Nascem 
baixinhos todos os dias e con-
tinuo fazendo DVDs para eles. 
Minha trajetória é um presente 
de Deus e, com muito trabalho, 
conquistei o carinho do melhor 
público. Amadurecer é quase 
uma obrigação e aprender é o 
que mais quero e preciso. 

Além de uma bem-sucedida 
carreira na TV, você construiu 
uma marca forte no mercado 
publicitário. Como seu amadu-

recimento se reflete na evolu-
ção da “marca Xuxa”?

Xuxa – No início da carreira 
eu não era nada madura pro-
fissionalmente, as coisas foram 
acontecendo muito rápido, ti-
nham muitos produtos com 
meu nome e vendia de tudo. 
Estou cada vez mais exigente. 
Minha marca reflete a verda-
de. Em todas as pesquisas que 
recebo, todas sinalizam a credi-
bilidade como um ponto forte.

Que critérios você usa para de-
finir onde vale a pena agregar 
sua marca?

Xuxa – Primeiro eu tenho que 
acreditar, saber ao que eu estou 
associando meu nome. Depois 
dou palpites em tudo: marca, 
cor, cheiro, gosto... Aí sim, eu 
assino embaixo.

Você também é sócia de em-
presas nos setores de moda e 
serviços. Como você avalia no-
vas oportunidades de negócio?

Xuxa – Só invisto no que acre-
dito, só valido o que confio 
e só empresto minha ima-
gem e meu nome como só-
cia se puder realmente 
ser uma sócia, ficar 
por dentro de tudo o 
que acontece. Só as-
sim posso diversificar 
meus investimentos.

ENTREVISTA xuxa

Com muito 
trabalho, conquistei 

o carinho do 
melhor público. 

Amadurecer 
é quase uma 
obrigação e 

aprender é o que 
mais quero e 

preciso

“

”
Xuxa

apresentadora  
Tv record

rainHa em  
nova fase

ApresentAdorA dA record FALA 
soBre A evoLução dA “mArcA XuXA” 

Bl
ad

 m
en

eg
he

l (
di

vu
lg

aç
ão

)



IMPAR 201532

O Sebrae/SC exerce a 
missão de auxiliar os 
empresários de peque-

nos negócios a obterem as 
condições necessárias para 
crescer, criar diferenciais e 
acompanhar o ritmo de uma 
economia competitiva. A ins-
tituição desenvolve um papel 
fundamental no desenvolvi-
mento de micro e pequenas 
empresas, desde o momen-
to do seu nascimento, com 
o apoio de consultores até o 
acompanhamento no mer-
cado, o ganho de competi-
tividade e ainda a gestão do 
negócio. Todo o trabalho do 
Sebrae/SC reflete diretamente 
na população e no desenvol-
vimento socioeconômico do 
Estado. Prova disso, é o Mo-
vimento Compre do Pequeno 
Negócio, uma iniciativa iné-
dita que o Sebrae Nacional 
lançou em 2015 e o Sebrae/
SC aderiu e transformou em 
sucesso no Estado. 

Diante de um cenário de re-
tração econômica que faz 
com que os empresários re-
pensem investimentos e re-
dobrem a cautela administra-
tiva e que, ao mesmo tempo, 
por precaução, a população 
gasta menos, o Sebrae lançou 

esta iniciativa inédita, que 
tem como objetivo estimular 
a sociedade a consumir pro-
dutos e serviços das peque-
nas empresas catarinenses. 

Atualmente, Santa Catari-
na possui 400 mil pequenos 
negócios, entre microem-
preendedores individuais e 
micro e pequenas empresas 
que, juntos, são responsáveis 
por R$ 62 bilhões do PIB do 
Estado. O Movimento Com-
pre do Pequeno Negócio foi 
lançado para mostrar para 
a sociedade que ao comprar 
dos pequenos, toda a econo-
mia se fortalece. As micro e 
pequenas empresas são mais 
de 99,2% do total de empre-
sas catarinenses, respondem 
por 35,1% do PIB no Estado e 
por 46% do total de empregos 
com carteira assinada, mais 
de 1 milhão de vagas.  

Todos compram em peque-
nas, médias e grandes em-
presas. As pequenas também 
compram das grandes e as 
grandes também têm forne-
cedores de pequeno porte. 
Todos são parte do mercado 
e não existe melhor ou pior. 
O Movimento, que teve o seu 
marco no dia 5 de outubro, 

mas segue no decorrer do 
ano, incentiva que o consu-
midor dê preferência ao pe-
queno negócio, para ajudar 
a desenvolver a economia do 
seu bairro e da sua cidade. 

A recuperação da economia, 
que todos desejamos, está 
associada ao desempenho 
dos pequenos negócios brasi-
leiros, que depende tanto da 
valorização desse segmento 
pelo consumidor quanto da 
iniciativa do empresário de 
se capacitar.

ARTIGO Carlos Guilherme ziGelli

A recuperação da 
economia, que 

todos desejamos, 
está associada 

ao desempenho 
dos pequenos 

negócios 
brasileiros

“

”
Carlos Guilherme Zigelli

diretor-superintendente
sebrae/sC

peLo desenvoLvimento 
das pequenas empresas
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“Todo anúncio pu-
blicitário deve ser 
considerado como 

a contribuição para o símbo-
lo complexo que é a imagem 
de marca”, dizia o publicitá-
rio David Ogilvy. Tal enun-
ciado tem sido um mantra 
para publicitários do mundo 
inteiro. Conta-se que as pri-
meiras formas para a cons-
trução da imagem de uma 
marca surgiram no ano 700 
a.C. na Lídia, onde merca-
dores colocavam na porta 
dos seus estabelecimentos 
uma pessoa que chamava os 
compradores falando sobre 
as características e vantagens 
do comerciante. É inegável 
que as marcas devem muito 
a estes profissionais, que, por 
sua característica inquieta, 
sempre provocaram nas em-
presas a busca pela inovação 
e mudança permanente.

A constante evolução da 
tecnologia exige das marcas 
atenção e investimento em 
processos e capacitação de 
seus times. No seminário “A 
Terceira Era do Marketing” 
Andy Hosbawm alertou que 
os produtos se conectam 
cada vez mais com o consu-
midor de uma forma muito 
inteligente. Empresas como 
Kodak, Nokia e Blackber-
ry não prestaram atenção a 

tempo nas mudanças da era 
digital e se apagaram com-
pletamente.

A todo momento somos im-
pactados por produtos que 
oferecem serviços que valem 
até mais do que os próprios 
produtos. Há marcas reali-
zando ações associadas com 
outras marcas buscando a 
integração de elementos que 
agreguem valor para ambas. 
Inovar também passa pelas 
parcerias que possibilitem 
o fortalecimento e o enten-
dimento do seu público. E a 
aproximação com as startups 
é um dos segredos das gran-
des marcas, pois é nessas 
iniciantes que se localizam 
ideias inovadoras que farão 
a tão procurada conexão das 
marcas com consumidores.

Com a larga atitude das mar-
cas em conversar com seus 
consumidores, as pessoas 
estão cada vez mais compar-
tilhando suas experiências 
no mundo digital e se comu-
nicam com as marcas, ex-
pressando seus sentimentos. 
Produtos se utilizam de da-
dos para falar com seus con-
sumidores e esses se comuni-
cam com as marcas gerando 
um grande entendimento 
sobre eles pelas empresas. 
Pesquisa da SurveyMonkey 
indica que, nos EUA, 55% 

dos usuários de internet são 
social shares, aqueles que 
seguem a marca e publicam 
suas experiências, e 19% são 
promotores que se auto iden-
tificam como propensos a re-
comendar marcas e produtos 
para amigos.

No último mês de junho, 
durante palestra no Cannes 
Lions Festival, executivo da 
Unilever disse que o maior 
concorrente de sua empresa 
são os consumidores de seus 
produtos. Sim, disse ele, de-
dicamos grande atenção ao 
comportamento deles procu-
rando ouvi-los sempre para 
entender a influência dos 
grupos aos quais pertencem 
e quais fatores podem orien-
tá-los na escolha de produtos 
e marcas. 

A Geração Y gosta do im-
previsível, pois cresceu em 
meio a muita ação, estímulo 
de atividades variadas e tare-
fas múltiplas. Acostumados 
com a rapidez proporciona-
da pela tecnologia os jovens 
“Y” dificilmente sujeitam-se 
ao mesmo. E é aí que reside 
o grande desafio para as mar-
cas. Conversar com esses no-
vos consumidores e entender 
suas necessidades exige uma 
comunicação quase em tem-
po real. Muitas vezes tem que 
ser em tempo real.

ARTIGO jailson de sá

Acostumados 
com a rapidez 
proporcionada 

pela tecnologia os 
jovens dificilmente 

sujeitam-se ao 
mesmo. E é aí que 

reside o grande 
desafio para as 

marcas

“

”
Jailson de Sá

Publisher
Portal acontecendoaqui

as marcas e o consumidor 
imprevisível
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Adj (lat impare) 
1 Que não é par.  2 Sem igual. 3 Que é único.

Só uma rede de farmácias alinhada à promoção da qualidade de vida e ao 
bem-estar dos trabalhadores e suas famílias consegue ser a preferida 
e estar na lembrança no dia a dia das pessoas. Este é o SESI Farmácia.
Parabéns às regiões do Meio Oeste e Vale do Itajaí em Santa 
Catarina, ganhadoras do Prêmio ÍMPAR 2015, segmento farmácia.

ÍMPAR

facebook.com/SESIFarmaciaSC twitter.com/SESIFarmaciaSCwww.sesifarmacia.com.br
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A Sadia e a Tupy são as 
empresas que mais or-
gulham os entrevista-

dos na pesquisa IMPAR 2015 
por serem de Santa Catarina. 
Ambas obtiveram 2,80% dos 
votos no levantamento feito 
em todas as regiões do Es-
tado. A Hering, que liderava 
em 2014, com 7% dos votos, 
agora é terceira, com 2,75%. 

Os melhores índices da Sa-
dia como marca que orgulha 
os catarinenses por ser daqui 
foram obtidos entre os ho-
mens (3%) acima de 65 anos 
(5,11%) das classes A/B e C 
(ambas com 3%) e que vivem 
no Extremo Oeste (10,2%), na 
Grande Florianópolis ou na 
Foz do Itajaí (ambas com 4%).

“A Sadia tem orgulho de sua 
origem. A marca pode ter 
mudado muito, mas as ba-
ses do negócio que Attilio 

Fontana criou em 1944 con-
tinuam as mesmas: respeito 
ao trabalho, cuidado com a 
terra e valorização da técnica. 
Foi dessa forma que a Sadia 
se tornou uma das marcas 
de alimentos mais valiosas 
do Brasil, exportando para 
diversos países”, relata Evan-
dro Hister, diretor regional 
Sul da BRF, empresa fundada 
em 2009 a partir da fusão das 
ações da Sadia ao capital so-
cial da Perdigão. 

Há 70 anos em Concórdia, no 
Oeste Catarinense, iniciava 
a história da Sadia, empresa 
que se tornou referência em 
alimentação graças a produ-
tos e campanhas inovadoras 
que ajudaram a mudar a re-
alidade do município. Em 
2013 Concórdia estava entre 
os 45 com melhor Índice de 
Desenvolvimento Humano 

(IDH) do país, segundo a 
ONU. Hoje a sede da BRF fica 
em Itajaí e milhares de pesso-
as trabalham nas fábricas da 
empresa em Santa Catarina. 

A BRF apresenta resultados 
expressivos, principalmente 
no mercado internacional. 
“Destaque especial para o 
desempenho no Oriente Mé-
dio, fruto da gestão moderna 
e do novo perfil de empresa 
que produz bens de consumo 
ao invés de commodities”, sa-
lienta Hister. A receita opera-
cional líquida da BRF atingiu 
R$ 7,9 bilhões no segundo 
trimestre de 2015, aumento 
de 12,8% na comparação com 
igual período de 2014. O EBI-
TDA avançou 43,6% na mes-
ma comparação, totalizando 
R$ 1,4 bilhão, e o fluxo de cai-
xa simplificado foi de R$ 3,7 
bilhões em 12 meses.

sadia

eMPResa oRGUlHo de sC DESTAQUE CATARINENSE

Na sua opiNião, 
qual empresa 

ou marca você 
tem orgulho por 
ser do estado de 

saNta catariNa?

SADIA 

TUPY 

HERING 

WEG 

AURORA 

MALWEE 
1,98%

2,80%

2,75%

2,74%

2,40%

2,80%
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Criada em 1944 na cidade de Concórdia, a sadia tornou-se referência no setor de alimentação e uma das marcas mais valiosas do país

a marca nascida 
no oeste de 

santa Catarina 
conquistou a mesa 
dos brasileiros e 

hoje está presente 
até no oriente 

Médio
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A Tupy (ao lado da Sadia) 
é a empresa ou mar-
ca que mais orgulha 

os entrevistados na pesquisa 
IMPAR 2015 por ser de Santa 
Catarina. Ambas obtiveram 
2,80% dos votos no levanta-
mento feito em todas as re-
giões do Estado. Na pesquisa 
de 2014, a Tupy não aparecia 
entre as sete primeiras. A He-
ring, que estava no topo da 
lista, com 7% dos votos, ago-
ra é a terceira mais lembrada, 
com 2,75% dos catarinenses. 

Na pesquisa deste ano, os 
melhores índices da Tupy 
como empresa que orgulha 
os entrevistados por ser ca-
tarinense estão no público 
masculino (4,85%), nas pes-
soas que estão na faixa dos 
55 a 64 anos e de 65 anos 
ou mais, com 4%; nas clas-
ses A/B e C, todas com 3% 
e, principalmente, dos que 
vivem no Norte do Estado, 
com 10,71% dos votos.

“A Tupy sente-se honrada 
por estar entre as empresas 
mais lembradas. O resultado 
é fruto da dedicação dos fun-
cionários e parceiros, que não 
medem esforços para fazer da 
empresa uma referência. É 
também o reconhecimento à 

DESTAQUE CATARINENSE eMPResa oRGUlHo de sC
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a marca é referência em peças em ferro fundido para os setores hidráulico e automotivo

Com fábricas no 
exterior e vendas 
para cerca de 40 

países, a Tupy 
ganhou o mundo 

e hoje leva o 
nome de joinville 

para todos os 
continentes

TupY

nossa busca constante por ex-
celência, qualidade, inovação 
e desenvolvimento”, destaca o 
presidente da empresa, Luiz 
Tarquínio Ferro.

Tarquínio salienta que a liga-
ção da Tupy com Santa Ca-
tarina é muito forte, por ser 
o Estado em que a empresa 
nasceu. “Hoje ganhamos o 
mundo, temos plantas no ex-
terior e vendemos para cerca 
de 40 países, mas Joinville 
será sempre o local onde tudo 
começou, em 9 de março de 
1938, pelas mãos de Albano 
Schmidt, Hermann Metz e 
Arno Schwarz”, lembra. Ao 
concentrar esforços na am-
pliação das exportações, a 
Tupy tem levado o nome de 

Joinville e de Santa Catarina 
para todos os continentes. 

Com capacidade para produ-
zir 848 mil toneladas anuais 
de peças em ferro fundido, a 
companhia fechou o primeiro 
semestre de 2015 com lucro 
líquido de R$ 122 milhões e 
receita de R$ 1,7 bilhão. Cer-
ca de 80% dessa receita veio 
do mercado externo. “Temos 
12 mil funcionários e atende-
mos os setores hidráulico e 
automotivo. Contamos com 
quatro unidades fabris: uma 
em Joinville, uma em Mauá 
(SP) e duas no México”, acres-
centa Tarquínio. Os negócios 
com o exterior são apoiados 
por escritórios na Alemanha 
e nos Estados Unidos.

Na sua opiNião, 
qual empresa 
ou marca você 
tem orgulho por 
ser do estado de 
saNta catariNa?

SADIA 

TUPY 

HERING 

WEG 

AURORA 

MALWEE 
1,98%

2,80%

2,75%

2,74%

2,40%

2,80%
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www.itajai.sc.gov.br  |  facebook.com/PrefeituradeItajai

Oportunidades à vista: 
     o 2º maior porto de carga do País fica em uma
   das cidades que mais crescem no Brasil.

Itajaí é um dos mais importantes polos náuticos 

brasileiros. E você pode conferir isso em números. 

Seu porto cargueiro é o 2º maior do País 

e é o primeiro em movimentação de riquezas, 

através dos produtos que chegam e saem todos 

os dias. Suas atividades geraram um sistema 

produtivo que beneficia toda a economia da cidade. 

Tudo isso contribuiu para a região de Itajaí ser 

uma das 10 que mais se desenvolvem no Brasil. 

É a força de Itajaí fazendo a economia
de Santa Catarina e do Brasil
crescer de vento em popa.
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HÉLIO COSTA 
           10%

ALEXANDRE JOSÉ 
                       5%

GRACILIANO RODRIGUES 
                   4%

MÁRIO MOTTA 
                   4%

LAINE VALGAS 
               3%

NILSON GONÇALVES 
           2% Os catarinenses entre-

vistados na pesquisa 
IMPAR 2015 reafir-

mam que os profissionais 
da RICTV Record lideram 
a preferência do telespecta-
dor em sete das oito regiões 
pesquisadas. Em todas elas, 
quem está disparado na fren-
te é Hélio Costa, da RICTV 
Record Florianópolis, citado 
em 10% das consultas. Em 
segundo lugar, isolado, apa-
rece Alexandre José, da RIC-
TV Record do Vale do Itajaí, 
com 5% das menções entre 
os entrevistados.

Hélio Costa foi mais 
mencionado pelo pú-
blico masculino (11%) 
e pelos entrevistados 
na faixa dos 45 a 54 
anos (14,66%), se-
guido pelos catari-

nenses com 65 anos 
ou mais (11%). Ele ainda 
foi bastante citado pelos 
entrevistados nas faixas 
etárias de 16 a 17 anos 
(10%) e de 55 a 64 anos 

(10%), pelos catarinen-
ses das classes sociais A/B 
(10%) e da classe C (10%), 
e por quem vive na Grande 
Florianópolis (29,1%). O 
apresentador foi ainda o lí-
der isolado no Extremo Sul, 
com 8,16%, e está entre os 
dois mais populares no Pla-
nalto Serrano, com 7,14% 

das citações na pesquisa.

Já o apresentador Alexandre 
José teve o mesmo índice de 
menções entre os homens e 
mulheres (5%). Seu públi-
co mais fiel é composto por 
jovens na faixa entre 16 e 
17 anos (10,04%), pelos ca-
tarinenses das classes A/B 
(6,64%) e pelos moradores 
do Vale do Itajaí, com um ín-
dice de 41,84% de indicações 
na região.

Graciliano Rodrigues, da 
RICTV Record de Itajaí, apa-
rece em terceiro no índice 
geral entre os apresentadores, 
com 4% das menções de acor-
do com a pesquisa IMPAR. 
Seu melhor desempenho 
ocorreu na Foz do Itajaí (com 
26% das citações), no público 
entre 35 e 44 anos (5,01%), e 
na classe C, com 4% dos votos 
dos entrevistados.

Nas outras regiões do Esta-
do, o apresentador da RICTV 
Record de Joinville, Nilson 
Gonçalves, foi o mais citado 
no Norte, com 9,29%, graças, 
principalmente, ao público 
que tem entre 25 e 34 anos 
(4,64%) e dos 45 aos 54 anos 
(4,26%). No Extremo Oeste, 
Eduardo Prado, da RICTV 
Record Chapecó, foi o mais 
citado por 25,51% dos entre-
vistados, enquanto Gilmar 
Santini lidera no Meio-Oeste, 
com 23% da preferência do 
telespectador.

apresenTadores 
da ricTv record

Hélio Costa
RiCTV Record 
Florianópolis

Alexandre José
RiCTV Record 
Vale do itajaí

Graciliano  
Rodrigues

RiCTV Record 
itajaí

Na sua opiNião, quem 
é referêNcia como 
apreseNtador(a) de 
telejorNal em saNta 
catariNa?

DESTAQUE CATARINENSE aPResenTadoR de TelejoRnal

mais citados 
por região

GRANDE FLORIANÓPOLIS 
HÉLIO COSTA  
EXTREMO SUL 
HÉLIO COSTA  
PLANALTO SERRANO  
HÉLIO COSTA / MÁRIO MOTTA 
FOZ DO ITAJAÍ   
GRACILIANO RODRIGUES  
VALE DO ITAJAÍ 
ALEXANDRE JOSÉ  
REGIÃO NORTE 
NILSON GONÇALVES  
MEIO-OESTE  
GILMAR SANTINI  
EXTREMO OESTE 
EDUARDO PRADO 
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O Porto de Itajaí foi in-
dicado na pesquisa 
IMPAR 2015 como o 

mais importante do Estado, 
com 51% dos votos. Em 2014 
também foi o mais citado, 
mas teve 56% das indicações. 
O Porto de São Francisco do 
Sul (segundo no ano passa-
do, com 18%) manteve a po-
sição, agora com 10% dos en-
trevistados. Em terceiro está 
o Porto de Navegantes, com 
6%, mesmo índice de 2014.

Os melhores índices obti-
dos pelo Porto de Itajaí na 
pesquisa se deram no públi-
co masculino (59,51%), na 
faixa etária de 55 a 64 anos 
(56,93%) e entre os entre-
vistados da classe A/B, com 
60,23% das citações. Sua li-
derança é disparada em to-
das as regiões de Santa Cata-
rina, principalmente no Vale 

do Itajaí (69,3%) e na Foz do 
Itajaí (68,3%). 

O Complexo Portuário do 
Itajaí, que reúne o Porto Pú-
blico, APM Terminals Itajaí e 
Portonave Terminais Portu-
ários Navegantes, é uma das 
mais importantes portas de 
entrada e saída de mercado-
rias do Brasil. O Complexo é 
o segundo maior movimen-
tador de contêineres do país 
e 108o no ranking mundial, 
respondendo por 4,61% da 
corrente de comércio brasi-
leira e 74,28% do comércio 
internacional catarinense.

“Após sua municipalização, 
há 20 anos, o porto aumentou 
em 173,37% as áreas adquiri-
das. Desde 2013 temos uma 
área de 405,64 mil metros 
quadrados”, revela Antônio 
Ayres dos Santos Júnior, su-

perintendente do Porto de 
Itajaí. “Também registramos 
um aumento de 1.500% na 
movimentação de cargas con-
teinerizadas, enquanto a re-
ceita do município, que tem o 
maior PIB do Estado, cresceu 
1.400%”, compara.

O Porto de Itajaí está pronto 
para iniciar as obras de novos 
acessos aquaviários, com re-
cursos de R$ 105 milhões do 
governo do Estado. Contudo, 
as expectativas não são boas 
com relação à movimentação 
portuária deste ano. “Com o 
real despencando, as impor-
tações, que representam 50% 
de nossas operações, tiveram 
queda abrupta e as exporta-
ções não cresceram tanto. 
Devemos fechar o ano com 
um recuo de 5% a 6% na mo-
vimentação”, projeta o supe-
rintendente. 
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o Complexo é o segundo maior movimentador de contêineres do país e responsável por 74,28% do comércio internacional catarinense o Complexo 
Portuário do itajaí 
é uma das mais 

importantes portas 
de entrada e saída 

de mercadorias  
do Brasil

pelo que você 
coNhece, ou já 

ouviu falar, qual 
é o porto de saNta 
catariNa que mais 

se destaca?

PORTO DE ITAJAÍ 
           

PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL 
         

PORTO DE NAVEGANTES 
       

PORTO DE IMBITUBA 
    

PORTO DE ITAPOÁ 
   

10%

6%

4%

2%

51%
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Acapital catarinense sem -
pre foi um grande  des-
tino turístico, principal-

mente no verão, graças às suas 
belezas naturais e praias para-
disíacas. E a pesquisa IMPAR 
2015 confirma essa preferên-
cia entre os catarinenses. Do 
total de entrevistados, 44% 
indicaram a Capital como 
melhor opção de turismo no 
verão, seguida por Balneário 
Camboriú, com 28% das in-
dicações. Informações sobre 
ambas as cidades podem ser 
obtidas por meio do projeto 
Destino SC, iniciativa edito-
rial do Grupo RIC que ga-
nhou o prêmio Top Turismo 
ADVB por divulgar as belezas 
e potencialidades turísticas do 
Estado.

Na pesquisa IMPAR, o pú-
blico mais fiel a Florianópo-
lis é formado pelas mulheres 
(45%) de 55 a 64 anos (47%), 
das classes A/B, (48,3%). En-
tre os moradores da Grande 
Florianópolis, a preferência 
pela capital chega a 65,9%, 
enquanto no Planalto Serrano 
o índice é de 53%. Balneário 
Camboriú foi a mais indica-
da somente pelos moradores 
da Foz do Itajaí (59,1%) e do 
Vale do Itajaí (51%). 

“Essa preferência mostra que 
o trabalho está trazendo re-
sultados. Além das belezas 
naturais, somos ricos em es-
portes náuticos, trilhas eco-
lógicas, cultura açoriana e 
gastronomia típica”, salienta a 
secretária de Turismo da Ca-

pital, Zena Becker. “Todos os 
anos realizamos ações como 
a instalação de banheiros e 
chuveiros nas praias; fiscali-
zação de ambulantes; segu-
rança nos pontos turísticos e 
em eventos como Réveillon e 
Carnaval”, destaca.

Em 2015, Florianópolis já foi 
escolhida como a “melhor ci-
dade de praia no Brasil”, pela 
revista Viagem e Turismo, da 
Editora Abril. O Top Turismo 
ADVB concedeu dois títulos 
à cidade, ambos destinados 

ao case “Mercado Público de 
Florianópolis”: Top Turismo 
ADVB 2015 e Top One, que 
elege o case de sucesso entre 
todos os premiados.

Na última temporada, Flo-
rianópolis recebeu cerca de 
1,5 milhão de visitantes. “Se-
gundo levantamento da Fe-
comércio, 91% dos entrevis-
tados pretendem retornar à 
cidade. Isto demostra que os 
esforços e os trabalhos vêm 
trazendo resultados concre-
tos”, conclui Zena Becker.

FlorianÓpolis

Combinando 
belezas naturais, 
festas, esportes 
náuticos, cultura 
e gastronomia, 
Floripa recebeu 
cerca de 1,5 

milhão de 
visitantes no  
último verão

Na sua opiNião, 
pelo que você 
coNhece ou já 
ouviu falar, qual 
cidade de saNta 
catariNa é a 
melhor opção de 
turismo No verão?

FLORIANÓPOLIS 
     44%

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
                        28%

SÃO FRANCISCO DO SUL 
   2%

BOMBINHAS 
   2%

LAGUNA 
   2%

ITAPEMA 
   2%
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o Riozinho do Campeche é um dos points mais movimentados da temporada em Floripa

DESTAQUE CATARINENSE desTino sC VeRão
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Com 23 mil leitos 
na rede hoteleira, 

a cidade ampliou o 
fluxo de turistas de 
2,2 milhões para 

4 milhões nos 
últimos cinco anos

Quem faz turismo em 
Santa Catarina e quem 
convive com os visitan-

tes sabe que Balneário Cam-
boriú é um dos mais badala-
dos e tradicionais destinos do 
litoral catarinense. Os fatores 
que tornam o município re-
ferência vão desde a localiza-
ção, passando pela estrutura 
e a diversidade de atrativos. 
“Temos profissionalizado os 
setores envolvidos com o tu-
rismo, como gastronomia, 
hotelaria e vida noturna. O 
resultado é que, a cada tem-
porada, movimentamos mais 
de 2 milhões de pessoas”, res-
salta o secretário de Turismo 
e Desenvolvimento Econô-
mico de Balneário Camboriú, 
Ademar Martins Schneider.

A movimentação nas ruas da 
cidade e nos hotéis de Balne-
ário Camboriú é um fenôme-
no. Na temporada de verão 
do ano passado, o município 
recebeu 1,7 milhão de turis-
tas. “Nos últimos cinco anos, 
passamos de 2,2 milhões para 
4 milhões de visitantes por 
ano. Sempre buscamos um 
público diferenciado, com 
maior poder aquisitivo e que 
permanece mais tempo na ci-
dade”, relata o secretário.

Um dos projetos turísticos de 
destaque de Balneário Cam-
boriú é o Workshop Trade 
SC, que reúne empresários, 
representantes do trade e di-
rigentes do turismo numa 
parceria de divulgação turís-
tica inédita no Sul do Brasil, 

com participação em feiras 
de turismo e criando even-
tos temáticos em cidades do 
exterior. Mais de 45 parceiros 
acreditaram no potencial do 
Workshop Trade SC, inclusi-
ve a Santur.  

Em Balneário, cada segmen-
to envolvido com o turismo 
é referência na prestação de 
serviços e o setor hoteleiro 
oferece 23 mil leitos. “As pers-
pectivas para a temporada 
2016 são muito boas. Inves-
timos em promoções, como 
workshops e feiras, tanto no 

mercado nacional quanto no 
exterior”, diz Schneider.

Só neste ano, foram mais de 
80 trabalhos externos. Even-
tos como a Feira de Turismo 
de Lisboa, a Feira Internacio-
nal de Turismo de Buenos Ai-
res, a Feira Internacional dos 
Agentes de Viagem, de Cór-
doba, na Argentina, e a Feira 
Internacional de Turismo do 
Paraguai. “Com essas ações e 
o dólar em alta, esperamos a 
melhor temporada dos últi-
mos dez anos”, projeta o secre-
tário municipal de Turismo.

BalneÁrio camBoriú
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Com divulgação e dólar em alta, Balneário se prepara para o melhor verão em dez anos
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Conhecida como 
uma das cidades 
mais frias do país, 

são joaquim 
se prepara para 

receber visitantes 
o ano todo com a 
criação de novas 
rotas turísticas

Na sua opiNião, 
pelo que você 
coNhece ou já 
ouviu falar, 
qual cidade de 
saNta catariNa é 
a melhor opção 
de turismo No 
iNverNo? Como o frio e a possibi-

lidade de nevar atraem 
todos os anos milhares 

de turistas para o Planalto 
Serrano, o anuário IMPAR 
pela primeira vez traz em sua 
pesquisa uma questão sobre a 
melhor cidade de Santa Cata-
rina para passar as férias de 
inverno. Ao serem computa-
das as entrevistas em todas 
as regiões, São Joaquim ficou 
na liderança, com 32% dos 
votos; Lages obteve 16%; e 
Urubici, 5%, todas na mesma 
região. A Capital aparece no 
quarto lugar, com 3%, junto 
com Balneário Camboriú. 

A preferência por São Joa-
quim se destaca entre os ho-
mens, com 34% dos votos; 
catarinenses na faixa de 35 
a 44 anos, com 39,2%; inte-
grantes da classe C, com 35% 
dos entrevistados; e que vi-

vem no Vale do Itajaí (37,7%) 
e Planalto Serrano (37%). Em 
ambos os sexos, em todas 
as classes sociais e regiões, 
São Joaquim é a mais citada. 
E das sete faixas etárias em 
que a pesquisa foi dividida, 
só perde na de 16 a 17 anos, 
onde obteve 14% dos votos 
contra 36,4% de Lages.

“Este título é recebido com 
orgulho e satisfação por São 
Joaquim. Isso nos dá mais 
responsabilidade e temos 
que corresponder com mais 
trabalho e visibilidade”, afir-
ma o secretário de Turismo 
do município, Iberê Aguiar. 
“Com a Santur e a secretaria 
de Estado de Turismo, Cul-
tura e Esporte faremos um 
mapeamento dos turistas que 
chegam a São Joaquim. Pre-
cisamos identificar o turismo 
da cidade e da região”, anun-

cia Aguiar, ao revelar que o 
município está criando novos 
atrativos turísticos.

A cidade onde mais neva no 
Brasil também tem estradas 
que encantam pelas paisa-
gens. “Estamos preparando 
São Joaquim para receber 
turistas o ano todo e traba-
lhamos para criar novas rotas 
turísticas, como a denomi-
nada ‘Serra e mar’, que liga 
São Joaquim a Imbituba, pas-
sando pela Serra do Rio do 
Rastro, pelo museu ao livre 
e Paredões do Zé Diabo em 
Orleans, pelas águas termais 
de Gravatal, por um passeio 
nas centenárias locomotivas 
em Tubarão, pela histórica 
Laguna e pelo museu da ba-
leia de Imbituba. Será a prin-
cipal rota turística do país, 
pela quantidade e diversida-
de de produtos”, aposta. 

sÃo JoaQuim

SÃO JOAQUIM 
             32%

LAGES 
                        16%

URUBICI 
         5%

FLORIANÓPOLIS 
      3%

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
      3%

JOINVILLE / BLUMENAU 
     2%
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o município será ponto de partida da rota “serra e Mar”, que descerá a serra em direção à imbituba, passando por outras quatro cidades
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Os entrevistados na pes-
quisa IMPAR 2015 in-
dicaram Florianópolis 

como a cidade catarinense 
com melhor qualidade de 
vida. A Capital recebeu 20% 
dos votos, contra 13% de 
Joinville e 10% de Blumenau. 
Balneário Camboriú aparece 
em quarto lugar, com 6%. Na 
pesquisa do ano anterior, Flo-
rianópolis teve 28% dos vo-
tos, contra 18% de Balneário 
Camboriú, 12% de Blumenau 
e 9% de Joinville.

A liderança mais expressiva 
de Florianópolis foi registra-
da na faixa de 55 a 64 anos 
(27,3%), entre os catarinen-
ses das classes A/B (26%) e 
os moradores da Grande Flo-
rianópolis (43,4%). “A  cida-
de transpira inovação. Além 
de ser o paraíso do empre-
endedorismo, reúne a nata 

das empresas de tecnologia 
e congrega o que há de mais 
desenvolvimentista, no Sa-
piens Park. São cerca de 300 
empresas de tecnologia de 
ponta, muitas delas fornece-
doras para o mercado inter-
nacional. Juntas, geram 3 mil 
empregos diretos com fatura-
mento de R$ 500 milhões por 
ano”, ressalta o prefeito Cesar 
Souza Júnior.

Os prêmios recebidos entre 
2013 e 2015 mostram as ra-
zões de Florianópolis ser a 
cidade catarinense com me-
lhor qualidade de vida. Além 
de ter a melhor atenção bási-
ca do país, título concedido 
pelo Ministério da Saúde, a 
Capital foi selecionada entre 
as melhores no Prêmio Bra-
sil Sorridente, do Conselho 
de Odontologia, na categoria 
acima de 300 mil habitantes 

(ficou em 2o em 2014), e é a 
melhor cidade brasileira para 
se criar os filhos, segundo 
consultoria da Delta Econo-
mics & Finance. 

“Nossos indicadores de saúde 
e de educação são destaque 
entre os critérios que levaram 
a esses resultados. Temos os 
melhores índices da educa-
ção do país. O Índice de De-
senvolvimento da Educação 
Básica (Ideb), por exemplo, 
coloca Florianópolis em pri-
meiro lugar entre as capitais 
nos anos iniciais e em quarto 
nos anos finais”, comemora o 
prefeito. “Além disso, temos 
mais de 100 praias, o que le-
vou a cidade a ser eleita o Me-
lhor Destino de Praia do país 
no prêmio O Melhor de Via-
gem e Turismo 2015/2016, 
pela revista Viagem e Turis-
mo, da Editora Abril.

FlorianÓpolis

Com indicadores 
invejáveis em 

saúde e educação, 
a Capital é 

lembrada como 
o melhor lugar 

para se viver em 
santa Catarina

FLORIANÓPOLIS 
         20%

JOINVILLE 
                           13%

BLUMENAU 
                     10%

BELNEÁRIO CAMBORIÚ 
              6%

CHAPECÓ / ITAJAÍ / JARAGUÁ DO SUL 
            5%

CRICIÚMA 
          4%

Na sua opiNião, 
pelo que você 
coNhece ou já 
ouviu falar, qual 
cidade de saNta 
catariNa possui a 
melhor qualidade 
de vida?
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a cidade ganhou a preferência de 20% dos entrevistados, principalmente entre pessoas na faixa etária de 55 a 64 anos e da classe a/B

DESTAQUE CATARINENSE QUalidade de Vida
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Depois de ficar em tercei-
ro na pesquisa de 2013, 
com 9% das citações, 

e de subir para segundo no 
levantamento de 2014, com 
12%, o Figueirense agora é o 
primeiro, com 11% das lem-
branças entre os entrevista-
dos na pesquisa IMPAR 2015. 
Este ano o Joinville está em 
segundo, com 10% (em 2014 
era o primeiro, com 15% das 
indicações); e o Avaí figura 
em terceiro, com 9%, mesma 
posição de 2014, quando teve 
11% dos votos.

Para ficar em primeiro na 
soma dos entrevistados em 
todas as regiões, o Figueiren-
se teve 13,8% dos votos dos 
homens, 17% das indicações 
entre os torcedores na faixa 
dos 55 aos 64 anos e 15% en-
tre os jovens de 15 e 16 anos, 
11% das lembranças entre os 
catarinenses das classes A/B e 
C e 30,2% da preferência na 
Grande Florianópolis. Outra 
região em que o Figueirense 
foi bem votado, mas ficou em 
segundo, foi no Planalto Ser-
rano, com 7,14% dos torce-
dores, atrás do Inter de Lages, 
que obteve 24% dos votos.

Alguns fatores foram deter-
minantes para o Alvinegro 
assumir o primeiro lugar. O 
principal deles foram os tí-
tulos do Campeonato Cata-
rinense do ano passado e o 
bicampeonato estadual em 

2015. Também contou pontos 
o fato de ter sido o melhor co-
locado entre os catarinenses 
no Brasileiro da Série A de 
2014 (13o) e o melhor entre os 
times do Estado na Copa do 
Brasil deste ano, quando che-
gou às quartas de final, sendo 
eliminado pelo Santos.

Mais uma vez ficou claro que a 
torcida pelos principais times 
em Santa Catarina depen-
de muito de cada região. No 
Norte, quem ganhou mais vo-
tos foi o Joinville, com 37,8% 
dos entrevistados.  O Avaí foi 

o segundo mais mencionado 
na Grande Florianópolis, com 
26,3% dos votos, enquanto o 
Criciúma tem a maior sim-
patia no Extremo Sul, com 
36,7% da preferência.

A Chapecoense tem o maior 
dos índices regionais, com 
72,4% no Extremo Oeste e 
42,8% dos votos no Meio- 
Oeste. O Metropolitano foi 
o mais lembrado no Vale do 
Itajaí, com 20%, enquan-
to o Brusque lidera na Foz 
do Itajaí, com 13%, seguido 
pelo Marcílio Dias (11%).

Figueirense

o alvinegro 
assume a liderança 

na pesquisa 
após conquistar 
o bicampeonato 
estadual e ser o  
time catarinense 

com melhor 
desempenho no 

Brasileirão do ano 
passado

FIGUEIRENSE 
              11%

JOINVILLE 
                                          10%

AVAÍ 
                                      9%

CHAPECOENSE 
                              7%

CRICIÚMA 
                      5%

METROPOLITANO / BRUSQUE / MARCÍLIO DIAS 
          2%

você torce ou 
simpatiza por 
algum time de 
futebol de saNta 
catariNa? qual?
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Para alegria da torcida, o Figueira também foi o melhor de sC na Copa do Brasil de 2015

DESTAQUE CATARINENSE TiMe de FUTeBol
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A economia brasileira 
pas sa por um período 
de dificuldades. O Ban-

co Central, em sua última es-
timativa, prevê uma redução 
de 3% para o PIB neste 2015. 
Para 2016, a prospecção tam-
bém não é otimista, com ex-
pectativa de um resultado 
entre -0,5% e +0,5%. O setor 
de comércio e serviços, em 
sintonia com o cenário eco-
nômico turbulento, também 
se retrai. Atualmente, em 
nível nacional, apresenta os 
piores resultados desde 2003, 
muito em função das altas 
taxas de juros que reduzem 
o crédito, da inflação elevada 
que corrói o poder de compra 
dos salários e do aumento da 
taxa de desemprego, fruto da 
queda dos investimentos pro-
dutivos. 

Santa Catarina, como parte 
integrante do Brasil, também 
sente os efeitos recessivos, 
ainda que em menor escala, 
visto que aqui o desemprego 
continua baixo e a renda se 
retraiu menos. Para exempli-
ficar o quanto isso é impor-
tante, o comércio catarinen-
se, embora de maneira lenta, 
já dá sinais de recuperação 
em seu volume de vendas, 
visto que o indicador rever-
teu a tendência de queda há 
dois meses.

A questão central para se sair 
deste período de dificuldades, 
é buscar ganhos na produ-
ção. No entanto, o Brasil, no 
ranking de competitividade 
elaborado pela OCDE caiu da 
57a posição para a 75a. Nos úl-
timos anos, os investimentos 
em infraestrutura não aten-
deram a demanda crescente 
e houve poucos estímulos 
ao talento empreendedor e 
a inovação. Desse modo, o 
grande ciclo de expansão da 
economia brasileira puxado 
pelo aumento do consumo, 
que durou até meados de 
2013, não gerou frutos. E o 
Brasil, mais uma vez, tem que 
passar por um doloroso ajus-
te a fim de corrigir desequi-
líbrios econômicos e dar as 
condições para um novo ciclo 
expansivo de sua economia.

Assim, o atual cenário de re-
tração econômica indica o 
fim do período no qual a ren-
da cresceu acima dos aumen-
tos de produtividade. Para 
um Brasil melhor emergir é 
necessário corrigir essa dife-
rença. Para isso, a única solu-
ção é adotar mais incentivos 
à iniciativa privada, passando 
primeiramente pela redução 
das taxas de juros e por refor-
mas trabalhistas e tributárias, 
que visem a redução dos cus-
tos, já bastante altos e incom-

patíveis com o contexto atual. 
Adicionalmente, é necessário 
aprofundar a desburocratiza-
ção (reduzir tempo para abrir 
uma empresa) e realizar mais 
investimentos em inovação, 
infraestrutura e educação a 
fim de que se possa aumentar 
a produtividade da economia 
brasileira e reduzir os juros 
no médio prazo, o maior gar-
galo da economia brasileira 
atualmente. Nesse contexto, 
o setor de comércio e servi-
ços deve ter especial atenção, 
já que representa 62% do PIB 
e utiliza 63% da força de tra-
balho do país.

Portanto, o fundamental é 
melhorar o ambiente de ne-
gócios. É nesse sentido que a 
CNC e a Fecomércio SC vêm 
trabalhando. O atual cenário 
econômico e político, apesar 
de desalentador, abre espaço 
para avançarmos em muitas 
pautas históricas do setor, 
como a regulamentação da 
terceirização e uma raciona-
lização dos gastos públicos. 
Por isso, o mais importante 
neste período é o setor de co-
mércio e serviços estar unido, 
demonstrar força e capacida-
de de superar os atuais desa-
fios, a fim de estar na linha 
de frente e liderando o nasci-
mento deste novo Brasil que 
tanto sonhamos. 

ARTIGO JOSÉ AGENOR DE ARAGÃO JÚNIOR

pOr um AmbIeNte de  
NegóCIOs melhOr

Santa Catarina, 
como parte 

integrante do 
Brasil, também 
sente os efeitos 

recessivos, 
ainda que em 
menor escala, 
visto que aqui 
o desemprego 
continua baixo  
e a renda se  
retraiu menos

“

”
José Agenor de Aragão Júnior 

Diretor executivo  
da Fecomércio SC
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A vida das pessoas acon-
tece nos municípios. 
Neles são sentidos, 

primeiro e com mais força, 
os efeitos das variações nega-
tivas da economia. A queda 
da arrecadação inibe investi-
mentos públicos. Nesta hora, 
os municípios precisam ser 
apoiados e o BRDE partici-
pa deste esforço através de 
suas linhas de financiamento 
e também atuando com sua 
especialização como instru-
mento das políticas públicas 
de desenvolvimento.

É o que acontece através do 
Fundo de Apoio aos Muni-
cípios (Fundam), pelo qual 
R$ 605 milhões não reem-
bolsáveis do governo do Es-
tado são destinados aos 295 
municípios catarinenses para 
investimentos em áreas estra-
tégicas. Os municípios já re-
alizaram 444 convênios com 
o Fundam, o que representa 
cerca de R$ 580 milhões in-
jetados na economia de for-
ma desburocratizada, sem 
exigência de contrapartida, 
nem de devolução, cabendo 
aos municípios decidir onde 
aplicar as verbas. 

O governador Raimundo 
Colombo destaca que muitas 
obras já estão sendo realiza-
das e chegando à população 
através do Fundam, que per-
mite um desempenho melhor 
e uma eficiência maior dos 
recursos públicos, ajudando 
Santa Catarina a enfrentar 
a crise. O BRDE atua na es-
truturação, na análise técnica 

dos projetos e na fiscalização 
da aplicação destes recursos. 
Em outubro de 2015, o ban-
co lançou o seu novo progra-
ma BRDE Municípios para 
liberar crédito a projetos de 
desenvolvimento nos mu-
nicípios da Região Sul. Para 
Santa Catarina serão R$ 150 
milhões, inicialmente. O pro-
grama disponibiliza suporte 
técnico, financeiro e toda ex-
pertise do BRDE para viabi-
lizar investimentos em infra-
estrutura e modernização da 
gestão pública por meio de 
três subprogramas: Desenvol-
vimento Ins titu cional; Sanea-
mento e Mobilidade Urbana; 
Infraestrutura Econômica, So-
cial e Turística, Urbana e Rural. 

“Historicamente, o BRDE 
tem sido o grande fomen-
tador dos investimentos em 
diversos segmentos da socie-
dade na região Sul do Brasil, 
principalmente no setor pri-
vado. O programa BRDE Mu-
nicípios é mais uma iniciativa 
para fomento às prefeituras, 
viabilizando obras e ações 
que são prioridades dentro 
de cada município”, diz o pre-
sidente do BRDE, Neuto de 
Conto. “Se a vida acontece 
nos municípios, como se cos-
tuma dizer, é preciso fortale-
cer quem atende diretamente 
à população. Esse é o espírito 
do programa BRDE Municí-
pios”, complementa o diretor 
Financeiro do Banco, Renato 
Vianna.

Santa Catarina vem apresen-
tando desempenho econômi-

co diferenciado em relação 
ao restante do país graças 
aos números do agronegócio. 
Apoiando este esforço, pelo 
segundo ano consecutivo o 
BRDE foi certificado como a 
primeira colocação entre os 
agentes financeiros de todo 
o Brasil que repassam recur-
sos do BNDES ao setor agro-
pecuário, embora atue em 
apenas três estados, SC, PR e 
RS. No último Ano Agrícola 
2014/2015, o banco repassou 
ao segmento R$ 1,43 bilhão 
– mais do que o dobro dos 
recursos aplicados no ano 
agrícola anterior. 

O BRDE também aparece 
como líder de repasses para 
os programas PCA, de arma-
zenagem, Inovagro e Prode-
coop, além de estar entre os 
cinco primeiros repassadores 
dos programas Pronaf, Mo-
deragro, Moderinfra, ABC e 
Pronamp. Do total de clien-
tes que firmaram contratos 
no último ano, 87,7% são 
produtores rurais, sendo que 
29,5% são mini e pequenos 
proprietários. Cabe salientar 
que além do apoio direto, 
um grande contingente de 
produtores rurais foi benefi-
ciado pelos financiamentos 
concedidos às cooperativas 
agropecuárias das quais são 
associados. O BRDE está nos 
295 municípios catarinenses, 
apoiando grandes e pequenos 
empreendedores que têm o 
compromisso de desenvolver 
a economia sustentável atra-
vés da geração de emprego e 
renda para a população.

ARTIGO BRDE

deseNvOlveNdO Os 
muNICípIOs CAtArINeNses

Em outubro de 
2015, o BRDE 
lançou um novo 
programa para 
liberar crédito 
a projetos de 

desenvolvimento 
nos municípios 
da Região Sul. 

Para Santa 
Catarina serão 

R$ 150 milhões, 
inicialmente 
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ARTIGO GLAUCO CÔRTE

Se o país  
enfrentar, de uma 

vez por todas, 
as reformas que 

todos sabem 
que precisam ser 

feitas, os sacrifícios 
que estamos 

enfrentando terão 
valido a pena

“

”
Glauco José Côrte

Presidente
Federação das Indústrias  
de Santa Catarina (FIESC)
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Diante do atual cenário 
desafiador, dois atores 
são fundamentais no 

processo de recuperação do 
país: a indústria e o seu tra-
balhador. Valorizar os profis-
sionais significa investir na 
saúde, em ambientes seguros 
e, muito importante, na sua 
qualificação. A indústria sabe 
que, na hora da retomada do 
crescimento, precisará dos 
bons profissionais, aqueles 
que a ajudam a inovar. E o 
trabalhador sabe que os qua-
lificados têm melhores con-
dições de manter seus empre-
gos na hora da dificuldade.

Apesar do noticiário pouco 
animador, não podemos nos 
sujeitar ao cenário que está 
posto, mas, antes, olhar mais 
para as soluções do que para 
os problemas. Isso não signi-
fica se iludir ou fazer de conta 
que o cenário não é comple-
xo. Em vez de apenas bus-
car aumento de arrecadação 
pública, o país precisa criar 
condições menos hostis para 
a produção. 

O Brasil deve colocar a indús-
tria no centro da estratégia 
de desenvolvimento, como 
fizeram os Estados Unidos – 
que iniciaram seu processo de 

recuperação reconhecendo o 
seu papel – ou a Alemanha, 
que nunca deixou de valori-
zar a indústria. Contudo, es-
tamos no sentido contrário. 

A quantidade de variáveis 
que afetam a indústria mas 
não são gerenciadas por ela 
só cresce: diminuição da de-
manda e da produção, tenta-
tivas de elevar a já sufocante 
carga tributária, juros nas 
alturas, redução do crédito, 
legislação trabalhista ultra-
passada, corrupção, burocra-
cia e infraestrutura precária. 
É dessa forma que se perde a 
competitividade que a indús-
tria obtém com muito esforço 
dentro de suas fábricas.

Mas nosso industrial não as-
siste a isso de braços cruza-
dos. Cobra soluções para as 
questões que dependem do 
governo e, ao mesmo tem-
po, sabe que o momento é 
de promover os ajustes que 
muitas vezes ficam de lado 
nas empresas em momentos 
de cenário mais favorável: 
simplificar, melhorar, cor-
tar gastos, buscar eficiência, 
focar na inovação, enfim, se 
preparar para o pós-crise. 
Alguns se encolhem, mas em 
Santa Catarina o empresário 

ganha ânimo e força para en-
frentar as dificuldades. Afi-
nal, esta não é nossa primeira 
recessão. Também não será a 
última.

O Brasil tem condições de 
sair maior do que entrou 
nesta crise política, econô-
mica e ética. Os empresários 
e os trabalhadores farão a sua 
parte. Se o país enfrentar, de 
uma vez por todas, as refor-
mas que todos sabem que 
precisam ser feitas, os sacri-
fícios que estamos enfrentan-
do terão valido a pena.

de CAbeÇA erguIdA  
FreNte À CrIse
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VENCEDORES 2015

mArCAs estAduAIs 
 

ImperAtrIZ 
ÁGUA MINERAL

kIArrOZ FumACeNse 
ARROZ

tIrOl 
LEITE

melIttA 
CAFÉ

tIm 
OPERADORA DE TELEFONIA CELULAR

skY 
OPERADORA DE TV A CABO

gvt 
PROVEDOR DE INTERNET

bv 
FINANCEIRA

CAIXA eCONÔmICA FederAl 
BANCO

vIACredI 
COOPERATIVA DE CRÉDITO

uFsC 
ENSINO SUPERIOR

uNIvAlI 
ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

seNAI 
ENSINO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

FIsk 
CURSO DE IDIOMAS

NAturA 
COSMÉTICOS

drOgArIA CAtArINeNse 
FARMÁCIA

uNImed 
PLANO DE SAÚDE

CAsAs bAhIA 
LOJA DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS

hAvAN 
LOJA DE DEPARTAMENTOS

CeNtAurO 
LOJA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

mArIsA 
LOJA DE ROUPA FEMININA

CIA dO hOmem 
LOJA DE ROUPA MASCULINA

AmerICANAs 
LOJA ON-LINE

ANgelONI 
SUPERMERCADO

Orsegups 
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

lOCAlIZA 
LOCADORA DE VEÍCULOS

pIrellI 
PNEUS

destAQues sC 
 

sAdIA | tupY 
EMPRESA ORGULHO DE SC

pOrtO de ItAJAí 
PORTO

hÉlIO COstA 
APRESENTADOR DE TELEJORNAL

FlOrIANópOlIs 
DESTINO SC DE VERÃO

bAlNeÁrIO CAmbOrIÚ 
DESTINO SC DE VERÃO (INTERIOR)

sÃO JOAQuIm 
DESTINO SC DE INVERNO

FlOrIANópOlIs 
CIDADE COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA

FIgueIreNse 
TIME DE FUTEBOL

mArCAs regIONAIs 
 

veJA Os resultAdOs  
A pArtIr dA pÁgINA 63 

 
ENSINO MÉDIO

CLÍNICA ODONTOLÓGICA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

LOJA DE DECORAÇÃO
LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

LOJA DE CALÇADOS
JOALHERIA

ÓTICA
SHOPPING CENTER

CONSTRUTORA DE IMÓVEIS
IMOBILIÁRIA

REVENDA DE AUTOMÓVEIS
REVENDA DE MOTOCICLETAS
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Para qualquer marca, re-
ceber o reconhecimen-
to de um prêmio vindo 

das mãos do consumidor – 
através de uma pesquisa de 
preferência junto ao público 
catarinense – é sempre algo 
a se comemorar. A Unimed, 
no entanto, foi além e mere-
ceu este ano o TOP IMPAR 
pelo brilhante trabalho que se 
reflete no valor de sua marca 
junto à sociedade. De acor-
do com a coordenadora de 
Marketing e Comunicação 
da Unimed SC, Marciana da 
Costa, a estratégia da empresa 
para solidificar essa liderança 
está focada na promoção da 
qualidade de vida de todos 
aqueles que se relacionam 
com a marca.

As ações desenvolvidas pela 
equipe de marketing e comu-
nicação são voltadas a promo-
ver o bem-estar e fomentar 
a saúde, pois as campanhas 
educativas que incentivam o 
associado a se exercitar, a ter 
uma alimentação equilibrada 
e a prevenir doenças têm um 
peso enorme na construção 
da boa imagem da marca. 
Para atingir os objetivos de-
terminados nas ações, pro-
gramas como o Circuito de 
Corridas Unimed e campa-

nhas anuais de vendas com 
foco no micro e pequeno em-
presário catarinense já fazem 
parte do calendário do time. 
O investimento em estruturas 
próprias de cuidados à saúde 
– em especial os hospitais – é 
a chave para uma prestação 
de serviço eficiente, qualifi-
cada, completa e moderna, 
com as tecnologias que tra-
zem segurança e agilidades 
nos atendimentos. A Unimed 
possui 113 hospitais próprios, 
e conta atualmente com 114 
mil médicos cooperados em 
todo o país.

O sistema Unimed em Santa 
Catarina, segundo Marcia-
na, assume por meio de sua 
Política de  Responsabilidade 

Social o compromisso de con-
tribuir com uma nova forma 
de fazer negócios, atuando 
em uma relação sustentável 
e priorizando critérios que 
contemplem a perspectiva do 
triplo resultado (econômico, 
social e ambiental).

Parte importante deste es-
forço, o Instituto Unimed 
SC  promove ações estaduais 
como o Esporte Comunitá-
rio (projeto com a finalidade 
de contribuir no desenvolvi-
mento da cidadania por meio 
da prática esportiva entre 
crianças de famílias de baixa 
renda) e a Unimed Vida, que 
incentiva uma postura inves-
tigativa e curiosa sobre quali-
dade de vida aos estudantes.

uNImed
COM CAMPANHAS PROMOVENDO A SAÚDE E O BEM-ESTAR  

A MARCA FOI O GRANDE DESTAQUE DA PESQUISA IMPAR 2015

TOP IMPAR

Para a Unimed, 
o investimento 
em estruturas 
próprias de 

cuidados à saúde 
– em especial 

os hospitais – é 
essencial para 

prestar um serviço 
eficiente
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ALIMENTAÇÃO 

A  água mineral preferida 
pelos consumidores ca-
tarinenses na pesquisa 

IMPAR foi a Imperatriz, com 
31,03% das menções. A qua-
lidade da água de Santo Ama-
ro da Imperatriz é reconheci-
da há muito tempo. Em 1812 
a Fonte Caldas, primeira fon-
te hidrotermal do Brasil, en-
viou para a corte portuguesa 
algumas garrafas da água que 
envasava. No ano seguinte o 
governo imperial reconheceu 
suas propriedades terapêuti-
cas, e em 1818 Dom João VI 
ordenou a criação de um hos-
pital e estância termal, que 
chegou a receber em 1845 a 
visita do imperador D. Pedro 
II e da esposa, imperatriz Te-
resa Cristina. 

O hospital deixou de funcio-
nar em 1920, sendo poste-
riormente transformado em 
um hotel. Foi nessa época que 
teve início o engarrafamento 
de água em larga escala para 
distribuição na Grande Flo-
rianópolis. Em 2005, a Im-
peratriz tornou-se a primeira 
– e ainda única – água mine-
ral brasileira com licença do 
uso do selo de conformidade 
Inmetro, concedido pelo Ins-
tituto Falcão Bauer da Quali-
dade (IFBQ).

Em segundo lugar, com 
12,95% da preferência, está a 
tradicional marca Santa Ca-
tarina. Sua fonte fica em uma 
área de 200 hectares perto do 
morro do Cambirela, junto ao 
Parque Estadual da Serra do 
Tabuleiro, em Palhoça. Foi ali 
que, em 1927, o empresário 
Jacob Vilain Filho instalou a 
primeira envasadora de água 
mineral da região Sul. Como o 
transporte da produção para a 
Capital era muito caro, o em-
preendedor desenvolveu um 
sistema onde a água chegava 
até o Rio Cubatão em barris 
colocados sobre carroças, e 
seguia adiante em balsas até o 
porto de Florianópolis.

Nas mostra por regiões, a 
Imperatriz foi a mais cita-
da na Grande Florianópolis 
e na Foz do Itajaí. A Santa 
Catarina levou a preferência 
do público do Vale do Ita-
jaí. Em terceiro na pesquisa 
estadual, a Da Guarda tem 
a maior margem entre as lí-
deres regionais, com 67,86% 
das menções no Extremo Sul. 
A marca Vila Nova foi a esco-
lha de um terço dos entrevis-
tados no Norte. No Planalto 
Serrano é a Puris que fica 
em primeiro lugar, enquanto 
as marcas gaúchas Sarandi e 
Cachoeirinha têm a liderança 
no Extremo Oeste e Meio- 
Oeste, respectivamente.

ÁGUA 
MINERAL

há mais de cem anos no mercado, a imPeraTriZ É a 
marca camPeã de ciTações na Pesquisa imPar 2015 

EM SANTA CATARINA 
IMPERATRIZ 

SANTA CATARINA 

DA GUARDA 

VILA NOVA 

SANTA RITA 

H LEVE 
3,92%

31,03%

12,95%

9,61%

6,14%

4,02%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

IMPERATRIZ 
 

EXTREMO SUL 
DA GUARDA 

 

PLANALTO SERRANO 
PURIS 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
IMPERATRIZ 

 

VALE DO ITAJAÍ 
SANTA CATARINA 

 

REGIÃO NORTE 
VILA NOVA 

 

MEIO-OESTE 
CACHOEIRINHA 

 

EXTREMO OESTE 
SARANDI

59,56%

67,86%

61,46%

35,48%

28,81%

33,33%

42,31%

21,92%
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ALIMENTAÇÃO 

Uma empresa que nasceu 
em 13 de maio de 1970 
no pequeno município 

de Morro da Fumaça, no Sul 
do Estado, a Kiarroz Fuma-
cense – na época Cerealista 
Fumacense – é hoje a líder  na 
preferência dos catarinenses 
segundo a pesquisa IMPAR 
2015. Resultado da parceria 
entre os empresários José 
Henrique Mezzari e Silvino 
Dagostin, sua implantação – 
funcionando nas instalações 
de uma antiga indústria, local 
– marcou o início de um ci-
clo de desenvolvimento eco-
nômico para a cidade, sendo 
o processamento de arroz a 
primeira atividade.

Em paralelo ao crescimento 
da empresa, que em seu iní-
cio contava apenas com oito 
funcionários e um caminhão 
para fazer entregas, a marca 
solidificou-se na escolha do 
consumidor. De 20 tonela-
das de arroz branco por dia, 
quando a fábrica estava em 
seus primórdios, a produção 
saltou para atuais 285 tonela-
das diárias, dos tipos branco, 
parboilizado e integral. 

Marca registrada da Kiarroz 
Fumacense, a preocupação 

ambiental se reflete nos va-
lores que a empresa passa 
em sua comunicação com o 
público e também em ações 
como a instalação de uma 
usina que queima a casca do 
arroz para gerar eletricidade, 
dando destino a mais de 130 
toneladas de resíduos todo 
mês. A usina fica em opera-
ção 24 horas por dia, e o re-
sultante da queima ainda é 
destinado a extração de sílica, 
ou a indústrias cimenteiras. 
Da mesma forma toda a água 
utilizada nos processos é de-
vidamente tratada e devolvi-
da limpa aos afluentes, e 90% 

do lixo da fábrica é encami-
nhado para reciclagem.

No segundo e terceiro luga-
res em citações vêm as mar-
cas Tio João e Urbano, com 
15,34% e 12,21% respectiva-
mente. O equilíbrio da dispu-
ta pela presença na mente do 
público se mostra na análise 
por regiões: a Fumacense li-
dera na Grande Florianó-
polis, no Extremo Sul e no 
Planalto Serrano. Tio João é 
a preferida na Foz do Itajaí, 
Dalfovo no Vale do Itajaí, 
Vila Nova no Norte catari-
nense e Panelaço no Extremo 
Oeste e Meio-Oeste.

ARROZ
Tradição no mercado e PreocuPação ambienTal 

faZem da KiarroZ fumacense a Preferida do Público

EM SANTA CATARINA 
KIARROZ FUMACENSE 
      21,37%

TIO JOÃO 
             15,34%

URBANO 
       12,21%

VILA NOVA 
                   9,93%

LIGEYRINHO 
             6,40%

PANELAÇO 
           5,33%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
KIARROZ FUMACENSE    
   34,69% 
 
EXTREMO SUL 
KIARROZ FUMACENSE 
   34,97% 
 
PLANALTO SERRANO  
KIARROZ FUMACENSE 
                            76,65% 
 
FOZ DO ITAJAÍ  
TIO JOÃO  
     38,85% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
DALFOVO  
                  25,81% 
 
REGIÃO NORTE 
VILA NOVA  
       40,72% 
 
MEIO-OESTE  
PANELAÇO  
        42,40% 
 
EXTREMO OESTE 
PANELAÇO  
                  58,72%
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LEITE
lÍder em Todas as reGiões, a Tirol É a marca de 
maior afinidade com o consumidor caTarinense 

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

TIROL 
 

EXTREMO SUL 
TIROL 

 

PLANALTO SERRANO 
TIROL 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
TIROL 

 

VALE DO ITAJAÍ 
TIROL 

 

REGIÃO NORTE 
TIROL 

 

MEIO-OESTE 
TIROL 

 

EXTREMO OESTE 
TIROL

65,66%

74,52%

65,12%

57,50%

55,74%

67,09%

82,22%

63,53%

EM SANTA CATARINA 
TIROL 

PARMALAT 

NINHO 

TERRA VIVA 

PIÁ 

AURORA 
2,41%

64,73%

11,65%

3,56%

3,53%

2,71%

Campeã em todo o Es-
tado com enorme van-
tagem e ainda líder em 

cada uma das oito regiões de 
Santa Catarina, a Tirol é a 
marca de leite preferida pelos 
consumidores consultados 
na pesquisa IMPAR 2015. 
Consolidada em segundo lu-
gar está a Parmalat, seguida 
de Ninho e Terra Viva.

A Tirol, no Meio Oeste, re-
gistrou 82,22% das menções, 
e no Extremo Sul chegou a 
74,52%, prova de um bom 
trabalho realizado junto ao 
público consumidor. A em-
presa atribui a eficácia de sua 
publicidade a pesquisas reali-
zadas junto aos compradores 
no ponto de venda, buscando 
entender seu comportamento 
de consumo.

O início das atividades da 
Lacticínios Tirol se deu em 
setembro de 1974, na peque-
na cidade de Treze Tílias, no 
Meio Oeste, com capacidade 
para produzir 200 litros de 
leite pasteurizado por dia. 
Atualmente esse número ul-
trapassa um milhão de litros 
diários. Em 2012 a marca 
atingiu a liderança das ven-
das no Brasil também com o 
leite longa vida (UHT).

A empresa vem investido na 
qualidade da matéria prima 
e na diversificação do mix 
de produtos ofertados em 
busca de não ceder mais ter-
reno para a Parmalat, que se 
consolidou na segunda colo-
cação com um número três 
vezes maior de citação que o 
seu concorrente mais próxi-
mo. Hoje o mix consiste de 
mais de 150 itens.

A Parmalat fez uma campa-
nha memorável para o leite 
– mamíferos, com os bichos 
de pelúcia. A data de sua 

fundação é 1961, e foi o seu 
pioneirismo no enchimento 
asséptico das embalagens Te-
tra Pak que possibilitou e sua 
ampla utilização no mercado 
catarinense.

Conduzida assim ao pleno 
sucesso comercial, a Parma-
lat trabalhou muito a marca 
através de patrocínios espor-
tivos: até na Fórmula 1 esteve 
nos anos 1970. O campeona-
to mundial de ski e o futebol 
também receberam boa parte 
das atenções das equipes de 
marketing e administrativa.
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A tradição da Melitta 
mais uma vez se mos-
trou presente na cabe-

ça do público, que a indicou 
como a marca de café pre-
ferida do catarinense, com 
39,27% das menções na pes-
quisa IMPAR. Praticamente 
empatadas na disputa pela 
vice-liderança, Caboclo e  
3 Corações receberam juntas 
menos da metade das cita-
ções obtidas pela vencedora. 
Bem próximas na disputa 
pela quarta posição, as mar-
cas Nescafé, Pilão e Damasco 
garantem bons percentuais e 
provam que o mercado está 
equilibrado entre diversas 
mar cas que almejam aboca-
nhar uma parte do share da 
líder Melitta.

O nome vem de Melitta 
Bentz, uma empreendedo-
ra nascida em Dresden, na 
Alemanha, que em 1908 teve 
a ideia de eliminar as bor-
ras do café com um coador 
de papel, ao fazer furos no 
fundo de um bule de latão e 
colocar sobre eles uma folha 
de mata-borrão. A perspicaz 
Melitta registrou seu inven-
to em dezembro de 1910. 
O inusitado na trajetória da 
companhia alemã foi que ela 
cresceu de tal forma que pas-
sou a produzir não só o filtro, 

mas também o café para ser 
coado neles. Foi a pioneira na 
Alemanha a moer e embalar 
seu produtos a vácuo. O gran-
de patrimônio da empresa no 
entanto é sua marca, solida-
mente construída ao longo de 
mais de um século. Em 1925 
ela se torna verde e vermelha 
– cores que usa até hoje – para 
se diferenciar dos imitadores. 

O primeiro logotipo foi apre-
sentado em 1932, fixando 
outra característica típica da 
marca. Foi alterado apenas em 
1937, segundo a própria Me-
litta, “pela primeira e última 
vez”. No ano seguinte o filme 
publicitário do novo suporte 
para coador foi exibido de for-
ma inédita nas salas de cine-

ma, antes da projeção dos su-
cessos em cartaz. O trabalho 
de fortalecimento da marca 
seguiu em marcha e, em 1998, 
a empresa lançou o primei-
ro coador de café fabricado a 
partir da celulose de bambu, 
que reduz em 60% o uso de 
árvores na composição.

Na escolha regional, a Me-
litta levou quatro lideranças: 
Grande Florianópolis, Foz do 
Itajaí, Vale do Itajaí e Norte 
do Estado. No Meio-Oeste 
e no Extremo Oeste, a Nes-
café é a preferida dos entre-
vistados. No Planalto Serra-
no a Guidalli domina, com 
79,57% das citações, e no 
Extremo Sul quem ficou em 
primeiro lugar foi a Pilão.

CAFÉ
a meliTTa lidera com folGa, enquanTo diversas 

marcas esquenTam a disPuTa Pelo seGundo luGar

EM SANTA CATARINA 
MELITTA 
       39,27%

CABOCLO 
          8,91%

3 CORAÇÕES 
          8,79%

NESCAFÉ 
         7,97%

PILÃO 
         7,90%

DAMASCO 
        6,51%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
MELITTA  
           50% 
 
EXTREMO SUL 
PILÃO  
                   28,98% 
 
PLANALTO SERRANO  
GUIDALLI  
        79,57% 
 
FOZ DO ITAJAÍ  
MELITTA  
     40,96% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
MELITTA  
              54,80% 
 
REGIÃO NORTE 
MELITTA  
   37,14% 
 
MEIO-OESTE  
NESCAFÉ  
       43,24% 
 
EXTREMO OESTE 
NESCAFÉ  
    39,08%
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COMUNICAÇÃO

O investimento maciço 
dos players no mercado 
de telefonia móvel cer-

tamente se justifica: o Brasil 
fechou 2014 com mais de 280 
milhões de linhas celulares 
ativas, segundo a Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel). O market sha-
re nacional terminou o ano 
bastante dividido entre as 
marcas Vivo (28,7%), TIM 
(26,9%) e Claro (25,3%).

Na preferência dos entrevis-
tados pela pesquisa IMPAR 
em Santa Catarina, no entan-
to, a TIM ganha por margem 
considerável em número de 
citações, atingindo 46,70% 
contra 21% da Oi, a segun-
da marca mais mencionada. 
A Vivo segue próxima, com 
18,91%, e a Claro não de-
monstra a mesma presença 
que tem nacionalmente, ob-
tendo 11,26% no índice.

Na análise por regiões a do-
minância da TIM se mostra 
ainda mais expressiva, como 
no Extremo Sul, onde ob-
teve 68,89% das menções, e 
no Meio-Oeste, com 67,65%. 
A operadora italiana lidera 
ainda em outras seis regiões, 

deixando para seus compe-
tidores apenas uma vitória 
cada: Claro na preferência do 
público do Extremo Oeste; e 
Vivo para os moradores do 
Vale do Itajaí.

Retratando a identificação 
do consumidor com as cam-
panhas promovidas na mídia 
pelas empresas operadoras, 
o índice IMPAR 2015 revela 
que a Vivo obtém grande pe-
netração nas classes A e B, a 
Oi e a Claro na classe C, e a 
TIM na classe D, onde recebe 
mais de 50% das menções no 
Estado. Por faixa etária, en-
tre os jovens de 16 e 17 anos 

a TIM tem metade das cita-
ções, preferência destacada 
nesta faixa etária. A empresa 
dos homens azuis é forte ain-
da nas faixas de 55 a 64 anos, 
e de 65 ou mais.

O público adulto jovem – 18 
a 24 e 25 a 34 – demonstra 
afinidade com a Claro. A Oi 
se destaca entre os adolescen-
tes de 16 e 17 anos, e a Vivo 
concentra as menções entre 
as idades de 25 a 54. Na di-
visão por sexo, a preferência 
é equilibrada e nenhuma das 
operadoras demonstra maior 
identificação com um ou ou-
tro gênero.

OPERADORA DE 
TELEFONIA CELULAR

das PrinciPais marcas que dividem o mercado no 
PaÍs, a Tim É a lÍder em afinidade com os caTarinenses

EM SANTA CATARINA 
TIM 

OI 

VIVO 

CLARO 

GVT 

BRASIL TELECOM/NET 
0,36%

46,70%

21%

18,91%

11,26%

1,41%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

TIM 
 

EXTREMO SUL 
TIM 

 

PLANALTO SERRANO 
TIM 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
TIM 

 

VALE DO ITAJAÍ 
VIVO 

 

REGIÃO NORTE 
TIM 

 

MEIO-OESTE 
TIM 

 

EXTREMO OESTE 
CLARO

40,43%

68,89%

53,98%

58,93%

42,55%

51,60%

67,65%

62,03%

Pr
es

sm
as

te
r/s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om



IMPAR 201570

COMUNICAÇÃO

OPERADORA DE 
TV A CABO

emPresas invesTem em TecnoloGia e marKeTinG Para 
enfrenTar a concorrência dos vÍdeos Pela inTerneT

EM SANTA CATARINA 
SKY 
       30,26%

NET 
                                      28,75%

GVT 
                       17,18%

OI 
               10,52%

CLARO 
              9,65%

BLUE 
   1,24%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
NET  
      35,27% 
 
EXTREMO SUL 
SKY  
             44,19% 
 
PLANALTO SERRANO  
SKY  
               47,46% 
 
FOZ DO ITAJAÍ  
GVT  
   30,40% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
NET  
                                          66,29% 
 
REGIÃO NORTE 
SKY  
      34,72% 
 
MEIO-OESTE  
SKY  
     62,16% 
 
EXTREMO OESTE 
SKY  
               47,11%

Mesmo com a retração 
da economia, os da-
dos da Associação 

Brasileira de Televisão por 
Assinatura (ABTA) indicam 
que o mercado brasileiro vem 
em uma trajetória de cresci-
mento acelerado nos últimos 
dez anos. A concorrência dos 
serviços de streaming pela in-
ternet e a estagnação da ativi-
dade econômica, no entanto, 
são fatores determinantes na 
primeira retração no núme-
ro de assinantes observada 
no país: 0,3% no segundo 
trimestre de 2015 ante o pri-
meiro trimestre, mas ainda 
assim um aumento de 3,2% 
comparado ao mesmo perío-
do do ano anterior.

Segundo a ABTA, atualmente 
existem no Brasil 20 milhões 
de assinantes do serviço, sen-
do que em 2005 eram apenas 
4 milhões. O tamanho do 
mercado quintuplicou em 
uma década, mas os desafios 
que se configuram exigem 
uma estratégia de comunica-
ção e marketing ainda mais 
certeira. Nesse universo de 
20 milhões de consumidores, 
Santa Catarina detém somen-
te 670 mil assinantes.

A operadora via satélite SKY 
é a marca líder no Estado 

no índice IMPAR 2015, com 
30,26% das respostas dos 
entrevistados, seguida de 
perto pela empresa de cabo 
NET, que recebe 28,75% das 
menções. Em terceiro, com 
17,18%, vem a GVT, que 
opera com tecnologias mis-
tas, inclusive satélite. A Oi e 
a Claro, a partir do momento 
que iniciaram a ofertas dos 
combos – pacotes que inte-
gram TV, internet e telefonia 
– também aparecem como 
players fortes no mercado, re-
cebendo muitas citações dos 
consumidores.

A questão da melhor tecnolo-
gia de acordo com a região, o 
tempo de presença no merca-
do e ainda o investimento em 

marketing são determinantes 
para a diversificação das mar-
cas escolhidas pelo público 
de cada região. Na Grande 
Florianópolis e no Vale do 
Itajaí, onde ficam cidades 
maiores e que já contam com 
o serviço há décadas, a NET é 
a mais citada, com 35,27% e 
66,29%, respectivamente. 

Na região da Foz do Itajaí a 
GVT é a primeira colocada, 
com 17,18%, revelando um 
consumidor disposto a ter 
o serviço e sem nenhuma 
empresa líder absoluta de 
preferência. Nas demais cin-
co, a SKY lidera, favorecida 
pela cobertura do satélite que 
abrange todo o território ca-
tarinense.
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O crescimento do número 
de internautas no Bra-
sil, que segundo as es-

tatísticas pulou de 99 milhões 
no final de 2013 para 108 
milhões no fim do ano passa-
do, mostra que a disputa en-
tre os players nesse mercado 
segue acirrada na busca por 
novos consumidores, e mais 
ainda na tentativa de atrair 
os clientes das operadoras 
concorrentes. O forte cres-
cimento foi impulsionado 
por dispositivos móveis mais 
baratos  e  mais conexões de 
banda larga, diz a Associação 
Brasileira de Provedores de 
Internet e Telecomunicações 
(Abrint).

Pesquisa realizada entre ou-
tubro de 2014 e fevereiro de 
2015 pela TC Kids On-line 
mostrou que o telefone ce-
lular foi o principal meio de 
acesso à internet no Brasil en-
tre usuários de até 17 anos de 
idade, a primeira faixa etária 
a deixar o computador pes-
soal em segundo plano. 81% 
deles afirmam acessar a rede 
todos os dias. Considerando 
todas as idades, de acordo 
com dados da pesquisa TIC 
Domicílios 2014, o número 
de brasileiros que usou o ce-
lular para se conectar à inter-

net mais do que triplicou nos 
últimos três anos, chegando 
a 47%. O número de domicí-
lios brasileiros com conexão 
à internet foi de 50%, sendo 
que atinge 98% da classe A, 
mas apenas 14% da classe D.

O consumidor catarinense, 
na pesquisa IMPAR 2015, 
prefere a GVT com 33,33% 
das citações, seguido pela 
NET com alguma vantagem 
sobre a terceira colocada, a 
Oi. Vivo, Claro e TIM tive-
ram um número menor de 
menções. A diferença de tec-
nologias ofertadas e serviços 

integrados – os combos com 
acesso a telefonia móvel e fixa 
e serviço de TV fechada – faz 
com que haja muita variação 
na escolha do público consu-
midor em cada região.

Novamente a GVT se des-
taca, sendo a mais citada na 
Grande Florianópolis, na Foz 
do Itajaí e no Norte de Santa 
Catarina. A NET é líder no 
Vale do Itajaí, no Extremo 
Oeste, e empata na prefe-
rência dos consumidores do 
Meio Oeste. A Oi fica com o 
Extremo Sul e também com o 
Planalto Serrano.

PROVEDOR DE 
INTERNET

PoPulariZação do acesso via disPosiTivos móveis 
acirra a disPuTa Por novos consumidores

COMUNICAÇÃO
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EM SANTA CATARINA 
GVT 
        33,33%

NET 
                              24,65%

OI 
                         20,44%

VIVO 
      3,61%

CLARO 
      3,54%

TIM 
    2,36%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
GVT  
                35,33% 
 
EXTREMO SUL 
OI  
                   38,27% 
 
PLANALTO SERRANO  
OI  
                            47,62% 
 
FOZ DO ITAJAÍ  
GVT  
                      41,32% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
NET  
                                          47,12% 
 
REGIÃO NORTE 
GVT  
                         43,97% 
 
MEIO-OESTE  
P4 NET  
            30,65% 
 
EXTREMO OESTE 
NET  
                             48,05%
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A BV Financeira, empre-
sa controlada pelo Ban-
co Votorantim, mostra 

ao conquistar o primeiro lu-
gar no Estado no índice IM-
PAR 2015 o bom trabalho de 
consolidação da marca que a 
equipe de marketing vem fa-
zendo. Em 2013, liderou com 
20,85% das menções, no ano 
seguinte com 25,97%, e agora 
atinge 31,48% da preferência 
do consumidor catarinense.

A estratégia da BV Financei-
ra para manter-se líder no 
financiamento de veículos 
é concentrar sua atuação na 
área de veículos leves usados, 
em que já possui um bom 
histórico de liderança e toda 
a expertise, o que cria uma 
sinergia com o marketing, 
que sabe exatamente qual 
público atingir. O resultado 
aparece também na classifi-
cação regional do IMPAR, a 
BV levou seis das oito regiões 
pesquisadas.

Um destaque de atuação re-
gional foi a Caixa Econômica 
Federal, que liderou no Ex-
tremo Sul com 36,73%, repe-
tindo o feito do ano anterior. 
Já no Vale do Itajaí quem ga-
nhou a preferência do públi-

co foi a Viacredi, pela tercei-
ra vez consecutiva. 

Parte desse sucesso se deve 
a iniciativas como a Feira de 
Oportunidades, que em 2015 
teve três edições: em Pome-
rode, Blumenau e Ascurra. 
Os pequenos empreendedo-
res cooperados da Viacredi 
– 326 expositores ao todo – 
puderam apresentar a 20 mil 
visitantes suas marcas, ser-
viços e produtos. Segundo a 
pesquisa de satisfação realiza-
da nos três dias da feira 87,5% 
dos visitantes entrevistados 

afirmaram que visualizaram 
oportunidades de negócios 
com os expositores. 

Outra iniciativa da Viacre-
di integrada à estratégia de 
marketing são as palestras 
de formação empreendedo-
ra, nas quais os participantes 
ampliam seus conhecimentos 
sobre vendas, atendimento ao 
cliente, gestão do negócio, de 
pessoas e educação financei-
ra. As dicas vão desde lingua-
gem corporal a organização 
da empresa e planejamento 
para vender mais.

FINANCEIRA
mais ciTada na Pesquisa, a bv financeira concenTra 

sua aTuação no mercado de veÍculos leves

FINANÇAS

EM SANTA CATARINA 
BV 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

BANCO DO BRASIL 

BRADESCO 

VIACREDI 

BMG 
4,28%

31,48%

16,06%

7,54%

6,56%

5,70%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

BV 
 

EXTREMO SUL 
CAIXA 

 

PLANALTO SERRANO 
BV 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
BV 

 

VALE DO ITAJAÍ 
VIACREDI 

 

REGIÃO NORTE 
BV 

 

MEIO-OESTE 
BV 

 

EXTREMO OESTE 
BV

24,10%

36,73%

28,81%

28,79%

28,85%

44,09%

58,62%

41,33%
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Em 2014 a Caixa Econô-
mica Federal perdeu a 
liderança do índice IM-

PAR por 0,31% de diferença 
para o primeiro colocado, 
mas em 2015 fez a virada e a 
marca agora é líder em todo 
o Estado, com 31,17% das 
citações dos entrevistados. 
Na pesquisa de afinidade de 
marca, os bancos preferidos 
do público são aqueles com 
operação estatal, visto que a 
segunda posição no ranking é 
ocupada pelo Banco do Bra-
sil, com 27,40% da menções.

Muito ajudou no desempe-
nho da Caixa Econômica Fe-
deral a penetração nas classes 
C e D, com 37,37% e 29,11% 
do total das citações, respec-
tivamente. Outro fator a se 
destacar é o vínculo emocio-
nal com a poupança, que em 
sua atual campanha usa o slo-
gan “Quem tem sonhos, tem 
poupança da Caixa” vincula-
do a uma promoção na qual 
o cliente, a cada depósito de 
R$ 300 ou mantendo um sal-
do de R$ 5 mil na conta por 
um mês, recebe um número 
para concorrer a prêmios em 
dinheiro.

A forte presença nos patro-
cínios esportivos vem somar 

esforços e em maio a campa-
nha “Pela paz, o Brasil agora é 
uma só torcida” uniu em uma 
só camisa a cor dos diversos 
times que a Caixa apoia. Em 
Santa Catarina, o Figueirense 
e o Chapecoense fazem parte 
dos contemplados.

O BB, por sua vez, aposta na 
imagem de inovador e tec-
nológico para seu público, 
o que se reflete ao receber 
três vezes o número de cita-
ções da Caixa na faixa etária 
dos 16 e 17 anos. A peça de 
lançamento do Ourocard-e, 
cartão virtual que pode ser 
usado para compras pela in-
ternet ou telefone, tem ações 
direcionadas a faixas etárias 
específicas, em peças para te-

levisão, rádio, internet, mídia 
impressa, mobiliário urbano 
e até mídia aeroportuária.

Entre os bancos privados, 
duas marcas nacionais de 
muita força: Bradesco em 
terceiro, com 16,23% das res-
postas, e Itaú com 12,94%. 
O espanhol Santander ficou 
em quinto lugar com 3,6% 
das menções dos entrevista-
dos. Na preferência regional, 
a liderança se divide apenas 
entre Caixa Econômica Fede-
ral, que ganha quatro regiões 
(Grande Florianópolis, Ex-
tremo Sul, Norte e Extremo 
Oeste) e Banco do Brasil, lí-
der em outras quatro (Planal-
to Serrano, Foz do Itajaí, Vale 
do Itajaí e Meio-Oeste). 

BANCO
os bancos Públicos lideram a Preferência no 

esTado aPosTando no marKeTinG e na TecnoloGia

FINANÇAS

EM SANTA CATARINA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
       31,17%

BANCO DO BRASIL 
                                   27,40%

BRADESCO 
                     16,23%

ITAÚ 
                 12,94%

SANTANDER 
      3,60%

VIACREDI 
     3,11%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
CAIXA  
            31,92% 
 
EXTREMO SUL 
CAIXA  
           49,48% 
 
PLANALTO SERRANO  
BB  
           30,81% 
 
FOZ DO ITAJAÍ   
BB  
         28,74% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
BB  
      25,54% 
 
REGIÃO NORTE 
CAIXA  
            32,56% 
 
MEIO-OESTE  
BB  
  43,17% 
 
EXTREMO OESTE 
CAIXA  
              33,88%
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A Viacredi foi, em todo o 
Estado, a cooperativa 
de crédito mais citada 

pelos entrevistados na pes-
quisa IMPAR 2015. Presente 
com 80 postos de atendimen-
to em 18 municípios de Santa 
Catarina, é a maior coopera-
tiva de crédito do Brasil em 
número de associados. Seus 
ativos totais acumulam mais 
de R$ 2,5 bilhões e neste ano 
distribuirá R$ 80 milhões aos 
cooperados.

Em 2014 o crescimento mé-
dio da Viacredi foi superior a 
40% e o resultado positivo foi 
de R$ 100 milhões. Destes, 
R$ 80 milhões retornam aos 
cooperados na forma de par-
ticipação. Para 2015, a coope-
rativa trabalha com uma ex-
pectativa de crescimento de 
30%. Se tomarmos apenas a 
região onde atua, no Vale do 
Itajaí, a marca Viacredi prati-
camente domina o mercado, 
com 79,73% da preferência 
dos pesquisados.

Segundo colocado no Esta-
do, o Sicredi é líder na região 
Norte. A marca tem investido 
forte em campanhas como a 
ação social “Gente que coo-
pera é Solidária”, que destina 
doações de material escolar e 

brinquedos educativos para 
as comunidades próximas 
de suas unidades de atendi-
mento.  A última campanha 
ocorreu entre 15 de novem-
bro de 2014 e 31 de janeiro 
de 2015.  A ação reforçou a 
mensagem do Sicredi de “Ser 
Cooperativa” ao promover 
a melhoria da qualidade de 
vida das crianças e ainda es-
timular, através do exemplo, 
a sociedade a realizar ações 
cooperativas. 

Outra iniciativa é a “Lacre 
do Bem”, que teve início em 
julho nas unidades de Içara 
e de Balneário Rincão. Con-
siste em reunir lacres de latas 

de alumínio que são trocadas 
por cadeiras de rodas para 
entidades locais.

O Sicoob lidera na Grande 
Florianópolis, e leva o tercei-
ro lugar no geral com 19,09%, 
mostrando uma preferência 
do público equilibrada entre 
os principais players do setor. 
As regiões do Meio-Oeste e 
Planalto Serrano também 
consagraram o Sicoob como 
melhor marca de coopera-
tiva de crédito. Nas demais 
regiões, a Viacredi tem a pre-
ferência na Foz e no Vale do 
Itajaí, enquanto o Sicredi lide-
ra no Extremo Sul, Extremo 
Oeste e Norte catarinenses. 

COOPERATIVA 
DE CRÉDITO

em disPuTa equilibrada, Três marcas mosTram 
Grande afinidade com o Público caTarinense

FINANÇAS

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

SICOOB 
 

EXTREMO SUL 
SICREDI 

 

PLANALTO SERRANO 
SICOOB 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
VIACREDI 

 

VALE DO ITAJAÍ 
VIACREDI 

 

REGIÃO NORTE 
SICREDI 

 

MEIO-OESTE 
SICOOB 

 

EXTREMO OESTE 
SICREDI

39,73%

35,14%

32,50%

30,77%

79,73%

31,90%

29,16%

34,37%

EM SANTA CATARINA 
VIACREDI 

SICREDI 

SICOOB 

UNICRED 

CREFISA

27,13%

23,92%

19,09%

2,08%

1,85%
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ENSINO MÉDIO
com foco na PreParação Para o enem, diversos 
colÉGios se desTacam reGionalmenTe no esTado

ENSINO

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

ENERGIA 
 

EXTREMO SUL 
CEDUP 

 

PLANALTO SERRANO 
GENERAL JOSÉ PINTO SOMBRA 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
CÔNSUL CARLOS RENAUX 

 

VALE DO ITAJAÍ 
SANTOS DUMONT / JOÃO VIDMAN 

 

REGIÃO NORTE 
N/A 

 

MEIO-OESTE 
COSTA E SILVA 

 

EXTREMO OESTE 
CORONEL BERTASO

15,87%

11,88%

9,64%

9,23%

8,27%

31,62%

13,22%

O Sistema de Ensino Ener-
gia foi o vencedor do 
índice IMPAR como 

a marca preferida entre as 
escolas de Ensino Médio na 
Grande Florianópolis, rece-
bendo 15,87% das menções 
na pesquisa. Além de uma 
prática pedagógica diferen-
ciada, com foco no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), o Energia dispõe de 
várias ferramentas para atrair 
os alunos e se diferenciar da 
concorrência: material para 
iPad, lousas interativas, aulas 
digitalizadas, download dos 
conteúdos apresentados, ofi-
cinas culturais e até mesmo 
sala da saúde e bem estar.

Na divisão por faixas etárias, 
a campeã tem seu maior des-
taque na idade entre 18 a 24 
anos, o que atesta que aque-
les que recém-completaram 
o ensino de segundo grau fi-
xaram na mente a marca do 
Sistema Energia. Já na análise 
por classe social, o colégio foi 
líder nas classes A e B, única 
onde obteve maior preferên-
cia entre os pesquisados.

No Extremo Sul de Santa 
Catarina quem se destacou 
na pesquisa junto ao público 

foi o CEDUP, que recebeu 
11,88% das citações do públi-
co consultado pelo IMPAR. 
Escola de educação profissio-
nal vinculada a rede estadual 
de educação, iniciou as ativi-
dades em 1976. O ensino mé-
dio foi implantado em 1985. 
Em 2001, com a reformula-
ção da educação profissional 
estadual, recebeu a denomi-
nação Centro de Educação 
Profissional Diomício Freitas 
(CEDUP). É uma institui-
ção de ensino voltada para a 
formação profissional, aten-
dendo a população local e 
regional.

Em Chapecó, a preferida 
foi a EBB Coronel Ernes-
to Bertaso, e no município 
de Xanxerê a escolhida foi 
a EBB Presidente Artur da 
Costa e Silva, essa fundada 
em 1953 pela Sociedade Bra-
sileira Cultural e Caritativa 
São José, sendo batizada de 
Grupo Escolar Santa Maria 
Goretti. Em 1961 passou a 
ministrar o ensino médio, e 
passou a denominar-se Colé-
gio Estadual Presidente Artur 
da Costa e Silva em 1970. Em 
2000 o nome Colégio Estadu-
al é mudado para Escola de 
Educação Básica (EBB).
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ENSINO SUPERIOR
ufsc seGue na liderança enquanTo ouTras 

insTiTuições disPuTam de PerTo o seGundo luGar 

ENSINO

  
EM SANTA CATARINA 
UFSC 
       13%

UNIVILLE 
                                 10,97%

UNIVALI 
                                10,56%

UNIASSELVI 
                          8,57%

FURB 
                          8,48%

UNESC 
                5,15%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
UFSC  
              52,55% 
 
EXTREMO SUL 
UNESC  
                            42,11% 
 
PLANALTO SERRANO  
UNIPLAC  
                 57,45% 
 
FOZ DO ITAJAÍ   
UNIVALI  
                  57,81% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
FURB  
          45,21% 
 
REGIÃO NORTE 
UNIVILLE  
       40,23% 
 
MEIO-OESTE  
UNOESC  
        74,74% 
 
EXTREMO OESTE 
UNOCHAPECÓ  
                     62,50%

Quando o assunto é edu-
cação de nível superior, 
o nome da Universida-

de Federal de Santa Catarina 
(UFSC) logo vem a cabeça 
dos moradores de todo o 
Estado, o que se traduz na li-
derança conquistada na pes-
quisa IMPAR 2015 junto ao 
consumidor. Na disputa pela 
segunda colocação, a Univille 
recebeu 0,41% mais menções 
que a Univali, que dessa for-
ma ficou em terceiro lugar. A 
Uniasselvi vem em seguida, 
com a Furb e a Unesc fechan-
do o quadro das seis marcas 
mais citadas.

A Universidade Federal de 
Santa Catarina já é patrimô-
nio catarinense consolidado 
desde sua fundação, em 1960. 
Com presença nas cidades 
de Araranguá, Blumenau, 
Curitibanos, Florianópolis e 
Joinville, a instituição oferta 
aos estudantes 98 opções de 
cursos entre turnos e gradu-
ações. Na pesquisa IMPAR a 
UFSC recebeu mais da me-
tade dos votos na região da 
Grande Florianópolis e sua 
iniciativa em promover ati-
vidades junto à comunidade 
se reflete nas menções entre 
os pesquisados com 65 anos 
ou mais: é a faixa etária onde 
mais se destaca.

Na vice-liderança na prefe-
rência do catarinense, a Uni-
ville tem seu campus sediado 
em Joinville e 50 anos de his-
tória. A instituição forjou sua 
marca no princípio de tornar 
mais eficiente o processo de 
aprendizagem. Ao valorizar o 
interesse social, as ações cole-
tivas e projetos interdiscipli-
nares, busca enriquecer seus 
alunos ao expô-los à diversi-
dade cultural.

A Univali por sua vez está 
presente em Itajaí, Balneário 
Camboriú, Biguaçu, Floria-
nópolis, Piçarras, São José e 
Tijucas. Com sua estrutura 
multicampi, tornou-se uma 
das maiores instituições de 
ensino superior do Brasil. Os 

mais de 25 mil alunos contam 
com 485 salas de aula e 950 
salas de apoio e laboratórios, 
além de clínicas, agências 
bancárias, escritórios, teatro, 
auditórios, ginásios e quadras 
poliesportivas, piscina e oito 
bibliotecas – que reúnem um 
acervo de 119,5 mil títulos de 
livros, 267,2 mil exemplares e 
cerca de 3,3 mil títulos de pe-
riódicos. Atualmente, a Uni-
vali possui mais de 50 cursos.

Nas outras regiões do Esta-
do, quem obteve as primei-
ras colocações foram Unesc, 
no Extremo Sul; Uniplac, no 
Planalto Serrano; Furb, no 
Vale do Itajaí; Unoesc, no 
Meio-Oeste; e Unochapecó, 
no Extremo Oeste.
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ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
UFSC 
 

EXTREMO SUL 
UNISUL 
 

PLANALTO SERRANO 
UNIPLAC 
 

FOZ DO ITAJAÍ 
UNIVALI 
 

VALE DO ITAJAÍ 
FURB 
 

REGIÃO NORTE 
UNIVILLE 
 

MEIO-OESTE 
UNOESC 
 

EXTREMO OESTE 
UNOCHAPECÓ

40,43%

44,12%

53,06%

59%

32,04%

38,32%

51,11%

72,13%

EM SANTA CATARINA 
UNIVALI 

UFSC 

UNIVILLE 

UNIASSELVI 

FURB 

UNISUL

5,82%

13,22%

10,75%

9,85%

8,82%

7,67%

ENSINO

ENSINO DE  
PÓS-GRADUAÇÃO

com Grande oferTa de cursos de esPecialiZação, 
univali, ufsc e univille são as mais ciTadas na Pesquisa

Sinônimo de ensino 
especializado de pós-
graduação no Estado, a 

Univali aparece na liderança 
do índice IMPAR 2015 com 
13,22% das citações em toda 
Santa Catarina. A UFSC fica 
com a vice-liderança, com 
10,75% da preferência dos 
entrevistados, com a Univille 
seguindo próxima ao receber 
9,85% das menções. Outras 
instituições, como Unias-
selvi, Furb e Unisul, vêm na 
sequência com uma boa por-
centagem das respostas dos 
consumidores catarinenses.

A pós-graduação da Univa-
li oferece mais de 50 espe-
cializações ministradas em 
quatro campi. Todas as uni-
dades de estudo contam com 
diferenciais como salas de 
aula climatizadas e equipa-
das com recursos multimí-
dia, além de biblioteca com 
acesso a periódicos nacionais 
e internacionais. O módulo 
internacional, uma exclusi-
vidade da instituição, pro-
picia ao pós-graduando fre-
quentar aulas em empresas 
e instituições internacionais 
parceiras da Univali. Todos 
os cursos são recomendados 

pela CAPES/MEC e há bol-
sas de estudo próprias e de 
órgãos de fomento como a 
CAPES e o CNPQ.

A UFSC, por sua vez, ofer-
ta 55 cursos de doutorado e 
75 de mestrado, 14 deles na 
modalidade mestrado pro-
fissional. Na última avaliação 
da CAPES, 17 programas da 
instituição foram considera-
dos de excelência internacio-
nal. Só em 2014, três novos 
cursos foram introduzidos. A 
universidade mantém acordo 
com 400 instituições em mais 
de 50 países, possibilitando 

aos formandos grande inter-
câmbio de experiências.

Considerando a atuação local 
da Univille, a preferência pela 
marca entre os cursos de pós 
é um feito memorável. Atu-
almente há 32 cursos para 
escolha dos interessados em 
obter mais capacitação pro-
fissional no Norte de Santa 
Catarina. No Extremo Sul, a 
primeira posição é da Unisul, 
e a Uniplac vence no Planalto 
Serrano. A Furb é a predileta 
no Vale do Itajaí, a Unoesc no 
Meio-Oeste e a Unochapecó 
no Extremo Oeste.
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ENSINO DE CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL

referência em formação TÉcnica, o senai lidera  
a Preferência em Todas as reGiões do esTado

EM SANTA CATARINA 
SENAI 
       44,11%

SENAC 
              14,75%

SESC 
     3,88%

ASSESSORITEC 
    3,10%

SESI 
    3,08%

SEBRAE 
    3,07%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
SENAI  
            34,92% 
 
EXTREMO SUL 
SENAI  
   25% 
 
PLANALTO SERRANO  
SENAI  
                          50,75% 
 
FOZ DO ITAJAÍ   
SENAI  
                             54,08% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
SENAI  
                        49,19% 
 
REGIÃO NORTE 
SENAI  
                           52,41% 
 
MEIO-OESTE  
SENAI  
       52,56% 
 
EXTREMO OESTE 
SENAI  
        30,26%

Imbatível. Assim é a marca 
do SENAI em Santa Cata-
rina quando se fala de en-

sino profissionalizante. Além 
de vencer em cada uma das 
oito regiões, obteve 44,11% 
da preferência estadual e im-
pôs uma enorme diferença 
para o Senac, vice-líder com 
14,75% das respostas na pes-
quisa IMPAR 2015. O SESC 
ficou em terceiro com 3,88% 
das menções.

O SENAI, através de seu De-
partamento Regional, desde 
1954 vem ampliando sua es-
trutura de atendimento em 
Santa Catarina. Atualmente 
são 62 unidades operacionais, 
além de cursos ofertados em 
mais de 200 municípios. Três 
Institutos de Inovação e sete 
de Tecnologia também fazem 
parte do complexo instalado 
no Estado.

A estratégia de consolidação 
da marca se ancora em cinco 
pilares de atuação: Educa-
ção Profissional, Inovação, 
Consultorias Especializadas, 
Serviços Especializados e 
Serviços Laboratoriais. Aten-
der a demanda da indústria 
em capacitação é a principal 
função do SENAI, e para isso 
oferece uma série de cursos 
e programas que podem ser 

customizados conforme a 
necessidade de cada empre-
sa. O portfólio é composto 
por cursos de aprendizagem 
industrial, cursos técnicos, 
ensino médio profissionali-
zante, cursos superiores, de 
pós-graduação e de qualifica-
ção profissional.

A inovação também é um 
ponto-chave da estratégia do 
SENAI, com várias parcerias 
nacionais e internacionais 
que buscam transferir tec-
nologias de ponta. As con-
sultorias em gestão empre-
sarial, processos produtivos 
e segurança do trabalho for-
mam um leque de serviços de 
amplo espectro, reforçando 
toda a cadeia profissional na 
indústria. Serviços de natu-

reza técnica são voltados à 
implantação e melhoria de 
processos produtivos e de 
produtos, assim como ava-
liação da conformidade aos 
regulamentos, normas ou es-
pecificações.

Segundo colocado na pes-
quisa, o Senac-SC surgiu em 
1947 com o propósito de de-
senvolver as habilidades pro-
fissionais de empresários do 
comércio de bens, serviços e 
turismo por meio de cursos e 
atividades. Hoje o Senac está 
em todas as regiões do Esta-
do com uma administração 
regional e 28 pontos fixos de 
atendimento: oito Faculdades 
de Tecnologia, dois Centros 
Especializados e 17 Centros 
de Educação Profissional.

ENSINO
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CURSO DE 
IDIOMAS

em sanTa caTarina a afinidade do Público esTá bem 
disTribuÍda enTre redes de aTuação nacional

ENSINO

A preferência por um 
curso de idiomas em 
Santa Catarina se mos-

tra uma disputa bem distribu-
ída entre três grandes players 
deste mercado no país: Fisk, 
o líder com 27,06% das cita-
ções na pesquisa; CCAA, que 
obteve o índice de 24,55%; e 
Wizard, com 20,15% das res-
postas dos entrevistados. O 
Yázigi fica isolado na quarta 
colocação, com 11,40% de 
menções, seguido por Cultu-
ra Inglesa e CNA.

A Wizard foi a escola de 
idiomas mais citada em todo 
o Estado na faixa etária dos 
16 e 17 anos, enquanto a 
Fisk teve a maior liderança 
na faixa de 65 anos ou mais, 
seguida pelos entrevistados 
de 25 a 34 anos. Na amostra-
gem por regiões, a Fisk lide-
ra na Grande Florianópolis, 
Vale do Itajaí, Meio-Oeste e 
Extremo Oeste. CCAA (Pla-
nalto Serrano e Foz do Itajaí) 
e Wizard (Extremo Sul e re-
gião Norte) ficam com duas 
vitórias cada. 

A trajetória de sucesso da 
marca Fisk teve início com o 
americano Richard H. Fisk, 
que se apaixonou pelo Bra-
sil em uma visita no ano de 

1950. Mr. Fisk decidiu per-
manecer no país e passou 
a lecionar inglês. Criou um 
método próprio, com base 
nas dificuldades específicas 
que os brasileiros apresentam 
ao aprender a língua. O su-
cesso do método Fisk gerou 
um crescimento vertiginoso, 
e a escola tornou-se uma rede 
com mais de mil unidades.

No início eram 60 alunos no 
bairro da Bela Vista em São 
Paulo. Na década de 1960 
veio a expansão, com o fecha-
mento de parcerias com al-
guns interessados em utilizar 
o método. Em 1962 iniciou-
se no sistema de franquias e, 
na virada para 1970, Mr. Fisk 

já possuía 15 escolas junta-
mente com sua esposa Zélia. 
Durante esses mais de 60 
anos, cerca de 15 milhões de 
pessoas já estudaram no Fisk.

A CCAA também tem bas-
tante tempo de estrada: sur-
giu em 1961, em uma peque-
na sala comercial na cidade 
do Rio de Janeiro. Em 1969 
a marca adota o sistema de 
franquias, o que gerou uma 
das maiores redes de ensi-
no de idiomas no Brasil. Já a 
Wizard entrou em operação 
em 1987 e se tornou a maior 
rede do mundo, já superando 
a marca de 1,2 mil escolas no 
Brasil, Estados Unidos, Japão, 
Paraguai e Costa Rica.
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EM SANTA CATARINA 
FISK 

     

CCAA 
                                  

WIZARD 
                            

YÁZIGI 
              

CULTURA INGLESA 
 

CNA 
1,49%

27,06%

24,55%

20,15%

11,40%

1,61%

30,71%

33,82%

24,56%

34,34%

31,87%

28,32%

82,81%

28,57%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

FISK 
 

EXTREMO SUL 
WIZARD 

 

PLANALTO SERRANO 
CCAA 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
CCAA 

 

VALE DO ITAJAÍ 
FISK 

 

REGIÃO NORTE 
WIZARD 

 

MEIO-OESTE 
FISK 

 

EXTREMO OESTE 
FISK
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CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA

cuidado com saúde e faTores esTÉTicos imPulsionam  
mercado de serviços odonTolóGicos no esTado

SAÚDE E BELEZA

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

UNIÃO 
 

 EXTREMO SUL 
SESI 

 

PLANALTO SERRANO 
DENTECLIN 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
SORRISO 

 

VALE DO ITAJAÍ 
UNIÃO 

 

REGIÃO NORTE 
VOLTE A SORRIR 

 

MEIO-OESTE 
ODONTOSAN 

 

EXTREMO OESTE 
ODONTOSAN

8%

9,68%

12,20%

11,27%

9,30%

20,69%

50%

68,22%

Segundo pesquisa do 
Conselho Federal de 
Odontologia, feita em 

2014, cerca de três milhões 
de pessoas nunca fizeram um 
tratamento dentário. No en-
tanto, nove entre dez entre-
vistados declaram ser muito 
importante ir regularmente 
ao dentista, e 72% afirmam 
fazer isso pelo menos uma 
vez por ano. Os brasileiros 
têm cada vez mais usado im-
plantes dentários, não só por 
estética mas principalmente 
pelo desconforto físico e visu-
al causado pela falta dos den-
tes. No Brasil, cerca de 800 
mil implantes e 2,4 milhões 
de componentes de próteses 
dentárias são colocados por 
ano, de acordo com a Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
Médica, Odontológica e Hos-
pitalar (Abimo).

O número de pessoas que, 
por ano, busca o serviço de 
ortodontia é de 12 milhões 
pelos dados da Abimo, com 
forte incidência nas faixas 
etárias mais jovens. Além da 
preocupação com a saúde, os 
fatores estéticos são determi-
nantes na decisão pelo trata-
mento, com o mercado tendo 

crescido 30% nos últimos 
dois anos, segundo a Socieda-
de Brasileira de Odontologia.

Na Grande Florianópolis e no 
Vale do Itajaí, a União Clínica 
Dentária foi a marca que se 
destacou no índice IMPAR 
2015, com 8% e 9,68% da 
preferência, respectivamen-
te. No Extremo Sul de Santa 
Catarina, a vitória é do SESI, 
que atende nas suas unidades 
operacionais, em unidades 
móveis e em consultórios 
dentro das indústrias, com 
ênfase na atenção integral à 
saúde bucal. Foram 9,68% das 
menções na região.

A DenteClin foi a marca líder 
no Planalto Serrano, rece-
bendo 12,20% das citações na 
pesquisa. Fundada em 2004, 
a rede tem sede em Brasília e 
atua em vários Estados, com 
40 unidades em seu portfólio. 

Na Foz do Itajaí, a marca pre-
ferida é a Sorriso, que leva 
11,27% das menções entre os 
consumidores pesquisados. 
No Norte catarinense, Volte 
a Sorrir fica com a liderança, 
tendo 20,69% da preferência. 
A Odontosan é líder no Meio 
Oeste e no Extremo Oeste, 
com 50% e 68,22% dos votos, 
respectivamente.
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COSMÉTICOS
Três Grandes marcas de abranGência nacional 

disPuTam a Preferência do consumidor caTarinense 

SAÚDE E BELEZA

EM SANTA CATARINA 
NATURA 
       28,17%

O BOTICÁRIO 
                                   24,67%

AVON 
                                   24,45%

MARY KAY 
          5,73%

JEQUITI 
        4,69%

TAY 
   1,21%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
NATURA  
                       31,94% 
 
EXTREMO SUL 
NATURA  
   31,76% 
 
PLANALTO SERRANO  
NATURA  
                   28,57% 
 
FOZ DO ITAJAÍ   
NATURA / AVON  
                 26,92% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
AVON  
                      30,61% 
 
REGIÃO NORTE 
O BOTICÁRIO  
                       31,64% 
 
MEIO-OESTE  
O BOTICÁRIO  
      34,23% 
 
EXTREMO OESTE 
NATURA  
                             36,30%

Com uma grande predo-
minância entre o pú-
blico feminino (30,86% 

das citações contra 23,73% 
entre homens), a marca Na-
tura foi líder em Santa Cata-
rina no índice IMPAR 2015 
com um total de 28,1% de 
menções na pesquisa. Por sua 
vez, O Boticário – marca vice- 
líder no Estado, com 24,57% 
– predomina na preferência 
dos homens, com 29,84% das 
respostas ante 21,53% entre 
as mulheres, e lidera a escolha 
dos consumidores nas regiões 
Meio-Oeste e Norte. 

Por sua vez, a Natura é a mar-
ca de maior afinidade tanto 
entre os consumidores da 
Grande Florianópolis, quan-
to os do Extremo Sul, do Ex-
tremo Oeste e da Foz do Itajaí 
– onde empata com a Avon, 
que obteve 24,45% da prefe-
rência no total da amostra-
gem em Santa Catarina. 

Foi em 1969 que a Natura ini-
ciou suas atividades, e cinco 
anos depois uma mudança 
foi determinante para a traje-
tória da companhia: a opção 
pela venda direta. Em um 
segmento onde a fidelidade 
às marcas é alta, reconhecer 
a força do contato pessoal 
como forma de levar os pro-

dutos à casa de mais consu-
midores foi determinante 
para o sucesso. Entre seus 
principais produtos está a li-
nha Ekos, no mercado desde 
2000, que valorizou a cultura 
e a tradição da biodiversi-
dade brasileira. Em 2013, a 
criação da linha SOU buscou 
integrar o cliente em uma 
reflexão sobre o consumo 
desde a concepção do produ-
to até a comunicação com o 
consumidor final.

Segunda marca mais citada 
na pesquisa, O Boticário co-
meçou em março de 1977, 
como uma pequena farmácia 
de manipulação no Centro de 
Curitiba. Mas foi a segunda 
loja, aberta no Aeroporto In-
ternacional Afonso Pena, na 

vizinha São José dos Pinhas, 
que colocou a marca na boca 
dos viajantes de todo o país, 
tornando a marca conhecida. 
Em 1980, foi uma das pri-
meira a apostar no sistema 
de franquias, ao abrir uma 
unidade da marca em Brasí-
lia. Hoje, é a maior rede de 
franquias do Brasil, segundo 
a Associação Brasileira de 
Franchising (ABF). 

Em terceiro lugar na prefe-
rência do catarinense, a Avon 
surgiu nos EUA no século 19, 
e desde então se caracteriza 
pelo sistema de vendas porta- 

a-porta via catálogo, onde a 
cliente tira o pedido por en-
comenda com a consultora e 
tem chance de usar as amos-
tras gratuitas de avaliação.
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FARMÁCIA
redes criadas Por emPreendedores caTarinenses 
deTêm a maior afinidade com o Público do esTado

SAÚDE E BELEZA

EM SANTA CATARINA 
DROGARIA CATARINENSE 

FARMÁCIA PREÇO POPULAR 

FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 

SESI 

PANVEL 

FARMÁCIA DO TRABALHADOR 
3,45%

19,25%

18,68%

9,56%

6,15%

4,25%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

DROGARIA CATARINENSE 
 

EXTREMO SUL 
FARMÁCIA DO TRABALHADOR 

 

PLANALTO SERRANO 
FARMÁCIA PREÇO POPULAR 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
DROGARIA CATARINENSE 

 

VALE DO ITAJAÍ 
SESI 

 

REGIÃO NORTE 
DROGARIA CATARINENSE. / PREÇO POPULAR 

 

MEIO-OESTE 
SESI 

 

EXTREMO OESTE 
SÃO LUCAS

22,41%

29,28%

23,98%

22,44%

17,98%

31,87%

21,33%

24,55%

As redes Drogaria Cata-
rinense e Farmácia Pre-
ço Popular por pouco 

não empataram na preferên-
cia do catarinense na pesqui-
sa IMPAR 2015: 19,25% para 
a primeira contra 18,68%. 
Na terceira colocação vem a 
Farmácia Popular do Brasil, 
com 9,56% das menções. Em 
seguida vêm o SESI, a Panvel 
e a Farmácia do Trabalhador.

Na análise regional, a Dro-
garia Catarinense ganhou 
na Grande Florianópolis, na 
Foz do Itajaí e empatou com 
a Preço Popular no Norte de 
Santa Catarina. Uma história 
que começou em 1919 com 
Alberto Bornschein e que re-
sultaria em um dos empreen-
dimentos mais conceituados 
do Estado. Natural de Join-
ville, Alberto mudou-se e foi 
estudar Farmácia em Curi-
tiba, onde resolveu fundar 
um estabelecimento próprio: 
a Pharmácia Minerva. Foi a 
primeira iniciativa daquilo 
que se transformaria em um 
conglomerado com filias no 
Paraná e Santa Catarina.

Em 1927 Alberto resolveu 
desfazer a sociedade que ha-
via formado na expansão do 

empreendimento, voltou a 
morar em Joinville e assumiu 
as unidades em operação no 
Estado, que passaram a ter o 
nome de Drogaria Catarinen-
se. Em 1942 dois importantes 
eventos foram determinantes 
na consolidação da marca em 
todo o território catarinense: 
as inaugurações da primei-
ra unidade em Blumenau e 
duas outras em Florianópo-
lis. Hoje, Alberto Bornschein 
Neto preside a companhia. 
Entre as ferramentas para fi-
delizar os clientes estão aten-
dimento 0800, serviço de ma-
nipulação, Beauty Club, lojas 
com atendimento 24 horas, 

convênios e clube de relacio-
namento.

A rede Preço Popular nas-
ceu em Brusque, em 2006, e 
se destaca por números me-
moráveis de expansão, já que 
atualmente opera mais de 
260 lojas nos estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catari-
na, Paraná, Mato Grosso do 
Sul e São Paulo. Apostando 
forte na economia e no preço 
baixo, a empresa busca ofe-
recer os melhores descontos 
do mercado, sem abrir mão 
da boa qualidade dos produ-
tos e da confiança do consu-
midor catarinense.
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

qualidade no aTendimenTo e Precisão nos exames 
são essenciais Para Ganhar o mercado reGional

SAÚDE E BELEZA

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
SANTA LUZIA  
                             54,34% 
 
EXTREMO SUL 
BURIGO  
           33,07% 
 
PLANALTO SERRANO  
SALDANHA  
                        24,51% 
 
FOZ DO ITAJAÍ   
SÃO LUCAS  
                  18,42% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
SANTO ANTÔNIO  
                           51,82% 
 
REGIÃO NORTE 
GIMENES  
                   19,14% 
 
MEIO-OESTE  
LABORATÓRIO XANXERÊ  
        30,39% 
 
EXTREMO OESTE 
MERÍSIO  
        29,89%

Com quatro décadas 
de trajetória, mais de 
30 unidades de aten-

dimento e 500 mil exames 
realizados por mês, o San-
ta Luzia foi o laboratório de 
análises clínicas que conquis-
tou a preferência dos consu-
midores da Grande Florianó-
polis no índice IMPAR 2015. 
A eficiência no atendimento 
é marca registrada, com 93% 
dos resultados dos exames 
prontos em até 24 horas.

O Santa Luzia foi o primeiro 
a oferecer, na Capital, atendi-
mento 24 horas na unidade 
Baía Sul Medical Center, e 
também o serviço de coleta 
externa, para conforto e pra-
ticidade aos clientes. A visão 
empreendedora do médico 
João Nilson Zunino deu ori-
gem a um dos maiores labo-
ratórios do Brasil, com inú-
meros prêmios conquistados 
e certificação ISO 9001.

Na região do Extremo Sul, 
quem levou a primeira colo-
cação foi o Laboratório Bú-
rigo, que surgir um 1981 na 
cidade de Criciúma. Atual-
mente são 14 unidades, sendo 
nove em Criciúma, uma em 
Cocal do Sul, uma em Urus-
sanga, duas em Forquilhinha 

e uma em Orleans. A empre-
sa tinha apenas um atendente 
quando, em 1982, o laborató-
rio fez seu primeiro convênio 
empresarial, o que resultou 
na contratação de mais dois 
auxiliares. Apenas dois anos 
depois o empreendimento 
teve que ser transferido para 
uma sede maior.

O Laboratório Saldanha – ga-
nhador na região do Planalto 
Serrano – iniciou as ativida-
des em 1958, com o bioquí-
mico João Gaspar Barros 
Saldanha em Lages, e atual-
mente está presente também 
na cidade de Otacílio Costa. 
Na Foz do Itajaí, quem ficou 

em primeiro na preferência 
do público foi o Laborató-
rio São Lucas, inaugurado 
em 1968 nas dependências 
da Clínica São Lucas. Com 
o crescimento da empresa, 
dois postos de coleta foram 
implantados em Balneário 
Camboriú.

No Vale do Itajaí, o vencedor 
foi o Laboratório Santo Antô-
nio, de Blumenau, que conta 
com unidades de coleta na vi-
zinha Gaspar. No Norte, o La-
boratório Gimenes ficou em 
primeiro. No Meio-Oeste e no 
Extremo Oeste, os ganhado-
res foram o Laboratório Xan-
xerê e o Laboratório Merísio.
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SAÚDE E BELEZA

EM SANTA CATARINA 
UNIMED 

      

AGEMED 
  

BRADESCO 
    

SC SAÚDE 
   

UNIÃO SAÚDE 
   

SERVIMED 
  

PLANO DE 
SAÚDE

lÍder absoluTa na Preferência do consumidor, a 
unimed Promove o bem-esTar e a qualidade de vida

Para o consumidor ca-
tarinense, a Unimed já 
se tornou praticamente 

sinônimo de plano de saúde 
no Estado. Líder incontestá-
vel de menções em todas as 
regiões do Estado, a marca 
conquistou dessa forma o 
TOP IMPAR 2015 catarinen-
se, com 75,89% das citações 
entre os entrevistados da pes-
quisa. A vice-líder foi a Age-
med, com 5,26% das citações, 
quase o mesmo número obti-
do pelo Saúde Bradesco, que 
teve 5,14% da preferência do 
público.

Para a Unimed, uma boa ação 
de marketing é a que promo-
ve o bem-estar e a qualida-
de de vida daqueles que se 
relacionam com a empresa. 
Campanhas para fomentar a 
saúde, as práticas desportivas 
e a boa alimentação também 
são implementadas para atin-
gir tais objetivos. O Circui-
to de Corridas Unimed e o 
Prêmio de Jornalismo – que 
completará 15 anos em 2015 
– são exemplos desse tipo de 
iniciativa.

Outra forma de solidificar 
ainda mais o nome da mar-
ca foi a criação do Instituto 
Unimed SC, que  promove 

ações de abrangência esta-
dual como o projeto Esporte 
Comunitário, que tem a fina-
lidade de contribuir no de-
senvolvimento da cidadania 
por meio da prática esportiva 
entre crianças de famílias de 
baixa renda. Outra iniciativa 
do instituto é a Unimed Vida, 
ação que incentiva uma pos-
tura investigativa e curiosa 
sobre qualidade de vida por 
parte dos estudantes e orienta 
suas escolhas para uma vida 
mais longa, saudável e feliz.

Os números são superlativos: 
a Unimed conta com 114 mil 
médicos cooperados, tem 
mais de 20 milhões de benefi-
ciários e possui 113 hospitais 
próprios. Toda essa ativida-

des resultam em 95 mil em-
pregos diretos e em um valor 
estimado da marca de R$ 2,8 
bilhões, 21o lugar entre as 
mais valiosas do país.

A porcentagem obtida em 
algumas regiões é o retrato 
do desempenho que alça a 
Unimed à colocação TOP 
IMPAR: no Meio Oeste ob-
teve 89,55% da preferência 
do consumidor, no Extre-
mo Oeste chegou a 87,76% 
do número de citações, no 
Planalto Serrano conseguiu 
86,73% das menções entre 
os pesquisados, na Grande 
Florianópolis somou 82,13% 
das respostas e no Extremo 
Sul, foi líder com 80,45% das 
indicações. 
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0,84%

75,89%

5,26%

5,14%

2,14%

1,60%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

UNIMED 
 

EXTREMO SUL 
UNIMED 

 

PLANALTO SERRANO 
UNIMED 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
UNIMED 

 

VALE DO ITAJAÍ 
UNIMED 

 

REGIÃO NORTE 
UNIMED 

 

MEIO-OESTE 
UNIMED 

 

EXTREMO OESTE 
UNIMED

82,13%

80,45%

86,73%

78,63%

79,87%

60,29%

89,55%

87,76%
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A desaceleração da ati-
vidade econômica que 
ocorreu no último ano 

se soma ao desafio constante 
de inovar e apresentar lança-
mentos, já característico deste 
mercado, o que obriga os va-
rejistas a acompanhar de per-
to as últimas tendências em 
produtos e gestão de negócio. 
Ainda assim, o crescimento 
do segmento de decoração 
ocorrido nos últimos anos é 
palpável, tanto na variedade 
de produtos quanto no au-
mento da oferta de serviços 
e vantagens. Para conquistar 
não só a clientela, mas tam-
bém fortalecer a marca no 
imaginário do consumidor, 
os varejistas ofertam incenti-
vos para a compra, como lis-
tas on-line de presentes para 
noivos com possibilidade de 
dividir o pagamento entre os 
diversos participantes. 

Em Santa Catarina verifica-se 
forte desempenho das mar-
cas sólidas e com reconheci-
mento estadual. Contudo, a 
pesquisa IMPAR indica que 
elas se alternam da preferên-
cia do consumidor com lojas 
de foco no público apenas re-
gional. Na região da Grande 
Florianópolis, por exemplo, a 
marca de maior destaque foi a 
Unilar, com 18,46% das men-
ções. Este resultado demons-
tra a variação na preferência 

dos entrevistados, já que no 
ano anterior um grupo de 
projeção estadual conquistou 
a preferência do público local. 
As Lojas Unilar, que contam 
com 50 anos de trajetória fa-
miliar iniciada na pequena 
comunidade de Santo Amaro 
da Imperatriz, colhe hoje os 
frutos do bom atendimento e 
da dedicação ao cliente.

Com um mix de produtos 
beirando 50 mil itens, a Cas-
sol Centerlar liderou as res-
postas dos compradores na 
Foz do Itajaí e também no 
Vale, obtendo em ambas as 
regiões o dobro das menções 
do concorrente mais próxi-

mo. Na preferência estadual, 
a Cassol é a primeira no índi-
ce IMPAR na faixa etária mais 
jovem, entre 18 a 34 anos, e 
mais madura, entre 45 a 54. 
Grupos consumidores de ou-
tras idades manifestam maior 
empatia por marcas locais.

No Extremo Sul, mais uma 
vez se verifica a mudança 
na preferência, com a Nandi 
Decorações retomando o pri-
meiro posto no índice com 
23,81%, o qual havia perdido 
em 2014 mas conquistara em 
2013 com 32,56% das cita-
ções. Na região Norte se des-
tacou a ETNA com 35,71% 
de menções. 

DECORAÇÃO
EM SANTA CATARINA, REDES COM PRESENÇA ESTADUAL 
DIVIDEM A PREFERÊNCIA COM VAREjISTAS REGIONAIS 

VAREJO

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

UNILAR 
 

EXTREMO SUL 
NANDI DECORAÇÕES 

 

PLANALTO SERRANO 
MARA DECORAÇÕES 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
CASSOL 

 

VALE DO ITAJAÍ 
CASSOL 

 

REGIÃO NORTE 
ETNA 

 

MEIO-OESTE 
N/A 

 

EXTREMO OESTE 
N/A

18,46%

23,81%

21,88%

22,22%

20,37%

35,71%
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Primeiro lugar no índi-
ce IMPAR na catego-
ria Eletrodomésticos e 

Móveis, a Casas Bahia vem 
definindo o padrão para as 
operações de varejo, tan-
to em estratégia e logística 
quanto em comunicação com 
o cliente. Com 25,72% das 
menções na pesquisa, é hoje 
a marca preferida do consu-
midor em Santa Catarina.

Iniciativas que associam a 
imagem do varejista à inte-
gração com a comunidade 
que frequenta as lojas mos-
tram resultado. Um exemplo 
foi a ação realizada em maio 
deste ano pela Casas Bahia 
de Joinville, que ofereceu mil 
vagas para cursos gratuitos 
de empreendedorismo, em-
pregabilidade e informática 
a jovens, por meio do proje-
to Aprender e Transformar. 
O lançamento de uma loja 
conceito, na cidade de Lages 
há um ano, foi medida ino-
vadora pelo estilo, pioneiro 
na Serra Catarinense, e ain-
da por ampliar o espectro de 
atuação da marca para um 
público mais sofisticado. 

A segunda rede em núme-
ro de citações no Estado foi 
a Lojas Koerich, mostrando 
competência ao superar uma 
marca de expressão do varejo 

nacional – o Magazine Luiza, 
que ficou em terceiro. O Koe-
rich levou o primeiro lugar 
regional na Grande Floria-
nópolis, sendo o preferido de 
35,97% dos consumidores. O 
sucesso da marca é fruto di-
reto do trabalho de Antonio 
Koerich, 79 anos e mais de 60 
dedicados ao comércio, des-
de os tempos do Armazém 
de Secos e Molhados. Abriu, 
em 1964, sua primeira loja 
de eletrodomésticos. Por ter 
um DNA empreendedor, seus 
negócios sempre estiveram 
à frente do seu tempo: numa 
época em que a comunicação 
era artigo de luxo, para o em-
presário catarinense era uma 
ferramenta indissociável ao 
desenvolvimento da empresa, 
lançando no mercado campa-
nhas desde aquele ano.

Como o primeiro anunciante 
do varejo no Estado, o Koerich 
provou que para crescer é 
pre ciso acreditar e apostar no 
negócio. Como resultado, as 
três gerações à frente do em-
preendimento comemoram 
hoje a preferência de 36% da 
população da Grande Flo-
rianópolis no índice IMPAR 
2015. Entre as estratégias 
para expandir a marca estão 
o e-commerce, que no final 
do ano passado ganhou no-
vas ferramentas e novo layout 
para web e celulares, além do 
cartão de crédito com ban-
deira própria, sonho de longo 
tempo dos gestores do negó-
cio. Com o cartão, os clientes 
podem se filiar ao Clube de 
Fidelidade Gente Nossa, o 
maior programa de relaciona-
mento do varejo catarinense.

ELETRODOMÉSTICOS 
E MÓVEIS

AÇÕES SOCIAIS, NOVOS FORMATOS DE LOjA E PROGRAMAS 
DE FIDELIDADE ESTÃO ENTRE AS ESTRATÉGIAS DAS REDES

VAREJO

EM SANTA CATARINA 
CASAS BAHIA 
       25,72%

KOERICH 
                            18,12%

MAGAZINE LUIZA 
                        15,40%

SALFER 
                       14,84%

BERLANDA 
        4,64%

COLOMBO 
     2,69%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
KOERICH  
                            35,97% 
 
EXTREMO SUL 
CASAS BAHIA  
                                     29,17% 
 
PLANALTO SERRANO  
BERLANDA  
                       33,99% 
 
FOZ DO ITAJAÍ   
CASAS BAHIA  
                             38,85% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
CASAS BAHIA  
                     32,64% 
 
REGIÃO NORTE 
CASAS BAHIA  
              26,51% 
 
MEIO-OESTE  
MAGAZINE LUIZA  
                       33,83% 
 
EXTREMO OESTE 
SCHUMANN MÓVEIS  
         22,58%
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O s resultados da pesquisa 
IMPAR 2015 no seg-
mento de Loja de De-

partamentos destacam redes 
de grande porte e forte pre-
sença em todas as regiões de 
Santa Catarina. Havan, BIG, 
Ame ricanas e Pernambuca-
nas repetem o resultado al-
cançado no ano passado, com 
a diferença de que o grupo 
controlado pela rede Walmart 
ultrapassou as Lojas Ameri-
canas na preferência do con-
sumidor em 2015.

O caso da Havan é uma de-
monstração clara de como 
o investimento consistente 
na construção de uma mar-
ca paga dividendos. A rede 
que começou com apenas 
uma loja em Brusque é hoje 
a líder de menções em Santa 
Catarina e também em cada 
uma das regiões. Apostan-
do há quase duas décadas na 
mesma identidade visual, a 
Havan abriu no ano passado 
24 megalojas em vários esta-
dos brasileiros e registrou um 
crescimento total de 41% nas 
vendas em relação a 2013. 

A consolidação da marca da 
Havan não ocorreu somente 
na preferência do consumi-
dor, mas também na dispo-
sição de gastar seu dinheiro 
em uma das lojas da rede da 
estátua. Considerando-se as 

mesmas lojas, o incremento 
no ano passado foi de 15% 
no faturamento, média que 
a rede espera manter para 
2015. Além de estar em várias 
cidades do Paraná, a Havan 
já começou a atuar em São 
Paulo, com lojas na capital 
e nas cidades de Presiden-
te Prudente, Araçatuba, Li-
meira, São Carlos e São José 
do Rio Preto. A rede conta 
ainda com uma loja em Vár-
zea Grande (MT) e uma em 
Dourados (MS) 

A presença do BIG na vice- 
liderança demonstra que o 
Walmart veio para o Brasil 
com um propósito firme de 
chegar ao topo. A operação 
brasileira iniciou em 1995 
com uma unidade do Sam’s 

Club em São Caetano do Sul 
(SP). Hoje, o grupo norte- 
americano atua em 18 Esta-
dos e no Distrito Federal. O 
faturamento da rede em 2014 
foi de R$ 29,6 bilhões. O BIG 
é uma das nove bandeiras 
que o Walmart opera atra-
vés de 540 lojas físicas, com 
estratégias diferenciadas de 
acordo com a realidade das 
localidades onde se inserem. 

As Lojas Americanas, uma 
das mais tradicionais redes 
de varejo do país, fica com o 
terceiro lugar na preferência 
do catarinense. Com mais de 
80 anos de atividades, a rede 
acaba de ultrapassar a marca 
de mil lojas nas principais 
cidades do país. Seu mix de 
produtos ultrapassa 60 mil 
itens e continua a crescer.

LOJA DE 
DEPARTAMENTOS

EM RITMO DE EXPANSÃO NACIONAL, A CATARINENSE  
hAVAN SE DESTACA EM TODAS AS REGIÕES DO ESTADO

VAREJO

EM SANTA CATARINA 
HAVAN 

BIG 

AMERICANAS 

PERNAMBUCANAS 

GRUPO ANGELONI 

BOM PREÇO 
1,03%

16,96%

4,74%

3,87%

1,50%

1,16%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

HAVAN 
 

EXTREMO SUL 
HAVAN 

 

PLANALTO SERRANO 
HAVAN 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
HAVAN 

 

VALE DO ITAJAÍ 
HAVAN 

 

REGIÃO NORTE 
HAVAN 

 

MEIO-OESTE 
N/A 

 

EXTREMO OESTE 
HAVAN

7,58%

21,43%

26,83%

29,47%

18,82%

13,33%

17,07%
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Mesmo com a retração 
de 11% nas vendas 
registrada na região 

Sul do país no último mês de 
setembro, em comparação ao 
mesmo mês do ano anterior, 
a demanda por materiais de 
construção segue forte em 
Santa Catarina e em todo o 
Brasil. Analistas do mercado 
consultados pela Associação 
Nacional dos Comerciantes 
de Material de Construção 
(Anamaco) preveem um fe-
chamento de ano um pouco 
melhor, depois de passado 
o impacto das medidas de 
restrição de crédito recente-
mente tomadas pelo Gover-
no Federal. Segundo proje-
ções da Ricam Consultoria, o 
mercado da construção civil 
deve começar 2016 em uma 
tendência inversa e com re-
sultados mais fortes. 

Até o fim do ano e especial-
mente no ano que vem, se-
gundo aponta a tendência, 
os varejistas devem atender 
uma maior parcela de clien-
tes de pequenas obras e re-
formas, e a atenção a esse 
consumidor pode ser um 
diferencial de marketing 
para as empresas. Em parte 
pela diversidade oferecida no 
mix de produtos, os grandes 
lojistas atendem muito bem 

ao interessado em uma pe-
quena reforma na sua resi-
dência. Em Santa Catarina, 
as redes Cassol, que obteve 
o primeiro lugar regional no 
índice IMPAR pela quarta 
vez consecutiva, e Casas Da 
Água (pela quinta vez con-
secutiva) são os grandes des-
taques pelo trabalho junto 
aos consumidores em suas 
respectivas regiões: Grande 
Florianópolis e Foz do Itajaí.

A Cassol foi a marca preferi-
da de 35,04% dos pesquisa-
dos na Grande Florianópolis, 
mantendo a sólida trajetória 
– 37,13% em 2014, 29,77% 
em 2013 e 38% em 2012 – e 
fazendo jus aos investimentos 
da empresa para se consoli-
dar como líder de mercado. 

Na Foz do Itajaí, as Casas da 
Água não perdem a liderança 
nas menções desde 2011, e já 
aparecem em primeiro lugar 
no Norte do Estado desde 
2013. Ambas as marcas tive-
ram ótimo desempenho entre 
os entrevistados das classes 
A/B, com 20,68% e 13,47% 
das menções, respectivamen-
te, para cada empresa em toda 
Santa Catarina.

No Planalto Serrano, a marca 
Zago demonstra um cresci-
mento sólido na preferência 
dos moradores, chegando a 
53,46% do total de respostas. 
Nas demais regiões ocorre 
alternância nas citações dos 
entrevistados, com maior 
presença dos lojistas de atua-
ção regional.

MATERIAL DE  
CONSTRUÇÃO

PARA RECUPERAR AS VENDAS, MARCAS INVESTEM NOS 
CLIENTES DE PEqUENAS ObRAS E REFORMAS DOMÉSTICAS

VAREJO

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
CASSOL  
            35,04% 
 
EXTREMO SUL 
PIZZONI  
                       24,11% 
 
PLANALTO SERRANO  
ZAGO  
                              53,46% 
 
FOZ DO ITAJAÍ   
CASAS DA ÁGUA  
 22,05% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
CONSTRUCON  
 22,50% 
 
REGIÃO NORTE 
CASSOL  
           10,66% 
 
MEIO-OESTE  
FERRAGEM XANXERÊ  
              37,39% 
 
EXTREMO OESTE 
BIGOLIN  
                    20,86%
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Com uma presença mar-
cante no Vale do Itajaí 
e também na região 

Norte, a Centauro liderou 
a pesquisa IMPAR 2015 em 
todo o Estado na categoria 
Loja de Artigos Esportivos, 
batendo a Carioca Esportes 
por 14,31% a 7,78%. Em se-
guida na preferência do con-
sumidor vêm a Decathlon e 
a Lemus Esportes em empate 
técnico (5,18% contra 4,91% 
das citações).

Maior varejista de produtos 
esportivos da América Latina, 
a Centauro segue expandindo 
uma rede que hoje tem 198 
lojas em território nacional. 
Suas ações de marketing são 
rigorosamente aplicadas ao 
ponto de venda. De forma 
pioneira, trouxe para o Brasil 
o conceito de megastore es-
portiva, que reúne em um só 
ambiente várias modalidades 
de esportes e experimentação 
de produtos. O investimento 
em fortalecer a marca está em 
grande parte no patrocínio 
aos tenistas Marcelo Melo e 
Guilherme Silva. 

A Centauro também atua for-
temente na internet e, além do 
site de e-commerce, mantém 

uma página no facebook com 
4 milhões de seguidores. Para 
estimular novos clientes a fa-
zerem cadastro para comprar 
no site, há um cupom que 
garante R$ 20 de desconto na 
primeira compra. O portal 
Estilo Centauro oferece ainda 
dicas de moda e saúde. Como 
resultado, na faixa etária de 16 
e 17 anos – que é atingida em 
cheio pelo marketing da em-
presa – o número das men-
ções à marca chega a 44,98%. 
A identificação com os públi-
cos de classe A/B é notada, 
obtendo mais que a soma das 

menções à segunda e à tercei-
ra colocadas.

A Carioca Esportes foi a 
marca mais citada entre os 
pesquisados da Grande Flo-
rianópolis, com uma margem 
que a impulsionou ao segun-
do posto em âmbito estadu-
al. No Planalto Serrano, Foz 
do Itajaí, Extremo Sul, Meio 
Oeste e Extremo Oeste foram 
as marcas de atuação local 
que tiveram destaque, sendo 
as vencedoras Ki Bola, Lemus 
Esportes, Fátima, Esportiva e 
Palácio dos Esportes, respec-
tivamente.

LOJA DE ARTIGOS 
ESPORTIVOS

A CENTAURO VENCE A CORRIDA PELA PREFERÊNCIA  
DO CONSUMIDOR INVESTINDO NO MARkETING ON-LINE

VESTUÁRIO

EM SANTA CATARINA 
CENTAURO 

CARIOCA ESPORTES 

DECATHLON 

LEMUS ESPORTES 

MARCELO SPORTS 

PAQUETÁ 
3,66%

14,31%

7,78%

5,18%

4,91%

3,87%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

CARIOCA ESPORTES 
 

EXTREMO SUL 
FÁTIMA 

 

PLANALTO SERRANO 
KI BOLA 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
LEMUS ESPORTES 

 

VALE DO ITAJAÍ 
CENTAURO 

 

REGIÃO NORTE 
CENTAURO 

 

MEIO-OESTE 
ESPORTIVA 

 

EXTREMO OESTE 
PALÁCIO DOS ESPORTES

28,19%

27,45%

62,39%

33,33%

25,93%

17,50%

53,52%

37,25%
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Uma norma essencial do 
varejo é que cada seg-
mento precisa conhecer 

o perfil e o comportamento 
de consumo de seu público 
alvo. Essa “regra de ouro” faz 
sentido como nunca, pois o 
empresário do setor terá que 
repensar cenários e perspec-
tivas – depois de dez anos 
de forte expansão – para se 
posicionar acertadamente e 
superar os desafios apresen-
tados para 2016, mudando 
estratégias e atualizando seu 
mix de produtos.

De acordo com estudo elabo-
rado pelo IEMI em 2014, o 
volume de calçados fabrica-
dos no Brasil em 2014 ultra-
passou 900 milhões de pares, 
o que atesta a força desta in-
dústria atrelada ao vestuário. 
Para a Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados) uma boa apos-
ta para os varejistas tem sido 
investir em acessórios como 
bolsas, carteiras e cintos para 
completar o mix ofertado. 

Em um momento de retração 
da atividade econômica, o 
consumidor abre mão de um 
produto mais caro mas não 
deixa de adquirir um de me-
nor valor, como por exemplo 

as bolsas, que são um impor-
tante item de moda.

O consumidor da Grande 
Florianópolis coloca em pri-
meiro lugar no índice IMPAR 
a Carioca Calçados, atingin-
do quase metade das citações 
na pesquisa. A Carioca in-
veste muito em comunicação 
e marketing, seja na mídia 
ou no ponto de venda, e um 
atrativo sempre em destaque 
é o baixo preço. O poder de 
convencimento exercido pelo 
público infantil é outra estra-
tégia utilizada pela loja, como 
no Dia das Crianças quando 
montou displays do já clássico 
filme da Disney Frozen – Uma 
Aventura Congelante, onde as 
crianças podiam tirar fotos 

com os personagens da ani-
mação. No mercado infantil, 
os decisores geralmente são 
os pais, mas até mesmo outras 
crianças se tornam influen-
ciadores da escolha final.

A marca Pittol Calçados se 
mostra muito forte em três 
regiões de Santa Catarina, 
com 48,55% da preferência 
no Extremo Oeste, 47,83% no 
Meio Oeste, 43,24% no Vale 
do Itajaí e 39,75% no Planal-
to Serrano, faturando assim 
o primeiro lugar em meta-
de das regiões pesquisadas 
pelo índice IMPAR. A Apolo 
Calçados lidera no Norte do 
Estado, a Lemus Calçados na 
Foz do Itajaí e a Baratão no 
Extremo Sul catarinense.

LOJA DE CALÇADOS
MANTER PREÇOS bAIXOS E VARIAR O MIX DE PRODUTOS 

SÃO ESTRATÉGIAS PARA SE DESTACAR NO SEGMENTO

VESTUÁRIO

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
CARIOCA  
                             47,87% 
 
EXTREMO SUL 
BARATÃO  
       26,09% 
 
PLANALTO SERRANO  
PITTOL  
                    39,75% 
 
FOZ DO ITAJAÍ   
LEMUS CALÇADOS  
                    18,66% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
PITTOL  
                                            43,24% 
 
REGIÃO NORTE 
APOLO  
          29,38% 
 
MEIO-OESTE  
PITTOL  
        47,83% 
 
EXTREMO OESTE 
PITTOL  
                             48,55%
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De mulher pra mulher. 
Um slogan que traduz 
e explica a preferência 

delas – e deles – pela Lojas 
Marisa, vencedora do índice 
IMPAR 2015 em Santa Cata-
rina com 18,61% das citações 
na categoria Roupa Femini-
na. O empreendedorismo do 
fundador Bernardo Goldfarb, 
que acompanhou a rotina na 
loja de sapatos do pai desde 
pequeno, resultou na primei-
ra unidade da Marisa Bolsas, 
que em 1948 já vendia pron-
ta-entrega de estoques dos 
grandes fabricantes a preços 
competitivos. Da expansão 
dos negócios surgiu a Ma-
risa Malhas, com apenas 21 
metros quadrados de área de 
vendas. Hoje, as mais de 400 
lojas da rede têm uma média 
de 1,4 mil metros quadrados. 
Do quadro de 13 mil cola-
boradores, mais de 70% é de 
mulheres.

Para a marca, que busca as-
sumir uma identidade ge-
nuinamente brasileira, o foco 
é na classe C e seu crescente 
envolvimento na economia. 
E o IMPAR demonstra que 
a empresa tem identificação 
com tal camada social, que ela 
mesmo denomina “nova clas-

se média”. É onde a disputa é 
mais acirrada: 19,54% da pre-
ferência contra 11,63% da Ha-
van, segunda colocada nesta 
faixa de renda e também no 
balanço geral no Estado. 

Logo em seguida, em terceiro 
na preferência dos catarinen-
ses, vem a Renner, bastante 
próxima da Havan (10,08% 
para esta, contra 8,52% para 
a primeira) e com grande 
destaque na faixa etária de 
16 e 17 anos, onde recebeu 
o triplo das citações da con-
corrente mais próxima. Na 
análise por regiões, a Renner 

vence no Vale do Itajaí, a Ha-
van na leva a Foz do Itajaí e a 
Marisa consagra-se na Gran-
de Florianópolis, no Planalto 
Serrano e Norte do Estado.

No Meio-Oeste, com 27,35%, 
e no Extremo Oeste, com 
30,84%, a Leve Modas, uma 
marca de atuação regional, 
foi a mais escolhida pelos 
entrevistados. No Extremo 
Sul, as menções foram divi-
didas e ficaram empatadas 
no primeiro lugar duas mar-
cas também regionais: Nandi 
e Toque de Pele, ambas com 
11,63% das menções.

LOJA DE  
ROUPA FEMININA

COM 70% DE MULhERES EM SEU qUADRO FUNCIONAL E 
FOCO NA CLASSE C, A LOjAS MARISA LIDERA A PESqUISA 

VESTUÁRIO

IMAGEM

EM SANTA CATARINA 
MARISA 

HAVAN 

RENNER 

C&A 

PERNAMBUCANAS 

LEVE MODAS 
2,54%

18,61%

10,08%

8,52%

4,07%

3,49%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

MARISA 
 

EXTREMO SUL 
NANDI / TOQUE DE PELE 

 

PLANALTO SERRANO 
MARISA 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
HAVAN 

 

VALE DO ITAJAÍ 
RENNER 

 

REGIÃO NORTE 
MARISA 

 

MEIO-OESTE 
LEVE MODAS 

 

EXTREMO OESTE 
LEVE MODAS

30,56%

11,63%

23,02%

20,37%

17,65%

16,78%

30,84%

27,35%
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Uma empresa genuina-
mente florianopolitana 
fundada há 23 anos, a 

Cia. do Homem é a marca 
que mais se identifica com o 
consumidor de roupas mas-
culinas em Santa Catarina. 
Um feito memorável, espe-
cialmente quando se consi-
dera que a rede de lojas teve o 
dobro das citações da Havan, 
segunda colocada na pesqui-
sa IMPAR 2015.

A Cia. Do Homem conta com 
unidades em Florianópolis, 
São José, Palhoça, Blumenau 
e Balneário Camboriú, qua-
tro delas próprias e outras 
sete de franqueados. A ima-
gem de sobriedade e refino 
que a marca transmite, aliada 
a um trabalho de marketing 
bastante direcionado, busca 
atingir um público diverso, 
mas bem definido. No mix de 
produtos estão roupas e aces-
sórios masculinos para os 
momentos no trabalho, em 
família, em viagens ou ativi-
dades de lazer.

Mesmo sem oferecer itens 
para mulheres, a marca foi 
mais citada pelo público fe-
minino em proporção ao 
masculino: 19,31% contra 
13,95%. Por faixa etária, a 

Cia. do Homem se desta-
ca em todas a partir dos 25 
anos. Entre os entrevistados 
que pertencem às classes A 
e B está a maior diferença 
para a Havan, vice-líder no 
índice IMPAR: 21,23% para 
a marca da capital catarinen-
se frente aos 4,98% da marca 
da estátua da liberdade. Nos 
números regionais, a Cia. 
do Homem saiu vitoriosa na 
Grande Florianópolis e no 
Vale do Itajaí.

A Makenji é outra marca 
catarinense que, com uma 
rede enxuta e presente nos 
três estados do Sul, aparece 
na frente de marcas do porte 

de C&A e Colombo em toda 
Santa Catarina, além de ser 
a líder – em empate com a 
Renner – na região Norte. 
Com 39 anos de trajetória, 
a Makenji desde o começo 
apostou em uma estratégia 
de marketing inovadora para 
o mercado local, mostrando 
suas coleções em vitrines 
grandiosas e lançando o Cre-
diário Makenji, uma modali-
dade que ainda engatinhava 
naqueles dias. Hoje, novas 
coleções chegam todas as se-
manas, sempre trazendo re-
ferências a centros urbanos 
como Paris, Londres, Nova 
York, Milão e Barcelona.

LOJA DE
ROUPA MASCULINA

UNINDO TRADIÇÃO E ESTILO, MARCAS CATARINENSES 
DESTACAM-SE ENTRE REDES NACIONAIS DE VESTUáRIO

VESTUÁRIO

EM SANTA CATARINA 
CIA DO HOMEM 
       16,52%

HAVAN 
                     8,23%

RENNER 
                  6,99%

MAKENJI 
              5,40%

C&A 
         3,38%

COLOMBO 
        2,65%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
CIA DO HOMEM  
                             38,50% 
 
EXTREMO SUL 
HAVAN  
               10,89% 
 
PLANALTO SERRANO  
FAVORITA  
             25,23% 
 
FOZ DO ITAJAÍ   
JCANEDO  
                     15,54% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
CIA DO HOMEM  
   17,32% 
 
REGIÃO NORTE 
RENNER / MAKENJI  
                 12,40% 
 
MEIO-OESTE  
LEVE MODAS  
             25,53% 
 
EXTREMO OESTE 
LEVE MODAS  
      19,59%
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O segmento de joias tem 
posição cativa na prefe-
rência – coração e bolso 

– do consumidor. E o Brasil, 
graças também ao bom de-
sempenho catarinense, se 
destaca no design e produção 
das peças que abastecem um 
comércio sempre atual, capaz 
de se adaptar às novas de-
mandas e exigências do com-
prador. Uma característica 
que se sobressai no mapa do 
mercado em Santa Catarina 
é a presença de fortes grupos 
de atuação regional, mas ne-
nhuma marca com destaque 
em âmbito estadual. 

Na Grande Florianópolis, a 
Quevedo Joalheria e Ótica foi 
mencionada em 48,32% das 
respostas dos clientes da re-
gião. A Quevedo obteve gran-
de destaque no resultado geral 
da pesquisa na preferência de 
34,86% do público de 16 e 17 
anos, e ainda de 21,55% dos 
compradores com 65 anos ou 
mais. Operando em seu ramo 
há 28 anos, a Quevedo tem 
reforçado a presença nas re-
des sociais para divulgar sua 
filosofia baseada no cuidado 
e dedicação aos clientes e no 
treinamento permanente da 
equipe de vendas.

No Planalto Serrano, a Mon-
dadori, de Lages, é a empresa 
que mais domina o imaginá-
rio do público. Na pesquisa 
IMPAR 2015, sua marca so-
mou 76,67% das menções. 
Na comparação com edições 
anteriores do IMPAR, em 
2012 o número chegou a 83% 
das respostas. Mas em 2014 
caiu para 51,26%. Contribui 
para a retomada o fato de ser 
a marca de maior preferên-
cia entre os consumidores 
da Classe D, com 11,38% das 
citações em todo o Estado. 
Segundo a Mondadori, aliar 
qualidade e bom preço é a 
melhor receita para seguir 
como líder.

A Cansian, de Chapecó, ilus-
tra um case interessante no 
Extremo Oeste de Santa Ca-
tarina. Líder pela quinta vez 
do índice IMPAR, mantém 
no Shopping Pátio a Cansian 
Prime, que prima pelas joias 
e alianças com certificado de 
garantia e relógios de mar-
cas de renome. O trabalho 
feito com foco em peças as-
piracionais garantiu uma 
escalada consistente na por-
centagem dos entrevistados 
que mencionaram a marca 
em pesquisas anteriores: fo-
ram 23,73% em 2011, atingiu 
42,70% em 2013 e chega ago-
ra a 61,86% da preferência 
do consumidor da região.

JOALHERIA
DESTACANDO-SE PELO DESIGN E PELA qUALIDADE DAS 
PEÇAS, DIFERENTES MARCAS bRILhAM REGIONALMENTE

COMPRAS

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

QUEVEDO 
 

EXTREMO SUL 
ALCIDINO 

 

PLANALTO SERRANO 
MONDADORI 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
LABES 

 

VALE DO ITAJAÍ 
UNIVERSAL 

 

REGIÃO NORTE 
BIG BEN 

 

MEIO-OESTE 
CONFIANÇA 

 

EXTREMO OESTE 
CANSIAN

48,32%

26,51%

76,67%

18,27%

46,77%

23,73%

46,96%

61,86%
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A edição de 2015 do índi-
ce IMPAR apresenta a 
nova categoria de Loja 

On-line. E bem em meio a 
um cenário de retração eco-
nômica, os players do seg-
mento se veem às voltas com 
outra grande preocupação do 
cliente: a segurança da tran-
sação. Não é de se estranhar, 
frente a esse panorama, que 
as marcas presentes na cabe-
ça do consumidor catarinen-
se são as que construíram boa 
reputação e imagem sólida 
perante o mercado. America-
nas.com, Netshoes, Magazine 
Luiza, Submarino e Shoptime 
foram, na ordem, as mais ci-
tadas na pesquisa.

A Americanas teve o dobro 
de menções da Netshoes, a 
segunda colocada, que está 
praticamente empatada com 
Magazine Luiza. Na classifi-
cação por regiões, no entanto, 
a Netshoes empatou com a 
Americanas.com na prefe-
rência dos consumidores no 
Planalto Serrano e no Norte 
do Estado. Em primeiro lu-
gar destacado, a Americanas 
levou na Grande Florianópo-
lis, Extremo Sul, Foz do Itajaí, 
Meio-Oeste e Extremo Oeste. 
Submarino ficou com a prefe-
rência no Vale do Itajaí.

Uma parcela do público que 
foi fortemente responsável 
pela liderança das America-
nas.com foi entre as faixas 
etárias de 55 a 64 anos (30%) 
e 65 anos ou mais (15%), re-
forçando a importância do 
bom trabalho de desenvolvi-
mento de ferramenta on-line 
integrado ao marketing da 
empresa. 

A Americanas também lide-
rou junto as classes A/B, com 
15% das respostas, 250% do 
desempenho comparado ao 
concorrente direto. A facili-
dade na navegação e na com-
pra, além da sensação de um 
ambiente seguro, contribui 
na inserção dessa faixa de 

compradores habitualmente 
mais resistentes à inovações 
tecnológicas, seja por difi-
culdade de uso ou medo de 
fraudes.

Ainda assim as lojas on-line 
têm o que comemorar, pois 
segundo a edição de setem-
bro do relatório mensal sobre 
o comércio varejista Spen-
dingPulse, da MasterCard, as 
vendas do comércio restrito 
(que exclui automóveis e ma-
teriais de construção) caem 
a uma média de 2,6% por 
mês frente ao ano anterior, 
enquanto as vendas on-line 
do varejo crescem à média 
de 8,1% no mesmo período, 
aquecidas pelas promoções. 

LOJA 
ON-LINE

NA CONTRAMÃO DAS LOjAS FÍSICAS, O VAREjO VIRTUAL 
CONTINUA CRESCENDO EM VENDAS E EM POPULARIDADE

COMPRAS

EM SANTA CATARINA 
AMERICANAS 
       12,34%

NETSHOES 
                    5,86%

MAGAZINE LUIZA 
                    5,75%

SUBMARINO 
               4,25%

SHOPTIME 
            3,34%

PONTO FRIO 
          2,84%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
AMERICANAS 
                  11% 
 
EXTREMO SUL 
AMERICANAS  
                     12,28% 
 
PLANALTO SERRANO  
AMERICANAS / NETSHOES
                    12,12% 
 
FOZ DO ITAJAÍ   
AMERICANAS  
           19,70% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
SUBMARINO 
                 9,78% 
 
REGIÃO NORTE 
AMERICANAS / NETSHOES
                  10,59% 
 
MEIO-OESTE  
AMERICANAS  
          19,05% 
 
EXTREMO OESTE 
AMERICANAS  
                             31,58%
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ANÚNCIO

Quando a gente planta com carinho,

sempre colhe bons frutos.

Como uma cooperativa de consumo, a Cooper só tem a agradecer, ao 
público e aos mais de 150 mil cooperados, pelo reconhecimento no 

Prêmio Impar 2015, como a marca mais querida e preferida na 
categoria supermercado na região do Vale do Itajaí.

cooper.coop.br
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A grande vencedora na 
categoria Ótica nesta 
edição do IMPAR foi a 

Diniz, que na Grande Floria-
nópolis foi a mais citada com 
62,80% das respostas. A mar-
ca foi também primeira co-
locada no Extremo Sul, e no 
Planalto Serrado empatou na 
liderança com a Mondadori. 
Maior rede do segmento no 
país, com 850 lojas, atua no 
mercado desde 1992 e marca 
presença em todos os Estados 
brasileiros.

A primeira loja, no Centro da 
cidade de São Luís do Mara-
nhão, foi a realização de um 
sonho de Arione Diniz, e sua 
comunicação com os consu-
midores sempre teve forte 
apelo emocional, como nos 
primeiros slogans, “Lugar de 
gente feliz” e “Atendimento 
de coração!”. Outro diferen-
cial é oferecer as melhores 
condições de pagamento, 
buscando sempre entrar no 
orçamento do consumidor. 

O crescimento dos negócios 
deu origem à Diniz Franchi-
sing, a central de franquias do 
grupo, que conta com profis-
sionais de diversas áreas para 
assegurar ao franqueado o 

mesmo padrão de excelência 
encontrado em toda a rede. 

A única a ameaçar a pre-
ferência pela Diniz entre o 
público comprador, no Pla-
nalto Serrano, foi a Joalheria 
e Ótica Mondadori, de Lages. 
A rede serrana tem uma es-
tratégia de comunicação bem 
informal, passando dicas em 
sua página no Facebook que 
conta com 20 mil seguidores. 
O canal também é usado para 
apresentar as novidades da 
loja e promoções da semana.

Outras marcas lideraram a 
preferência nas demais re-
giões do Estado. Entre elas 

a Ótica Moderna, na Foz do 
Itajaí, sempre apostando em 
concursos culturais; a Uni-
versal, no Vale do Itajaí, que 
alia a tradição na cidade com 
uma comunicação focada 
nas redes sociais, com 55 mil 
seguidores; e a São José, no 
Norte catarinense, trazendo 
desde 1969 produtos das me-
lhores linhas importadas

Há ainda a A Veja Bem, no 
Meio-Oeste, com sorteios 
que geram compartilhamen-
tos na internet; e a Cansian, 
no Extremo Oeste, que pas-
sou a apostar no segmento 
prime ao abrir nova loja no 
Shopping Pátio Chapecó.

ÓTICA
EM MEIO A MARCAS LOCAIS, UMA REDE DE ATUAÇÃO 

NACIONAL SE DESTACA EM TRÊS REGIÕES CATARINENSES

COMPRAS

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
DINIZ  
                             62,80% 
 
EXTREMO SUL 
DINIZ  
               18,09% 
 
PLANALTO SERRANO  
DINIZ / MONDADORI
       34,41% 
 
FOZ DO ITAJAÍ   
ÓTICA MODERNA  
                    24,51%  
 
VALE DO ITAJAÍ 
UNIVERSAL  
       34,29% 
 
REGIÃO NORTE 
SÃO JOSÉ
         36,98% 
 
MEIO-OESTE  
VEJA BEM  
               45,13% 
 
EXTREMO OESTE 
CANSIAN  
                 20,30%
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Para o Shopping Itagua-
çu, vencedor do índice 
IMPAR como o shop-

ping preferido do público 
da Grande Florianópolis, es-
tar no topo é o resultado da 
oferta de um mix diferencia-
do e muito variado, além de 
um vínculo forte com uma 
clientela que sabidamente 
tem apreço pelo empreendi-
mento. O Itaguaçu, obtendo 
33,44% das menções, con-
quista assim o tetracampeo-
nato desde 2011, período no 
qual perdeu a primeira colo-
cação apenas em 2013.

Considerado ponto de refe-
rência do comércio varejista 
da região, o Shopping Itagua-
çu conta atualmente com 224 
operações, entre lojas e quios-
ques, três praças de alimen-
tação, cinco salas de cinema 
e 2,4 mil vagas nos estacio-
namentos. Atualmente passa 
por repaginação arquitetôni-
ca interna e externa e moder-
nização de sua infraestrutura 
técnica. O empreendimento 
gera cerca de 2 mil empregos 
diretos e o fluxo mensal de 
consumidores é de um mi-
lhão de pessoas.

Se na Grande Florianópolis o 
Itaguaçu foi tetra, no Planal-

to Serrano o Serra Shopping 
simplesmente levou todas as 
edições entre 2011 e 2015, 
tornando-se um pentacam-
peão na lembrança da comu-
nidade onde está inserido. O 
número de menções caiu em 
2015, sempre foi acima de 
50% e chegou a 83% em 2014. 
No Extremo Oeste, com o pá-
tio Chapecó; no vale do Itajaí, 
com o Neumarkt; e na região 
Norte, com o Muller; os em-
preendimentos também con-
seguiram a quarta indicação 
ao primeiro lugar, vencendo 
todas as edições desde 2012.

Dos vencedores, na preferên-
cia por idade, o Itaguaçu tem 
bom desempenho na faixa 
entre 18 e 64 anos, mas cai 

pela metade entre o públi-
co de 16 e 17 anos ou de 65 
e mais idade. Já o Neumarkt 
tem o melhor desempenho 
por idade junto aos adoles-
centes, seguido por clientes 
de 18 a 24 anos, o que de-
monstra o caráter jovial do 
shopping blumenauense.

Inaugurado em 1993, o em-
preendimento do Grupo Al-
meida Junior tornou-se pon-
to de encontro de compras e 
lazer, ancorado em marcas 
renomadas e na boa locali-
zação. O Neumarkt já passou 
por seis expansões para a 
vinda de novas lojas e a mo-
dernização do espaço. Atu-
almente é o único da região 
com sala de cinema VIP.

SHOPPING 
CENTER

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS SE CONSOLIDAM ENTRE OS 
PRINCIPAIS CENTROS DE COMPRAS DE SANTA CATARINA

COMPRAS

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
ITAGUAÇU  
                33,44% 
 
EXTREMO SUL 
CRICIÚMA SHOPPING  
                 36,15% 
 
PLANALTO SERRANO  
SERRA SHOPPING  
               31,03% 
 
FOZ DO ITAJAÍ   
ITAJAÍ SHOPPING  
               29,85% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
NEUMARKT  
       60,61% 
 
REGIÃO NORTE 
MUELLER  
                    44,21% 
 
MEIO-OESTE  
N/A   
 
EXTREMO OESTE 
PÁTIO CHAPECÓ  
                        100%
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A rede catarinense Ange-
loni venceu por peque-
na margem o gigante 

BIG no índice IMPAR 2015, 
(11,52% contra 10,29%). O 
Giassi ficou em terceiro, con-
quistando 8,27% das menções 
na pesquisa. Contando atual-
mente com 27 lojas, o Ange-
loni é uma empresa familiar 
fundada em maio de 1958 pe-
los irmãos Antenor e Arnal-
do. A partir de uma pequena 
fiambreria em Criciúma, no 
sul de Santa Catarina, come-
çou a expansão para as maio-
res cidades do Estado.

A principal estratégia da mar-
ca é fortalecer o conceito de 
bem-servir, estabelecendo 
premissas modernas e arro-
jadas que determinaram que 
o Angeloni se transformasse 
em um modelo em sua área 
de atuação. Em 2002 ampliou 
suas fronteiras ao inaugurar 
sua primeira unidade fora de 
Santa Catarina, em Curitiba, 
representando o marco inicial 
de uma nova trajetória.

E só mesmo a maior rede 
do Estado e a 10ª maior do 
país para fazer frente à força 
do BIG, marca criada pela 
Companhia Real de Distri-

buição de Porto Alegre, em 
1990. Três anos depois, o gru-
po português Sonae entrou 
como sócio, começando a 
expansão. Após associar-se à 
Cândia Mercantil Norte Sul, 
de São Paulo, e à Mercadora-
ma, do Paraná, foi comprada 
em 2005 pela gigante estadu-
nidense Wal-Mart por R$ 1,7 
bilhões, subindo ao terceiro 
lugar entre as redes de super-
mercado brasileiras.

O atrativo do BIG é que suas 
lojas foram projetadas para 
que o consumidor consiga o 
maior número de utilidades 
em apenas um lugar, numa 
variedade de mais de 70 mil 

itens. A busca pelos menores 
preços do mercado ajuda a 
atrair e fidelizar os clientes, 
além de comodidades como 
o restaurante BIG sabor, foto 
center e posto de gasolina. 

No balanço por região, o An-
geloni é líder na Grande Flo-
rianópolis e o BIG na região 
Norte. No Extremo Oeste, 
o ganhador é o Brasão e no 
Meio-Oeste a vitória é do Ba-
dotti. O Manentti se destaca 
no Extremo Sul, enquanto o 
Martendal é o preferido no 
Planalto Serrano. Na Foz do 
Itajaí o vencedor é o Archer e 
no Vale do Itajaí o mais citado 
é o Cooper.

SUPERMERCADO
ANGELONI MOSTRA SUA FORÇA NO ESTADO SUPERANDO  

A REDE bIG NA IDENTIFICAÇÃO COM O CONSUMIDOR

EM SANTA CATARINA 
ANGELONI 

BIG 

GIASSI 

COMPRE FORT 

BISTEK 

COOPER 
6,06% 

11,52%

10,29%

8,27%

7,66%

6,97%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
ANGELONI 
 

EXTREMO SUL 
MANENTTI 
 

PLANALTO SERRANO 
MARTENDAL 
 

FOZ DO ITAJAÍ 
ARCHER 
 

VALE DO ITAJAÍ 
COOPER 
 

REGIÃO NORTE 
BIG 
 

MEIO-OESTE 
BADOTTI 
 

EXTREMO OESTE 
BRASÃO

17,15%

28,13%

24,47%

20,71%

42,55%

19,61%

46,03%

36,47%

COMPRAS
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SERVIÇOS
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Com 24,93% da preferên-
cia do consumidor de 
Santa Catarina, a Or-

segups foi a primeira coloca-
da na edição 2015 do índice 
IMPAR na área de vigilância 
e segurança. Na pesquisa por 
regiões, liderou a preferência 
em três delas: Planalto Ser-
rano, Foz do Itajaí e Vale do 
Itajaí. No catálogo de serviços 
da empresa, a mais recente 
adição é a Segurança Pessoal 
Privada (SPP), que, com au-
torização da Polícia Federal, 
põe à disposição dos clientes 
e de seus familiares agentes 
especializados para acom-
panhamento em atividades 
do dia-a-dia ou mesmo em 
eventos sociais. Os agentes, 
além de resguardar a segu-
rança física, fazem primeiros 
socorros, prevenção e com-
bate a incêndios e avaliam a 
segurança das instalações.

No entanto, o que destaca a 
Orsegups em meio à concor-
rência é o serviço de moni-
toramento eletrônico. Com 
a maior central de monitora-
mento do Brasil, a empresa 
supervisiona mais de 40 mil 
postos de vigilância no sul 
do país. O sistema permite 
detectar intrusões, arromba-
mentos e incêndios, entre ou-

tras irregularidades no local 
protegido. A identidade visu-
al de suas viaturas e vigilan-
tes uniformizados é um dos 
instrumentos que a marca 
investe para solidificar a ima-
gem perante o público. Além 
de segurança, a Orsegups 
Participações oferece ainda 
serviços administrativos, fi-
nanceiros, jurídicos, contá-
beis e comerciais para outras 
empresas, dentro do conceito 
de centralização de serviços 
compartilhados, liberando os 
contratantes para focar em 
suas atividades-fim. 

A vice-liderança no Estado 
é da Khronos, que recebeu 
8,30% das respostas na pes-
quisa de preferência. Ten-

do surgido no ano de 1984 
como fabricante de sistemas 
de segurança para residên-
cias, comércio e indústrias, 
foi acrescentando serviços 
ao portfólio, como ilumina-
ção de emergência, sistema 
anti-incêndio, detectores de 
intrusão, entre outros.

Em 2001 passou a exercer 
atividade na área de segu-
rança patrimonial privada, 
oferecendo monitoramento 
por imagem, rastreamento 
veicular, consultoria em se-
gurança e vigilância eletrô-
nica e humana. Na mostra 
por regiões, a marca Khronos 
é líder na região da Grande 
Florianópolis com 24,93% 
das citações.

VIGILÂNCIA  
E SEGURANÇA

LÍDER EM TRÊS REGIÕES, A ORSEGUPS APOSTA EM NOVOS 
SERVIÇOS PARA GARANTIR A PREFERÊNCIA DO CATARINENSE

SERVIÇOS

EM SANTA CATARINA 
ORSEGUPS 

KHRONOS 

PROSEGUR 

RADAR 

CASVIG 

ORCALI 
5,16% 

24,93%

8,30%

5,79%

5,31%

5,17%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

KHRONOS 
 

EXTREMO SUL 
RADAR 

 

PLANALTO SERRANO 
ORSEGUPS 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
ORSEGUPS 

 

VALE DO ITAJAÍ 
ORSEGUPS 

 

REGIÃO NORTE 
FT VIGILÂNCIA 

 

MEIO-OESTE 
INVIOLÁVEL 

 

EXTREMO OESTE 
N/A

22,16% 

32,46%

50,59%

65,48%

29,59%

28,57%

36,21%
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Uma empresa fundada 
durante o período do 
primeiro choque do pe-

tróleo, em meados de 1973, 
com seis Fuscas usados e 
comprados à crédito. Essa é a 
Localiza, vencedora do índi-
ce IMPAR 2015 e atualmente 
a maior rede de aluguel de 
carros da América Latina, 
com mais de 500 agências e 
cem mil veículos disponíveis 
em nove países: Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Colôm-
bia, Equador, Paraguai, Peru 
e Uruguai.

A estratégia adotada desde 
aquele tempo foi a de foco na 
qualidade total, nos bons ser-
viços e na diferenciação. Des-
de sua abertura de capital, 
há dez anos, a Localiza valo-
rizou em cerca de 1.000%, e 
está avaliada em quase US$ 
5 bilhões. A Localiza Rent 
a Car é o braço da operação 
que responde pelas locações 
de veículos, core business da 
marca. Tem a frota mais nova 
do país, com um mix variado 
de modelos de carros – de 
econômicos até vans, cami-
nhonetes e blindados.

Com 4 milhões de clientes e 
mais de 5 mil colaboradores, 

a Localiza recebeu 68,56% 
das menções na pesquisa 
IMPAR, contra 3,43% do 
concorrente mais próximo. 
O marketing do empreendi-
mento não deixa, no entanto, 
tal vantagem ser tomada por 
garantida. 

No mês das crianças, por 
exemplo, a Localiza preparou 
uma campanha especialmen-
te voltada para os pequenos: 
as agências distribuíram um 
livro com ilustrações em pre-
to e branco, com os persona-
gens do desenho infantil A 
Era do Gelo dialogando com 
a empresa. A ação teve como 
objetivo descontrair o mo-
mento de espera das crianças 

enquanto os pais concluem o 
contrato de locação.

Por meio de um material 
criativo e lúdico, as crianças 
também aprendem lições 
sobre o trânsito. A interação 
dos personagens do desenho 
animado com a Localiza se 
dá de uma forma leve e des-
contraída. Ao mesmo tempo 
em que se divertem colorin-
do os desenhos, as crianças 
aprendem regras de trânsito 
e podem ajudar os pais a agir 
de acordo com a legislação.         
No resultado parcial da pes-
quisa, a Localiza foi a grande 
vencedora em sete das oito 
regiões levantadas, perdendo 
apenas no Meio-Oeste.

LOCADORA 
DE VEÍCULOS

LOCALIZA É A PREFERIDA EM SETE REGIÕES COM AMPLA 
VANTAGEM SObRE A SEGUNDA COLOCADA NO ESTADO

SERVIÇOS

EM SANTA CATARINA 
LOCALIZA 
       68,56%

RENT A CAR 
   3,43%

INOVA 
   2,02%

FÁCIL LOCADORA 
  1,16%

LOCAFÁCIL 
  1,13%

DELTA 
  1,04% 

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
LOCALIZA  
                  67,86% 
 
EXTREMO SUL 
LOCALIZA  
                     35,71% 
 
PLANALTO SERRANO  
LOCALIZA  
                        79,31% 
 
FOZ DO ITAJAÍ   
LOCALIZA  
               64,29% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
LOCALIZA  
           54,84% 
 
REGIÃO NORTE 
LOCALIZA  
                             88,24% 
 
MEIO-OESTE  
LORENSON / NAVAJO
            19,35% 
 
EXTREMO OESTE 
LOCALIZA  
            57,50%
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LANÇAMENTO EM CAMPINAS - SÃO JOSÉ

 

 

De 150m² a 

159m² privativos
3 e 4
dormitórios

 

 • Salão de festas com 250m² entregue mobiliado

 • Academia e sauna equipada

 • Espaço mulher

 • Brinquedoteca e sala de Jogos infantil

 • Sala de jogos com espaço gourmet mobiliado

 • Playground 

 • 03 Bicicletários

 • Piso cerâmico nas garagens

 • Gerador de emergência para as áreas comuns

 

• Suíte com hidromassagem

• Sacada com churrasqueira

• Persianas elétrica nos quartos

• Piso Porcelanato em todo o apartamento

• Água quente com aquecedor

• Tubulação para Split

• Gesso em todo apto

• Manta de isolamento acústico

Seja bem-vindo a inovação...

PERTO DE UNIVERSIDADE, SHOPPING, 

BANCOS, ESCOLAS, CENTRO MULTIUSO, 

BEIRA MAR DE SÃO JOSÉ, ETC....

Plantão de Vendas no local (48) 3244-0047
Rua. Ver. Walter Borges - Campinas - São José

amconstrucoes.com.br

(48) 3035-7510

AM Construções e Incorporações Ltda. Registro de Imóveis de São José-SC-Registro Geral- Matrícula nº 112.734. Imagens virtuais e plantas humanizadas: Hiedemar. 

A AM Construções informa que móveis e objetos têm carater apenas ilustrativo, bem como se reserva o direito de alterar as especicações deste material publicitário, 

prevalecendo as condições informadas no ato da venda e estabelecidas em contrato.

 Apartamentos  Condomínio
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IMÓVEIS
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CONSTRUTORA 
DE IMÓVEIS

INVESTIR EM AÇÕES SOCIAIS E NO COMPROMISSO COM  
O CLIENTE SÃO ESTRATÉGIAS DAS LÍDERES REGIONAIS

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

AM CONSTRUÇÕES 
 

EXTREMO SUL 
FONTANA 

 

PLANALTO SERRANO 
CEPAR 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
FG EMPREENDIMENTOS 

 

VALE DO ITAJAÍ 
TORRESANI 

 

REGIÃO NORTE 
MRV 

 

MEIO-OESTE 
LORENZON 

 

EXTREMO OESTE 
NOSTRA CASA

21,69%

43,02%

33,33%

20,63%

37,31%

17,46%

63,83%

33,33%

Na disputa pela prefe-
rência do comprador 
de imóveis em Santa 

Catarina, a AM Construções 
e Incorporações é a cons-
trutora preferida do público 
da Grande Florianópolis, 
com 21,69% das menções 
na pesquisa IMPAR 2015. A 
empresa teve seu início em 
1978 pelas mãos de Antonio 
Hillesheim, que deixou a vida 
na roça e veio para a Capital 
aos 17 anos, para trabalhar 
na construção de residências 
e pequenos edifícios. Nesses 
34 anos, a AM Construções 
entregou mais de 460 mil me-
tros quadrados de área cons-
truída em 4,5 mil unidades.

O consumidor do Extremo 
Sul indica a Construtora Fon-
tana como marca de maior 
afinidade, com 43,02% das 
citações na pesquisa. A Fon-
tana acredita que a melhor 
forma de marketing é inves-
tir em ações sociais, como o 
projeto Geração.com Fonta-
na, que leva o ensino da in-
formática a comunidades em 
situação de risco social. Na 
formatura mais recente, 104 
pessoas receberam os seus 
certificados de conclusão.

A Construtora e Incorpora-
dora Cepar, com empreen-
dimentos em Lages e demais 
municípios do Planalto Ser-

rano, faz parte de um grupo 
que atua em diversos ramos 
na Serra Catarinense há mais 
quatro décadas. No resultado 
da pesquisa, a Cepar conquis-
tou a liderança regional com 
33,33% das menções. Na Foz 
do Itajaí é a FG Empreendi-
mentos que figura no topo da 
preferência, com 20,63% das 
indicações. Iniciativas como 
os projetos FG Sustentabili-
dade, que investe em educa-
ção ambiental, social e corpo-
rativa; e FG Gourmet, espaço 
de encontros gastronômicos, 
solidificam cada vez mais a 
marca da construtora sediada 
Balneário Camboriú.

A Torresani Empreendimen-
tos Imobiliários, que atua des-
de 1989 em Blumenau, é des-
taque no Vale do Itajaí com 

37,31% das citações. No seu 
currículo estão 2,6 mil aparta-
mentos entregues, sempre no 
prazo contratual – ou mesmo 
antes –, solidificando o con-
ceito de confiança na marca. 
No Norte do Estado a MRV 
Engenharia teve 17,46% das 
menções. Com clientes em 
todo o Brasil, a empresa entre-
ga 135 apartamentos por dia.

No Meio-Oeste a Lorenzon 
conquistou o índice IMPAR 
com 63,83% das menções. 
Há 20 anos no mercado lo-
cal, tem 200 obras realizadas. 
No Extremo Oeste, a Nostra 
Casa é a construtora que tem 
a preferência regional, com 
33,33% das citações. Funda-
da em 1980, a empresa de su-
perar a entrega da milésima 
unidade aos seus clientes.

IMÓVEIS
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IMOBILIÁRIA
MARCAS VENCEDORAS EM CADA REGIÃO COMbINAM 

EXCELÊNCIA EM GESTÃO E EXPERIÊNCIA NO MERCADO 

IMÓVEIS

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
IBAGY / BROGNOLI  
                    26,26% 
 
EXTREMO SUL 
DUDA IMÓVEIS
  29,33% 
 
PLANALTO SERRANO  
CORAL  
                   54,39% 
 
FOZ DO ITAJAÍ   
MAX IMÓVEIS  
                20,51% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
CADORE IMÓVEIS  
           12,66% 
 
REGIÃO NORTE 
IRINEU IMÓVEIS  
                   23,89% 
 
MEIO-OESTE  
HABITAXAN  
                   25% 
 
EXTREMO OESTE 
NOSTRA CASA  
                             69,06%

Na Grande Florianópolis, 
a liderança na preferên-
cia do consumidor se 

divide entre a Brognoli Ne-
gócios Imobiliários e a Iba-
gy Imóveis, as duas obtendo 
26,26% das menções na pes-
quisa. A Brognoli é uma mar-
ca que já trabalha há mais de 
50 anos no mercado da Capi-
tal, acumulando experiência 
e desenvolvendo estratégias 
que a levaram à liderança no 
segmento. Presente em 11 
endereços, seu portfólio de 
serviços ultrapassa aluguéis 
e vendas, incluindo assesso-
ria jurídica, administração de 
condomínios, manutenção e 
reforma de imóveis. A comu-
nicação com o público traz 
ações bem atuais, como o blog 
Lifestyle Brognoli, com dicas 
de cultura, decoração, gastro-
nomia e bem viver.

A Ibagy iniciou suas ativida-
des em 1970, e levou 24 anos 
para conquistar uma sede 
própria, a Ibagy Continen-
te. Em 2007 inaugurou na 
Avenida Rio Branco a Ibagy 
Ilha, com apelo moderno, 
que condiz com o coração 
financeiro da cidade. Uma 
conquista muito comemo-
rada foi a certificação ISO 
9001, recebida em 2009. Nos 

últimos dois anos, a empresa 
inaugurou lojas em Palhoça e 
bairros Kobrasol e Trindade, 
na capital catarinense.

No Extremo Sul, a Duda 
Imóveis de Criciúma é a mar-
ca preferida, com 29,33% das 
citações. Maior imobiliária 
da região, atua há 31 anos no 
mercado local. A Imobiliária 
Coral, de Lages, é a líder no 
Planalto Serrano, levando 
54,39% das respostas na pes-
quisa IMPAR. 

Na Foz do Itajaí quem vence, 
com 20,51% da preferência, 
é a Max Imóveis, que opera 
com sede em Itajaí e lojas em 
Balneário Camboriú e Na-
vegantes. A Cadore Imóveis 

está na memória dos pesqui-
sados no Vale do Itajaí, rece-
bendo menção de 12,66% dos 
entrevistados. Com 20 anos 
de estrada, nasceu com o 
objetivo de ser referência na 
intermediação de negócios 
imobiliários em Blumenau. 

Para os consumidores da Re-
gião Norte, a Irineu Imóveis 
de Joinville é sinônimo de 
imobiliária, sendo a primei-
ra com 23,89% das citações. 
No Meio Oeste, a Habitaxan 
é a líder junto ao público, 
obtendo 25% da preferência. 
A Nostra Casa, de Chapecó, 
no Extremo Oeste, não deu 
chance aos concorrentes e ga-
nhou na região com 69,06% 
das menções na pesquisa.
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PNEUS
CORRENDO bEM à FRENTE DA CONCORRÊNCIA, A PIRELLI 
LIDERA A PREFERÊNCIA DO CONSUMIDOR CATARINENSE

TRANSPORTE

EM SANTA CATARINA 
PIRELLI 

GOODYEAR 

MICHELIN 

FIRESTONE 

BRIDGESTONE 

HANKOOK 
0,49% 

65,59%

12,94%

9,04%

4,98%

2,61%

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

PIRELLI 
 

EXTREMO SUL 
PIRELLI 

 

PLANALTO SERRANO 
PIRELLI 

 

FOZ DO ITAJAÍ 
PIRELLI 

 

VALE DO ITAJAÍ 
PIRELLI 

 

REGIÃO NORTE 
PIRELLI 

 

MEIO-OESTE 
PIRELLI 

 

EXTREMO OESTE 
PIRELLI

63,24%

73,49%

65,31%

53,33%

70,83%

69,27%

43,37%

68,18%

Com uma rede composta 
por mais de 750 reven-
dedores credenciados 

em todo o país, 21 dos quais 
em Santa Catarina, a Pirelli 
é a marca preferida do con-
sumidor quando se fala em 
pneus, com uma margem 
larga das menções (65,59% 
contra 12,94% da Goodyear, 
segunda colocada). Em um 
tempo de forte concorrência 
dos importados chineses, de 
qualidade inferior, a Pirelli 
mantém cinco unidades pro-
dutivas no país: Campinas, 
Santo André e Sumaré, em 
São Paulo, além de Gravataí, 
no Rio Grande do Sul, e Feira 
de Santana, na Bahia.

Para a América do Sul, onde o 
Brasil responde por 90% dos 
negócios da companhia, es-
tão destinados investimentos 
da ordem de R$ 1 bilhão en-
tre 2014 e 2018, metade ape-
nas para a fábrica de pneus 
destinados ao segmento de 
veículos leves. O aporte con-
templará a renovação de má-
quinas e equipamentos que 
têm como foco o aumento da 
produção de “pneus verdes”, 
com menor resistência ao ro-
lamento e maior economia de 
combustível.

A decisão de aumentar a 
produção do pneu verde foi 
tomada diante de uma preo-
cupação cada vez maior dos 
consumidores om o meio 
ambiente e com a economia 
de recursos fósseis. A estra-
tégia visa também atender as 
exigências do programa Ino-
var-Auto, que determina que 
haja até 2017 uma redução 
no consumo de combustível 
para os veículos produzidos 
no Brasil. Para a Pirelli, os 
produtos da linha Green Per-
formance, lançada no país em 
2011, são um dos principais 
instrumentos para que a em-
presa atinja o nível exigido 
pelo novo regime automotivo.

Antes dos atuais aportes fi-
nanceiros, a Pirelli já havia 
investido US$ 300 milhões 
em suas unidades brasileiras 
entre 2008 e 2011 para au-
mentar em 20% a produção 
de pneus para automóveis 
e motos, além de promover 
ações de pesquisa e desen-
volvimento para incremen-
tar a capacidade produtiva. 
Tais esforços, aliados à boa 
comunicação e uma série 
de campanhas efetivas junto 
ao cliente, fazem da marca 
líder absoluta também em 
cada uma das oito regiões do 
Estado, chegando a atingir 
73,49% das citações, como 
ocorreu no Extremo Sul. 
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REVENDA DE 
AUTOMÓVEIS

NO ESTADO, O DIMAS É UMA DAS POUCAS MARCAS qUE SE 
MANTÉM CONSTANTE NA PREFERÊNCIA DO CONSUMIDOR

TRANSPORTE

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
DIMAS  
                             40% 
 
EXTREMO SUL 
UNITÁ  
                      16,67% 
 
PLANALTO SERRANO  
TRANSLAGES  
                        35,90% 
 
FOZ DO ITAJAÍ   
PROMENAC  
       20,97% 
 
VALE DO ITAJAÍ 
ISIDORO  
                  13,54% 
 
REGIÃO NORTE 
FLORENÇA  
                    14,81% 
 
MEIO-OESTE  
AUTO XANXERÊ  
    35,94% 
 
EXTREMO OESTE 
GAMBATTO  
      20,69%

O observado no decorrer 
das edições da pesquisa 
IMPAR, o dinamismo 

na preferência do público 
quanto a determinada reven-
da revela que na hora da com-
pra de um carro o consumi-
dor é bastante suscetível não 
só ao impulso e às boas ofer-
tas, mas também ao marke-
ting mais eficiente de acordo 
com o momento do mercado. 
Mas um nome é destaque re-
corrente pela atuação em todo 
o Estado, além de conquistar 
o primeiro lugar na Grande 
Florianópolis com 40% das 
menções: Dimas Automóveis.

O Grupo Dimas surgiu do 
espírito empreendedor de 
Dimas Arnoldo da Silva, que 
começou sua carreira traba-
lhando em uma revenda de 
automóveis. Os clientes logo 
perceberam que o rapaz não 
só fazia vendas, ele conquis-
tava amigos e a confiança de 
todos. Em 1976, Dimas e sua 
esposa, Maria Lenir, abriram 
a loja  multimarcas Dimas, 
comercializando veículos no-
vos, usados e consórcios da 
marca Ford. A partir daí a ex-
pansão segue: em 1990 com a 
Dimas Ford Estreito, em 2001 

com a loja na SC-401, ofere-
cendo serviços de oficina, e 
em 2006 quando passa a re-
vender outro fabricante, com 
a Dimas Hyundai Estreito.

O ando de 2010 marca um 
retorno ao princípio, com a 
Dimas Multimarcas Jardim 
Atlântico, revenda de novos 
e usados. No ano seguinte é 
Palhoça que recebe uma loja 
multimarcas do grupo. Em 
paralelo a esse crescimento 
na Grande Florianópolis, no-
vas unidades são inauguradas 
em cidades como Tijucas, 
Mafra, Brusque e Joinville. A 
consolidação da marca Dimas 
se comprova pela massiva li-
derança no Estado na classe 

A/B: 15,34% das citações, 
contra 5,45% do segundo co-
locado nesta faixa de renda. 
Soma-se ao quadro a lideran-
ça em todas as faixas etárias 
acima dos 45 anos, de maior 
poder aquisitivo. O Dimas 
também se identifica com o 
consumidor jovial, na idade 
aspiracional de 16 e 17 anos, 
perdendo só para Breitkopf.

Aparecem com destaque em 
Santa Catarina ainda a Auto 
Xanxerê Veículos (35,94%), 
autorizada da Volkswagen 
aberta em 2004 na região do 
Meio Oeste, e a Translages 
(35,90%), revenda Chevrolet 
de longa tradição no Planalto 
Serrano. 
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REVENDA DE 
MOTOCICLETAS

CONCESSIONáRIAS hONDA SE DESTACAM NA PESqUISA 
COM OS MAIORES ÍNDICES REGIONAIS DE AFINIDADE

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FLORIANÓPOLIS 
AMAURI 
 

EXTREMO SUL 
DIMASA 
 

PLANALTO SERRANO 
MOTO SPORT 
 

FOZ DO ITAJAÍ 
PROMENAC 
 

VALE DO ITAJAÍ 
BREITKOPF MOTOS 
 

REGIÃO NORTE 
KG MOTOS 
 

MEIO-OESTE 
GAMBATTO MOTOS 
 

EXTREMO OESTE 
GAMBATTO MOTOS

30,77%

30%

24,39%

22,50%

34,12%

68,55%

89,19%

39,44%

A disputa pela atenção 
do comprador de mo-
tocicletas é ferrenha 

no Brasil, com várias marcas 
querendo uma fatia do market 
share estabelecido pela ja-
ponesa Honda, que fabrica 
motos no país há 39 anos. 
Segundo a Associação Brasi-
leira dos Fabricantes de Mo-
tocicletas, Ciclomotores, Mo-
tonetas, Bicicletas e Similares 
(Abraciclo), a participação 
dos japoneses no mercado foi 
de 83,3% em 2014. Inaugura-
da em 1976, a Moto Honda 
da Amazônia – atualmente a 
maior fábrica de motocicletas 
da marca em todo o mundo – 
é um dos maiores empreendi-
mentos do Polo Industrial de 
Manaus.

Em números absolutos, a 
Honda é a segunda maior 
fabricante de veículos auto-
motores do Brasil (carros, 
caminhonetes, ônibus, cami-
nhões, tratores, motocicletas, 
embarcações e aeronaves). 
Produz 27 modelos de mo-
tocicletas nacionais, de 100 
a 1.000 cilindradas, além de 
quadriciclos e motores esta-
cionários. Na linha de impor-
tadas são mais nove modelos.

No índice IMPAR 2015, as 
revendas Honda seguem ob-

tendo os maiores destaques 
regionais. Duas delas, a Gam-
batto Motos (vencedora no 
Meio-Oeste e no Extremo 
Oeste) e Amauri Motos (na 
Grande Florianópolis), se 
consagram líderes em cinco 
edições consecutivas, unindo 
a reputação de um produto 
forte no mercado com um 
bom atendimento e serviço 
pós-venda, o que se traduz 
em preferência na memória 
do consumidor.

Criada em 1973 por jovens 
empreendedores, dentre os 
quais Izair José Gambatto, 
fundador e atualmente diretor 
do empreendimento, a Gam-

batto Motos, de Chapecó, 
iniciou suas atividades com 
a comercialização de máqui-
nas e implementos agrícolas 
e motocicletas Honda, então 
importadas do Japão. 

O Grupo Amauri, com lojas 
em Biguaçu, São José e Flo-
rianópolis, tem vínculo afe-
tivo com a comunidade pela 
presença seguida nas campa-
nhas de mídia da Capital, em 
especial no rádio e TV. Uma 
razão é a facilidade oferecida 
pelo consórcio nacional da 
Honda, que entrou em ativi-
dade em 1981 e hoje tornou-
se a maior administradora de 
consórcio do todo o Brasil.

TRANSPORTE
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Para o Angeloni, o que signi-
fica estar no topo da prefe-
rência dos catarinenses na 
categoria Supermercado?

Significa uma grande respon-
sabilidade. Essa conquista, 
que é fruto de muito traba-
lho e dedicação, aponta para 
a necessidade de nunca per-
der de vista que o cliente é 
nossa razão de existir e que 
trabalhar para satisfazê-lo e 
ajudar no seu dia a dia é um 
grande privilégio para nós. O 
Angeloni, ao longo de seus 
57 anos de existência, per-
manece fiel à sua política de 
qualidade, sempre baseando 
sua filosofia de trabalho na 
disciplina, dedicação e com-
prometimento de seus cola-
boradores, buscando cum-
prir seu compromisso com 
a clientela, proporcionando 
variedade, qualidade, confor-
to e bom atendimento. Esse 
compromisso se traduz em 
um atendimento diferencia-
do e totalmente voltado para 
o consumidor, sempre ante-
vendo suas necessidades. 

De que forma estar entre as 
marcas me maior afinidade 
com o consumidor influencia 
as campanhas de marketing 
dentro da empresa?

As campanhas publicitárias 
são ferramentas importantes, 
mas deve-se lembrar que o 
Angeloni tornou-se também 
muito conhecido graças às 
inúmeras iniciativas de res-
ponsabilidade social, como o 

fato de ter em todas as lojas 
funcionários da terceira idade 
e portadores de deficiência. É 
importante ainda pesquisar 
constantemente a satisfação 
do cliente para dirigir nossos 
esforços de forma lógica e ra-
cional, trabalhando para rea-
lizar seus sonhos. Para isso, é 
fundamental utilizar criativi-
dade e inovação para novos 
produtos e serviços. Ainda na 
construção de nossa marca, 
não podemos deixar de citar 
a criação do Clube Angeloni, 
um programa de relaciona-
mento e fidelização de clien-
tes, que hoje registra mais de 
um milhão de associados.

Como o Angeloni pretende 
trabalhar a marca no atual 
cenário econômico do país?

Sempre ampliando os me-
canismos de proximidade 
com o público. Além das 
campanhas, o Angeloni está 
também presente nas prin-

cipais ferramentas digitais: 
facebook, twitter, site e blog. 
Esses meios permitem maior 
aproximação com o consu-
midor, que interage e recebe 
uma série de informações re-
levantes à sua rotina. Através 
das mídias digitais, levamos 
ainda informação de quali-
dade ligada aos pilares gas-
tronomia, tecnologia, saúde 
e bem-estar, além de garantir 
uma série de pontos de con-
tato junto ao cliente, ficando 
disponíveis para o consumi-
dor a qualquer momento.  

Quais as perspectivas de 
crescimento e investimentos 
do Angeloni para 2016?

Além de mais duas lojas no 
Paraná, o Angeloni tem em 
fase de conclusão para Santa 
Catarina os projetos de São 
José e Itapema, todos finali-
zados pela nossa área técnica 
e aguardando aprovação nos 
órgãos municipais.

ENTREVISTA IMPAR sabrina angeloni

ANGELONI
a marca líder no setor supermercadista amplia 
seus mecanismos de proximidade com o público

É importante 
pesquisar 

constantemente 
a satisfação 

do cliente para 
dirigir nossos 

esforços de forma 
lógica e racional, 
trabalhando para 

realizar seus 
sonhos

“

”
Sabrina Angeloni
Diretora de Marketing
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ENTREVISTA IMPAR antÔnio KoeriCH

LOJAS KOERICH
mesmo com retração na economia, a rede de loJas 
da capital não recua em seus planos de expansão 

Temos que superar 
este momento, 

acreditar na 
força da nossa 

marca, da nossa 
equipe de vendas 

e continuar 
oferecendo  
sonhos aos  

nossos clientes

“

”
Antônio Koerich

Presidente
lojas Koerich

O que significa estar no topo 
da preferência na categoria 
Loja de Eletrodomésticos e 
Móveis na região da Grande 
Florianópolis e ser a segunda 
marca mais citada pelo con-
sumidor catarinense na pes-
quisa IMPAR 2015?

Antônio – Essa posição refor-
ça nosso esforço em atender 
com excelência a todos os 
nossos clientes, colaborando 
para a realização de todos 
os seus sonhos. Além disso, 
trabalhamos a cada dia para 
estarmos cada vez mais per-
to das comunidades, além de 
trabalharmos com parcerias 
público-privadas, colaboran-
do para o desenvolvimento 
das cidades que contam com 
nossa marca. 

Como a marca Koerich busca 
se posicionar na mídia local 
e na percepção do consumi-
dor?

Antônio – O Koerich foi o pri-
meiro anunciante do varejo 
no Estado, isto na década de 
1980. Um arrojo, mostrando 
que para crescer é preciso 
acreditar e apostar no ne-
gócio, fazer barulho, comu-
nicar. E a empresa continua 
inovando. Na era digital, foi 
a primeira a produzir um co-
mercial neste formato. Com 
uma visão arrojada, o Koeri-
ch firmou, entre outras tra-
dições, uma maneira especial 

de falar com clientes, forne-
cedores, veículos de comuni-
cação e a sociedade. A nossa 
forma de nos comunicarmos 
com o cliente estar sempre 
onde ele necessita. A marca 
Koerich já significa mais do 
que realizar uma venda. É a 
possibilidade de concretizar 
sonhos, e é dessa maneira que 
a reafirmamos na cabeça e no 
coração dos consumidores.

Como as Lojas Koerich vão 
trabalhar a marca no atual 
cenário econômico do país?

No momento em que todos 
falam de crise, aqui no Koe-
rich focamos em coisas boas. 
Trazemos novidades, temos 
que ir além do tradicional, 
buscar se reinventar a cada 
novo dia. Temos que superar 
este momento, acreditar na 
força da nossa marca, da nos-

sa equipe de vendas e conti-
nuar oferecendo sonhos aos 
nossos clientes.

Quais as perspectivas do Ko-
erich com relação a expansão 
e novos investimentos para o 
ano que vem?

Antônio – Nossa perspectiva 
é de um crescimento médio 
de 10% em faturamento. Na 
expansão e ampliação de lo-
jas temos como meta superar 
as 100 unidades físicas. No 
e-commerce, ampliar nossa 
operação de vendas on-line. 
Atualmente já comercializa-
mos para todo Estado, mas a 
médio prazo iremos ampliar 
as vendas para as regiões Sul 
e Sudeste. Além disso, tirar 
do papel nosso novo centro 
de distribuição, com foco na 
modernização da gestão e 
otimização dos processos.
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ENTREVISTA IMPAR Cíntia Xavier

SHOPPING ITAGUAÇU
trÊs dÉcadas de relacionamento com a comunidade 
Garantem a preFerÊncia na Grande FlorianÓpolis 

Pessoas que 
frequentavam 

nosso shopping 
quando eram 
crianças hoje 

trazem seus filhos. 
É uma grande 
satisfação fazer 
parte da história 
de vida da nossa 

comunidade

“

”
Cíntia Xavier

Coordenadora de Marketing
shopping itaguaçu

Na pesquisa IMPAR, o Shop-
ping Itaguaçu obteve 33,44% 
das menções na Grande Flo-
rianópolis – quase a soma 
dos resultados do segundo 
(21,85%) e do terceiro co-
locados (15,89%). A que se 
deve este desempenho?

Cíntia – A um trabalho árduo 
e contínuo que o empreendi-
mento vem fazendo ao longo 
desses 33 anos de bom rela-
cionamento com a comuni-
dade da região. Ele surge da 
credibilidade criada por um 
conjunto de ações estabe-
lecidas ao longo do tempo. 
Algumas delas são a comu-
nicação em diversas mídias e 
premiações em datas come-
morativas, mas acima de tudo 
isso se deve ao vínculo afetivo 
estabelecido. As pessoas va-
lorizam o Shopping Itaguaçu 
como uma parte da cultura 
local. Pessoas que frequenta-
vam nosso shopping quando 
eram crianças hoje trazem 
seus filhos. É uma grande sa-
tisfação fazer parte da história 
de vida da nossa comunidade.

Para o Shopping Itaguaçu, o 
que significa estar no topo 
da preferência na categoria 
Shopping Centers? 

Cíntia – Não basta apenas es-
tar na boca do povo ou ter 
sua marca lembrada. Fica-
mos extremamente realizados 
quando somos citados como 
melhor opção, pois estamos 
inseridos em uma comu-

nidade com público muito 
variado. Recebemos clientes 
de várias faixas etárias, mas 
conseguimos que todas elas 
se identifiquem com nossa 
marca.

Que imagem o shopping pro-
cura passar em suas ações de 
marketing e comunicação?

Cíntia – Nossas campanhas 
sempre são voltadas para a 
família. Também procura-
mos trazer leveza para o dia a 
dia das pessoas, por isto sem-
pre optamos por um tom di-
vertido e pessoal de comuni-
cação. Investimos em filmes 
anuais que retratam bem essa 
identidade. Além de ações 
institucionais voltadas para a 
comunidade que jamais dei-
xamos de realizar, como nos-

so Festival de Dança.

Como o empreendimento pla-
neja trabalhar sua marca no 
atual cenário econômico?

Cíntia – Quer seja em um 
cenário de expansão ou de 
crise, o Shopping Itaguaçu 
sempre trabalhou para ga-
rantir diversão, comodidade 
e segurança para os clientes, 
e bom volume de venda para 
os lojistas. Pretendemos in-
tensificar os eventos gratuitos 
– como exposições e apre-
sentações de artistas – para 
conquistar e reter clientes. 
Em 2016 vamos concluir as 
obras de revitalização inicia-
das em 2014, um dos maiores 
investimentos já feitos pela 
empresa empreendedora do 
shopping.
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Qual a importância de ser a 
loja preferida pelos consumi-
dores da região Norte frente 
aos demais concorrentes do 
mercado de calçados?

Alexandre – É mais um in-
centivo para continuarmos 
investindo na marca, que está 
há 46 anos neste mercado. E 
isso nos coloca mais respon-
sabilidade no compromisso 
de oferecer as melhores mar-
cas pelo menor preço.

Como a marca percebe a as-
sociação entre ser a primeira 
no imaginário do consumidor 
e ser a escolhida na hora de 
fazer a compra?

Alexandre – Ser lembrado 
não quer dizer vendas, mas é 
meio caminho andado. A de-
cisão de compra está baseada 
em variáveis como posicio-
namento no mercado, preço, 
prazo de pagamento, varieda-
de, qualidade dos produtos e 
– principalmente – estar onde 
o cliente está! 

No que se baseia a estratégia 
de marketing e comunicação 
adotada pela Apolo?

Alexandre – Procuramos in-
vestir nossa mídia na progra-
mação local, pois a população 
quer ver o que acontece na 
sua cidade. Nisto o Grupo 
RIC nos ajuda muito. Já fo-
mos patrocinadores do Jornal 

do Meio-Dia e hoje patroci-
namos o Ver Mais. Investimos 
também em rádio e em algu-
mas plataformas de internet.  

De acordo com a pesquisa 
IMPAR, a Apolo tem 29,38% 
das menções na região Nor-
te, quase o triplo da segunda, 
que teve 11,34%). A empresa 
já esperava este resultado?

Alexandre – Sim, pois faze-
mos pesquisas anuais para 
desenvolvimento de produtos 
e saber como anda a satisfa-
ção dos clientes em relação 
a nossa marca. Este índice 
atribuímos aos altos investi-
mentos que fazemos mensal-
mente em mídia. São mais de 
30 anos no ar e todos os me-
ses fazemos promoções para 
atrair os consumidores. Em 
2014, comemoramos 45 anos 
e fizemos uma promoção de 

seis meses. Distribuímos R$ 
10 mil em vale-compras e 
sorteamos um Gol 0 Km. Isso 
aumentou, em muito, o fluxo 
de pessoas em nossas lojas. 
Consequentemente, melhora-
ram as vendas.

Como a Apolo trabalha o 
marketing da marca no atual 
cenário econômico e quais as 
perspectivas para 2016?

Alexandre – Mesmo com o 
cenário adverso, neste ano 
inauguramos duas lojas. Va-
mos fazer campanha de ven-
das com premiação no Natal 
e continuaremos investindo 
em mídia. Hoje, somos uma 
família de mais de 100 cola-
boradores em nove lojas e um 
centro de distribuição. Deve-
mos inaugurar nova loja na 
cidade no primeiro trimestre 
de 2016.

ENTREVISTA IMPAR aleXanDre branDão nasCiMento

APOLO CALÇADOS
apostando na publicidade reGional, rede se Firma 

na preFerÊncia do consumidor do norte do estado

Procuramos 
investir nossa 

mídia na 
programação local, 
pois a população 
quer ver o que 

acontece na sua 
cidade

“

”
Alexandre Brandão Nascimento

Diretor comercial e financeiro
apolo Calçados
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ENTREVISTA IMPAR irineu MaCHaDo

IRINEU IMÓVEIS
inVestir na comunicação com o cliente É a 

estratÉGia para continuar crescendo em 2016

Nossa perspectiva 
de crescimento é 
de 20% ao ano, 

apesar da situação 
atual do mercado. 

Com inovação, 
sempre é possível 

avançar

“

”
Irineu Machado
Diretor-presidente

irineu imóveis

Como a Irineu Imóveis enxer-
ga a relação entre ser a pri-
meira marca no imaginário 
dos entrevistados na região 
Norte e ser a imobiliária es-
colhida pelo consumidor?

Irineu – Nosso principal obje-
tivo é satisfazer as necessida-
des e superar as expectativas 
dos nossos clientes. O foco 
total é no relacionamento e 
no estreitamento da comu-
nicação com esses clientes, 
utilizando diversos meios de 
comunicação. Por exemplo: 
a televisão, com grande fre-
quência. Tudo isso faz com 
que o consumidor lembre da 
nossa empresa.

De que maneira o fato de es-
tar entre as marcas de maior 
afinidade com o consumi-
dor influencia as ações de 
marketing da empresa?

Irineu – Esse fato provoca um 
aumento de responsabilidade 
por parte de nossa empresa, 
pois temos que dar sustenta-
ção a esta afinidade. Mas tam-
bém facilita a comunicação 
porque já temos uma marca 
consolidada no mercado, re-
conhecida e admirada.

Dos entrevistados na pes-
quisa IMPAR 2015, na região 
Norte, 23,89% citaram a Iri-
neu Imóveis como imobiliária 
preferida, com quase o dobro 
da soma das menções entre 
a segunda e a terceira colo-

cadas. A empresa já esperava 
este resultado?

Irineu – Devido à credibilida-
de e à importância que nossa 
empresa sempre deu ao con-
sumidor, acreditamos que o 
resultado refletido nesse le-
vantamento é uma consequ-
ência do nosso trabalho. Mas 
não esperávamos que os nú-
meros fossem tão expressivos.

Como a Irineu Imóveis traba-
lha sua marca em tempos de 
retração econômica?

Irineu – Trabalhamos revendo 
custos e tentando maximizar 
os resultados. Continuamos a 
investir em comunicação. Em 
tempos difíceis é ainda mais 
necessário utilizar a função 

essencial da publicidade, que 
é propagar a mensagem e le-
var as informações sobre o 
produto para o consumidor.

Quais são as perspectivas da 
Irineu Imóveis para 2016?

Irineu – Nossa perspectiva 
de crescimento é de 20% ao 
ano, apesar da situação atual 
do mercado. Temos um so-
nho de construir uma nova 
sede, e pretendemos torná-lo 
realidade nos próximos três 
anos. Com inovação, sempre 
é possível avançar.  Acredita-
mos muito no potencial de 
Araquari, município que in-
vestimos há mais de 20 anos 
e que hoje é uma das cidades 
que mais cresce no Brasil. 
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ENTREVISTA IMPAR HerCílio sCHMitt

COOPER
apostando no cooperatiVismo como diFerencial,  
a cooper conquista o público do Vale do itaJaí

Nossa estratégia 
é combinar 

comunicação 
adequada e 
um serviço 

diferenciado, 
que busque 

não apenas o 
atendimento, mas 
o relacionamento

“

”
Hercílio Schmitt

Presidente do Conselho  
de administração

Cooper

Como o senhor avalia a im-
portância de ser a marca 
preferida pelos consumido-
res do Vale do Itajaí frente à 
concorrência no segmento 
supermercadista?

Hercílio – É uma responsabi-
lidade que nos faz focar nos 
nossos diferenciais estratégi-
cos e competitivos, fazer com 
que os clientes e cooperados 
– que são ao mesmo tempo 
clientes e sócios do negócio – 
se sintam participantes dessa 
organização. Não oferecemos 
somente preço competitivo. 
Temos uma gama de várias 
lojas muito bem localiza-
das e um mix de produtos 
adequado à preferência dos 
consumidores, além de uma 
série de benefícios que estão 
à disposição dos nossos co-
operados, como o programa 
de relacionamento Cooper 
Pratic. 

De que maneira o fato de es-
tar entre as marcas de maior 
afinidade com o consumidor 
influencia o marketing da 
empresa?

Hercílio – Fazendo com que o 
cliente nos veja de forma di-
ferente dos outros players no 
setor, principalmente no mo-
mento em que a busca pelo 
preço é um fator determi-
nante na opção de compra do 
consumidor. A Cooper ofere-
ce uma alternativa interessan-

te, além de ter um histórico de 
71 anos de presença na nossa 
comunidade. E não é por aca-
so que uma marca se mantém 
tanto tempo assim. Mas não 
vivemos do passado. Estamos 
sempre olhando para o futuro, 
procurando investir em ino-
vações para servir o cliente e 
o associado cada vez melhor, 
cumprindo nossa obrigação 
como cooperativa.

Quatro entre cada dez consu-
midores do Vale do Itajaí ci-
tam a Cooper quando se fala 
em supermercado. A que se 
deve esta preferência?

Hercílio – A estratégia é pro-
mover campanhas de marke-
ting que combinem comuni-
cação adequada e um serviço 
diferenciado, que busque não 
apenas o atendimento, mas o 
relacionamento. Nossos cerca 
de 2,6 mil colaboradores são 

focados em bem servir de uma 
maneira respeitosa, de modo 
a fazer com que as pessoas se 
sintam em casa em cada uma 
das nossas unidades. 

Quais são os planos da coo-
perativa para o ano que vem?

Hercílio – As perspectivas são 
muito positivas. Para 2016 
nós estamos aumentando al-
gumas lojas e dobrando nos-
sa padaria central. Nesse mo-
mento estamos expandindo 
uma das unidades de Jaraguá 
do Sul. E o nosso desafio para 
os próximos meses é iniciar 
a nossa filial no bairro Vila 
Nova, em Blumenau. Já está 
em fase final de aprovação 
junto à prefeitura e eu espe-
ro que nos próximos meses 
possamos iniciar esta loja tão 
esperada e desejada pela po-
pulação da região.
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ENTREVISTA IMPAR valter luiz torresani

TORRESANI
em 26 anos de atuação, a construtora criou uma 

relação de conFiança com o consumidor da reGião

A partir do 
momento em 
que se é uma 

marca preferida 
e bastante citada 
pela população, 

há o compromisso 
em ser verdadeiro, 

honesto e 
cumprir com os 
compromissos

“

”
Valter Luiz Torresani

Diretor-presidente
torresani empreendimentos  

imobiliários

Qual a importância de ser a 
marca preferida pelos con-
sumidores do Vale do Itajaí 
frente à concorrência na área 
da construção civil?

Irineu – Nós temos concor-
rentes muito bons aqui na re-
gião. Todos são muito sérios e 
tem realmente compromisso 
com os clientes. E a gente ser 
escolhido dentro deste grupo 
é um prazer muito grande, é 
um orgulho muito grande

Como a marca percebe a as-
sociação entre ser a primeira 
no imaginário do consumidor 
e ser a escolhida na hora de 
fazer a compra?

Irineu – Estar “na boca do 
povo” de uma maneira po-
sitiva é muito interessante. 
Estar no imaginário do com-
prador eu acho que é resul-
tado de todo o trabalho que 
a gente tem feito nestes 26 
anos de atuação. Ser a marca 
preferida na hora da compra 
significa muito, porque mos-
tra que a gente dá condições 
do comprador poder adqui-
rir nosso produto. Então ele 
junta a preferência, a vontade 
de comprar e o ato de compra 
para poder realizar um sonho 
de consumo.

De que maneira estar entre 
as marcas de maior afinidade 

com o consumidor influencia 
o marketing da empresa?

Irineu – Influencia pelo nível 
de responsabilidade que te-
mos que ter em nossas cam-
panhas. Porque, a partir do 
momento em que se é uma 
marca preferida e bastante 
citada pela população, há o 
compromisso em ser ver-
dadeiro, honesto e cumprir 
com os compromissos. Isso 
a gente tem que deixar passar 
tanto no dia a dia quanto na 
imagem que a empresa busca 
construir nos diferentes ca-
nais de marketing.

Quando perguntados, mais de 
37% dos consumidores na re-
gião do Vale do Itajaí citaram 
a Torresani como a constru-
tora de maior afinidade. Na 
sua avaliação, a que se deve 

esse resultado?

Irineu – Principalmente ao 
fato de que dedicamos ao 
consumidor os 26 anos em 
que atuamos no município 
e na região, pois só assim te-
mos longevidade e passamos 
a ser reconhecidos como uma 
empresa de confiança.  Além 
disso, nos preocupamos tam-
bém com os funcionários, 
desde a questão de segurança 
no trabalho ao atendimento 
aos dependentes, mesmo dos 
colaboradores terceirizados. 
A questão ambiental também 
está presente e temos procu-
rado fazer obras com cada 
vez menos impacto ambien-
tal. Todo esse contexto ajuda 
a construir uma marca capaz 
de se manter há tantos anos na 
cabeça do consumidor.
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ENTREVISTA IMPAR HaMilton bernarDo Pereira

ITAJAÍ SHOPPING
o centro de compras preFerido da Foz do itaJaí 

inVeste em noVa marca e amplia oFerta de serViços

Nossa ideia é ser 
um shopping para 

toda a família, 
completar a vida 
das pessoas e 
proporcionar 
momentos 

de alegria em 
um ambiente 

agradável e seguro

“

”
Hamilton Bernardo Pereira

superintendente
itajaí shopping

IMAGEM

Na pesquisa IMPAR, o Itajaí 
Shopping obteve 29,85% das 
menções na região da Foz do 
Itajaí. A que se deve este de-
sempenho?

Hamilton – Estratégia. Recen-
temente passamos por uma 
expansão estrutural, com re-
formulação da marca e uma 
nova gestão, que foi muito 
importante para cativarmos 
ainda mais o público que fre-
quenta o Itajaí Shopping há 
15 anos. Nossa estrutura pas-
sou de 18 mil para 49 mil me-
tros quadrados e, com o cres-
cimento do fluxo de pessoas, 
houve o redimensionamento 
do estacionamento para com-
portar até 700 carros, gerando 
2,8 mil vagas rotativas por dia. 
Além disso, oferecemos um 
moderno cinema, com quatro 
salas multiplex stadium (3D) 
em um espaço novo, com mi-
rante para as cidades de Itajaí 
e Navegantes. Os investimen-
tos e o bom atendimento dos 
lojistas somaram e colabora-
ram para que o público desse 
preferência ao nosso empre-
endimento.

Para o Itajaí Shopping, o que 
significa estar no topo da 
preferência em compras, na 
categoria Shopping Centers 
na região?

Hamilton – Responsabilida-
de. Para o Itajaí Shopping é 
uma honra ser considerado 

o preferido para compras na 
região. Buscamos melhorar a 
cada dia nosso mix de lojas, 
serviços e atendimento para 
que o cliente encontre aqui 
tudo o que precisa. Este re-
conhecimento com o Prêmio 
IMPAR mostra que estamos 
no caminho certo, reforçando 
a responsabilidade em man-
ter a satisfação de consumi-
dores e lojistas.

Que imagem o shopping pro-
cura passar em suas ações 
de marketing?

Hamilton – Nossa ideia é ser 
um shopping para toda a fa-
mília, completar a vida das 
pessoas e proporcionar mo-
mentos de alegria em um 
ambiente agradável e seguro. 
Oferecemos opções de com-
pras e lazer para todas as ida-
des e estilos de vida.

Como o empreendimento pre-
tende trabalhar a sua marca 
no atual cenário econômico e 
qual a perspectiva de investi-
mentos para 2016?

Hamilton – No ano que vem 
pretendemos reforçar nossos 
pontos positivos e corrigir 
alguns rumos para continuar 
merecendo o respeito e o ca-
rinho dos consumidores. O 
cenário atual é passageiro e o 
Grupo Tacla não tem recua-
do. Novos empreendimentos 
serão inaugurados em 2016, 
como o Porto Belo Outlet e 
Palladium Foz do Iguaçu. Re-
centemente, o grupo lançou o 
Jockey Plaza Shopping Cen-
ter, com 217 mil metros qua-
drados de área construída, o 
maior shopping de Curitiba, 
com inauguração prevista 
para 2017. 
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ENTREVISTA IMPAR alCeu luiz rauber

MAX IMÓVEIS
imobiliária de itaJaí inVeste no mercado de alto 
padrão e na expansão para o município Vizinho

Crise não é 
sinônimo de 
pessimismo 

ou de pânico. 
Precisamos sim 
é de uma pitada 

adicional de 
otimismo e de 
mais trabalho

“

”
Alceu Luiz Rauber

Diretor-presidente
Max imóveis

Como a empresa percebe a 
associação entre ser a pri-
meira marca no imaginário 
do consumidor da região da 
Foz do Itajaí e ser a escolhida 
no momento da compra?

Alceu – Ser a primeira marca 
lembrada nos coloca em uma 
posição de pequena vantagem 
em relação aos concorrentes e 
faz com que o comprador, em 
alguma etapa de seu proces-
so de decisão, visite uma de 
nossas lojas. Porém, não é ga-
rantia de negócio fechado. Te-
mos que corresponder à alta 
expectativa desse comprador 
com relação aos nossos pro-
dutos e serviços.

De que maneira o fato de es-
tar entre as marcas de maior 
afinidade com o consumidor 
influencia as campanhas de 
marketing da Max Imóveis?

Alceu – Não fazemos cam-
panhas para sermos os mais 
populares. Nossas campanhas 
são o reflexo das práticas di-
árias e de nossos valores. São 
sempre pautadas pelos prin-
cípios de ética, de responsabi-
lidade e de transparência nas 
negociações. Grande parte de 
nossos clientes vai comprar 
um imóvel apenas uma vez 
em toda a sua vida. É a rea-
lização de um sonho. É nesse 
imóvel que ele abrigará a sua 
família, que educará os seus 
filhos. É essa a nossa respon-
sabilidade, que direciona todo 

o processo de comunicação 
externa e também interna.

Na pesquisa IMPAR 2015, 
20,51% dos entrevistados na 
região citaram a Max Imóveis 
como sua imobiliária preferi-
da, resultado bem próximo da 
segunda mais mencionada 
(19,23%). Como a empresa 
avalia este resultado?

Alceu – Em outras edições do 
IMPAR nós tivemos índices 
até mais expressivos. O cres-
cimento dos colegas da Imo-
biliária Moresco, de Brusque 
nos mostra que o mercado 
imobiliário está evoluindo 
e amadurecendo em toda a 
região. Além da responsabi-
lidade de sermos a empresa 
preferida, temos o desafio de 
mantermos essa posição. 

Como a Max Imóveis tem 
trabalhado suas ações de 

marketing em tempos de re-
tração econômica?

Alceu – Crise não é sinônimo 
de pessimismo ou de pâni-
co. Continuamos firmes com 
nossas práticas e nossos valo-
res. Precisamos sim é de uma 
pitada adicional de otimismo 
e de mais trabalho.

Quais as perspectivas de 
crescimento e de investimen-
tos da Max Imóveis para o 
ano que vem?

Alceu – Em 2016, amplia-
remos o leque de produtos 
oferecidos ao mercado de Ita-
jaí, com opções de altíssimo 
padrão. Também esperamos 
consolidar nossa posição no 
mercado de Navegantes, onde 
acabamos de entrar, oferecen-
do além dos serviços de loca-
ção, lançamentos de empre-
endimentos exclusivos.
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Qual a importância de ser 
marca preferida pelos consu-
midores da região frente aos 
demais concorrentes do mer-
cado de calçados?

Copetti – Isso realmente re-
flete o trabalho proposto pela 
empresa, que é manter um 
atendimento especial para 
todos os nossos clientes em 
Santa Catarina, em especial 
os da região Oeste do Estado.

O IMPAR identifica a marca de 
maior afinidade e preferência 
entre os consumidores. De 
que forma você enxerga a as-
sociação entre ser a primei-
ra marca no imaginário do 
comprador e ser a escolhida 
na hora em que a decisão de 
compra é tomada?

Copetti – Nós avaliamos que o 
trabalho realizado pelos nos-
sos colaboradores realmen-
te chega até o nosso cliente. 
Esse trabalho realizado pelo 
departamento de Marketing 
e pela empresa como um 
todo nos dá uma credibilida-
de muito grande, uma ótima 
avaliação pelo cliente que 
compra conosco. Ele sabe 
que na hora que precisa tem 
um atendimento especializa-
do, e ele valoriza isso.

Estar entre as marcas de 
maior afinidade com o con-
sumidor influencia as cam-
panhas de marketing?

Copetti – Influencia porque a 
gente pode manter o perfil da 
empresa com uma indicação 
de que estamos no caminho 
certo, mas sempre procuran-
do melhorar cada vez mais.

De acordo com a pesquisa 
IMPAR, a Pittol tem quase 
metade das menções nas 
regiões do Planalto, Vale do 
Itajaí, Meio e Extremo Oeste. 
Ao que você atribui essa for-
ça da marca nessas regiões?

Copetti – A maioria dos nos-
sos clientes se concentra na 
Região Oeste, que é onde nas-
ceu a empresa. A medida que 
fomos expandindo ganhamos 
evidência em outras regiões. 
E esse desempenho tende a 
melhorar, pois vamos come-
çar a implantar nestes locais 
o mesmo sistema de atendi-

mento que temos no Oeste.

Como a Pittol vai trabalhar o 
marketing da marca no atual 
cenário econômico do país 
e quais as perspectivas de 
crescimento e investimentos 
da Pittol para o ano que vem?

Copetti – Nós acreditamos 
que é um cenário passageiro, 
porque o país sempre esteve 
em dificuldades. Não é de 
hoje que veio crise e passou 
crise, e nós sempre estivemos 
firmes no mercado. E vamos 
continuar firmes. À medida 
que for melhorando a econo-
mia, com certeza nós vamos 
melhorar ainda mais. Para 
2016 planejamos implantar 
mais duas filiais em Santa Ca-
tarina. Os investimentos vão 
continuar, pois acreditamos 
que essa crise, assim como as 
outras, vai passar. 

ENTREVISTA IMPAR artêMio CoPetti

PITTOL CALÇADOS
rede calçadista consolida a preFerÊncia no oeste  

e reForça sua presença em diVersas reGiÕes 

Para 2016 
planejamos 

implantar mais 
duas filiais em 
Santa Catarina. 

Os investimentos 
vão continuar, pois 
acreditamos que 
essa crise, assim 
como as outras,  

vai passar

“

”
Artêmio Copetti

Proprietário
Pittol Calçados
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Como a Nostra Casa enxerga 
a associação entre ser a pri-
meira marca no imaginário 
do comprador e ser a escolhi-
da na hora em que a decisão 
de compra é tomada?

Pablo – A Região Oeste cata-
rinense é uma região muito 
grande, então nos traz muita 
alegria saber que estamos à 
frente como marca no ramo 
de imóveis. A gente inves-
te bastante em mídia, então 
isso acaba construindo uma 
afinidade dos clientes com a 
marca. É o que planejamos e 
é isso que está acontecendo, 
o que realmente nos traz um 
feedback positivo sobre o que 
estamos tentando fazer. 

De que maneira o fato de es-
tar entre as marcas de maior 
afinidade com o consumidor 
influencia as campanhas de 
marketing da empresa?

Pablo – Influencia nas campa-
nhas porque a gente sabe que, 
se não estivermos sempre “na 
vitrine”, mostrando a nossa 
marca, fica bem mais difícil 
de alcançar o cliente. Ao re-
ceber esse reconhecimento 
indicado pelo IMPAR, per-
cebemos que o investimento 
em marketing realmente está 
valendo a pena. 

No Extremo Oeste, de cada 

três entrevistados na pesqui-
sa IMPAR, dois (69,06%) cita-
ram a Nostra Casa como imo-
biliária preferida. A empresa 
já esperava este resultado?

Pablo – Nossas projeções sem-
pre nos guiaram na direção de 
ser a marca mais lembrada. 
Isso é o que a gente imagina, 
é o que a gente quer. Ter qua-
se 70% da preferência a gente 
considera uma grande con-
quista. Então ficamos felizes 
em saber que a nossa marca 
está atingindo toda a Região 
Oeste de Santa Catarina. 

Como a Nostra Casa trabalha o 
marketing da marca em tem-
pos de retração econômica?

Pablo – Temos percebido as 
mudanças no cenário econô-

mico nos últimos tempos, 
porém sentimos que isso ain-
da não atingiu tanto o nosso 
mercado. O Oeste de Santa 
Catarina é uma região muito 
forte economicamente, então 
a gente ainda não sentiu isso. 
O que mostra também a força 
da nossa marca, pois não per-
cebemos tanta dificuldade em 
alcançar nosso cliente.

Quais as perspectivas de 
crescimento e investimentos 
da Nostra Casa para 2016?

Pablo – 2016 é um ano de 
bastante desafio, pois há ain-
da muitas incógnitas na eco-
nomia e na política. Não se 
sabe como vai ficar o merca-
do. Mas, se seguir da mesma 
forma que está agora, não dá 
para reclamar. 

Pablo Davi ENTREVISTA IMPAR

NOSTRA CASA
preFerida por dois em cada trÊs consumidores do 
oeste, a imobiliária cresce com a economia local

A gente sabe que, 
se não estivermos 

sempre “na 
vitrine”, mostrando 

a nossa marca, 
fica bem mais 

difícil de alcançar 
o cliente

“

”
Pablo Davi

Diretor-proprietário
nostra Casa
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ENTREVISTA IMPAR genesio téo

UNOESC
Foco reGional e inVestimentos em expansão criam 
uma reFerÊncia em ensino superior no meio-oeste 

Com o mercado 
retraído é 

necessário um 
planejamento 

consciente para 
evitar decisões 
precipitadas. No 

entanto, é preciso 
certificar-se de que  

sua marca não 
seja esquecida

“

”
Genesio Téo

vice-reitor
unoesc Xanxerê

Qual a importância de ser 
marca preferida pelos con-
sumidores do Meio-Oeste ca-
tarinense frente aos demais 
concorrentes no mercado de 
ensino superior?

Genesio – Fortalecer a marca 
Unoesc faz parte do planeja-
mento estratégico da institui-
ção. E esse reconhecimento 
identificado entre acadêmicos 
e comunidade em geral, nos 
enche de satisfação. No Meio- 
Oeste, o campus de Xanxerê 
conta hoje com 21 cursos de 
graduação e 13 turmas de 
pós-graduação em andamen-
to. Em toda área de atuação 
da Unoesc são mais de 50 gra-
duações, 112 pós-graduações 
e cinco mestrados.

A Unoesc é citada por apro-
ximadamente 75% dos con-
sumidores da região como a 
preferida entre as opções de 
graduação e tem 51% da pre-
ferência na pós-graduação. 
Como a universidade avalia 
seu papel para o desenvolvi-
mento da região?

Genesio – Fazemos questão 
de promover ações voltadas 
ao desenvolvimento regional. 
São disciplinas específicas e 
direcionadas na graduação, 
ou mesmo no planejamento 
de pós-graduação. Este res-
peito com o acadêmico, bem 
como toda estrutura ofereci-
da, certamente contribui para 
que as pessoas continuem se 
aperfeiçoando. A busca por 

maiores conquistas passa pela 
continuidade dos estudos e a 
Unoesc apresenta esta oportu-
nidade à toda a região Oeste.

Como a Unoesc pretende tra-
balhar sua marca no atual 
cenário econômico?

Genesio – Com o mercado 
retraído em praticamente to-
das as áreas, é necessário um 
planejamento consciente e, 
principalmente, técnico para 
evitar decisões precipitadas. 
No entanto, ao fazer uma ges-
tão profissionalizada e com 
responsabilidade, é preciso 
certificar-se de que sua marca 
não seja esquecida. Portan-
to, a mídia continua sendo 
necessária. Seja em horários 
alternativos ou em menor 
quantidade, mas precisa estar 
presente.

Quais as perspectivas de 
crescimento e investimentos 
para 2016?

Genesio – Apesar deste mo-
mento conturbado da eco-
nomia, aqui em Xanxerê os 
investimentos são constantes 
numa estrutura moderna e 
com profissionais compe-
tentes, visando excelência 
na educação. Para 2016 está 
confirmada a construção de 
um terminal para acadêmi-
cos que utilizam o transporte 
coletivo e também a implan-
tação de novos laboratórios 
para atender as necessidades 
dos cursos. Outra informação 
importante para a região é de 
que será ofertado o curso de 
graduação em Farmácia e im-
plantado o mestrado em Me-
dicina Veterinária.
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ENTREVISTA IMPAR XANXERÊ

AUTO XANXERÊ
reVenda líder do meio-oeste une a qualidade no 
atendimento ao prestíGio da marca VolkswaGen 

IMAGEM

Nossa 
preocupação 

principal é valorizar 
a escolha do 
cliente a partir 

de uma atuação 
transparente e um 
atendimento de 

excelência

“

”
Aloisio Danilo Kochhann

Diretor
auto Xanxerê

Qual a importância de ser a 
marca preferida pelos consu-
midores do Meio-Oeste frente 
aos concorrentes no mercado 
de revenda de automóveis?

Esse destaque deve-se a mui-
to trabalho, resultado de uma 
equipe que atua com sinergia, 
com dinamismo e determi-
nação. Além disso, trata-se de 
uma concessionária que tem 
como base a marca Volkswa-
gen, que detém verdadeiras 
paixões, dado ao fato de eter-
nizar carros como a Kombi 
e o Fusca, marcas de lon-
ga trajetória que hoje estão 
presentes até em objetos de 
decoração e vestuário. Para 
a Auto Xanxerê, é extrema-
mente satisfatório a liderança 
de mercado.

Como a empresa analisa a 
associação entre ser a pri-
meira marca no imaginário 
do consumidor e ser o esco-
lhido na hora da compra?

Sabe-se que a atual situação 
econômica é crítica e preo-
cupante. É o momento que o 
empresário precisa ser perspi-
caz e criativo. Nossa preocu-
pação principal é valorizar a 
escolha do cliente a partir de 
uma atuação transparente e 
um atendimento de excelên-
cia. Fazer parte de uma marca 
privilegiada por ser líder na 
escolha dos clientes, faz com 
que a Auto Xanxerê tenha 
mantenha seu foco no de-
senvolvimento de estratégias 

para garantir sua sobrevivên-
cia, crescimento e diferencia-
ção competitiva.

A Auto Xanxerê tem 35,94% 
da preferência do consumi-
dor do Meio-Oeste, contra 
20,31% da segunda marca 
mais citada e 17,9% da ter-
ceira. Qual a estratégia para 
se diferenciar em um merca-
do tão disputado? 

A Auto Xanxerê busca acom-
panhar, questionar e investi-
gar o horizonte, no tempo e 
no espaço, à procura de pos-
síveis riscos e oportunidades 
que possam exigir, oportu-
namente, ações antecipadas e 
respostas estratégicas ou con-
tramedidas da organização.

Como a Auto Xanxerê irá tra-
balhar sua marca no atual 
cenário econômico do país?

A empresa já tem a aceitação 
do produto no mercado, bem 
como a liderança, o objetivo 
maior é buscar alternativas 
a partir de campanhas de 
marketing com ações conti-
nuadas e sistemáticas objeti-
vando manter-se e se sobres-
sair em determinado cenário.

Quais as perspectivas de 
crescimento e investimentos 
da Auto Xanxerê para 2016?

A direção escolhida pela 
empresa engloba de forma 
significativa a interação da 
concessionária com o clien-
te, a partir de campanhas de 
marketing que promovam e 
viabilize essa integração. A 
partir de um planejamento 
estratégico, a Auto Xanxerê 
visa o crescimento e o desen-
volvimento já almejado para 
o ano que vem.
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Qual a importância de ser 
marca preferida pelos consu-
midores do Extremo Sul fren-
te aos demais concorrentes 
no mercado de segurança e 
vigilância?

Beck – Isso nos dá uma óti-
ma direção, no sentido de 
saber que o que nós planeja-
mos está correto. E também 
poderemos usar os resultados 
da pesquisa em nosso plane-
jamento de marketing. Atu-
almente temos direcionado 
as campanhas para a área so-
cial. Não fazemos comerciais 
simplesmente falando do ser-
viço que prestamos. Nossas 
campanhas são sempre dire-
cionadas para o lado social. 
Estamos com uma campanha 
nas ruas que fala sobre o “he-
rói do futuro”, pensando nas 
crianças e em quem elas vão 
se tornar amanhã. Portanto, 
acho fundamental a quali-
dade e o tipo do trabalho de 
marketing que fazemos. 

A pesquisa IMPAR aponta a 
Radar com 32,46% das men-
ções, enquanto a segunda 
marca obteve 30,70%. Como 
a empresa encara essa divi-
são de mercado?

Beck – Eu entendo que hoje 
somos fortes na região de Cri-
ciúma e Araranguá e a segun-
da colocada tem maior pre-
sença na região de Tubarão, 
por ser sediada naquele muni-
cípio. Acho que é um caso de 

posicionamento no mercado 
local. O formato de trabalho 
de ambas as empresas é se-
melhante, mas acho que nos 
destacamos por estarmos em 
uma região um pouco mais 
forte economicamente. 

Como a Radar pretende tra-
balhar o marketing da marca 
no atual cenário econômico 
do país?

Beck – Nós estamos aí com 
uma adversidade bastante 
grande no nosso país. Anti-
gamente se trabalhava com 
planejamento a longo prazo. 
E hoje em dia, com as mu-
danças na economia, a gen-
te trabalha no máximo com 
planejamento para 12 meses 
e muitas vezes tem que revi-
sar na metade do ano. Mas 
entendemos que nesta hora 
talvez seja preciso repensar 
nosso planejamento e fa-
zer um investimento ainda 
maior. A primeira decisão 

que muitas empresas tomam 
na ‘hora do aperto’ é cortar 
a verba para campanhas de 
marketing e publicidade. Eu 
acho que é nessa hora que 
se deve investir. Então nosso 
objetivo é justamente investir 
mais em marketing e publici-
dade face ao cenário econô-
mico que se apresenta hoje.

Quais as perspectivas de 
crescimento e investimentos 
da Radar para 2016?

Beck – Nossos planejamento 
para 2016 já está praticamen-
te fechado e projetamos para 
o ano que vem crescer 10% 
a mais do que crescemos em 
2015. Este ano nós não vamos 
atingir a meta que traçamos 
em 2014, justamente pelo ce-
nário econômico, que levou 
alguns clientes a rescindir 
contratos para reduzir custos. 
Isso nos atrapalhou em 2015, 
mas vemos o próximo ano 
com melhor expectativa.

VIGILÂNCIA RADAR
sem medo de encarar tempos diFíceis, a empresa 

Foca suas açÕes de marketinG nas questÕes sociais 

Nosso objetivo é 
justamente investir 
mais em marketing 

e publicidade 
face ao cenário 

econômico que se 
apresenta hoje.  
Eu acho que é 

nessa hora que se 
deve investir

“

”
José Altair back
Diretor-proprietário
vigilância radar

ENTREVISTA IMPAR josé altair baCK
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Para investir bem é preciso equilibrar dois fatores: retorno
e risco. E a FG Empreendimentos apresenta a você uma 
oportunidade única: um investimento cujo retorno é incrível 
e o único risco é não querer mais viver em outro lugar. 

MAS NÃO COM 
VISTA PARA O MAR.

ATÉ EXISTE INVESTIMENTO 
COM RENDIMENTO PARECIDO.
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B A L N E Á R I O  C A M B O R I Ú

VIVER EM UM FG: NÃO EXISTE INVESTIMENTO COM RETORNO MELHOR.

LOCALIZAÇÃO
Balneário Camboriú está no centro de 
uma região de efervescência econômica. 
Perto do porto de Itajaí, aeroporto de 
Navegantes, da capital Florianópolis e de 
polos industriais como Joinville e Blumenau.

ALTO PADRÃO
Arquitetura de vanguarda, 
imponência, tecnologia, luxo da 
fachada ao acabamento. Tudo 
isso faz de cada apartamento um 
sonho de requinte e sofisticação.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Além de tudo, a cidade é um espetáculo. 
A qualidade de vida supera qualquer índice 
nacional. Os recursos naturais proporcionam 
belas paisagens e as opções de entretenimento 
duram 24h por dia o ano todo.

FALE COM UM CORRETOR: 47 3361.2000  |  FGEMPREENDIMENTOS.COM.BR
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Para investir bem é preciso equilibrar dois fatores: retorno
e risco. E a FG Empreendimentos apresenta a você uma 
oportunidade única: um investimento cujo retorno é incrível 
e o único risco é não querer mais viver em outro lugar. 

MAS NÃO COM 
VISTA PARA O MAR.

ATÉ EXISTE INVESTIMENTO 
COM RENDIMENTO PARECIDO.
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isso faz de cada apartamento um 
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