


1ºem produção de alho

1º
em produção de ostras e mexilhões

em produção de cebola1º

Nossa força produtiva vem da terra, do mar 
e das mãos de milhares de catarinenses.

É o agronegócio de 
Santa Catarina gerando mais 
de 720 mil empregos diretos 

e movimentando mais 
de R$ 61 bilhões.

1º em produção de maçã

1º em produção de suínos

em produção de aves2º

1º em produção de pescados

Santa Catarina conquistou a liderança no país em produção de 

diversos alimentos. Tudo isso com apenas 1,12% do território 

nacional. Somos o único estado brasileiro livre de febre aftosa 

sem vacinação, e também o único com permissão de exportar 

carne suína para o Japão e Estados Unidos.

Conheça os programas do Governo do Estado para 

impulsionar o setor, o mercado, a economia e fazer a 

diferença na sua vida. Acesse: www.agricultura.sc.gov.br

SG_0006_16B_AGRICULTURA_ANUNCIO_REVISTA_420x275mm.pdf   1   31/10/16   16:56



1ºem produção de alho

1º
em produção de ostras e mexilhões

em produção de cebola1º

Nossa força produtiva vem da terra, do mar 
e das mãos de milhares de catarinenses.

É o agronegócio de 
Santa Catarina gerando mais 
de 720 mil empregos diretos 

e movimentando mais 
de R$ 61 bilhões.

1º em produção de maçã

1º em produção de suínos

em produção de aves2º

1º em produção de pescados

Santa Catarina conquistou a liderança no país em produção de 

diversos alimentos. Tudo isso com apenas 1,12% do território 

nacional. Somos o único estado brasileiro livre de febre aftosa 

sem vacinação, e também o único com permissão de exportar 

carne suína para o Japão e Estados Unidos.

Conheça os programas do Governo do Estado para 

impulsionar o setor, o mercado, a economia e fazer a 

diferença na sua vida. Acesse: www.agricultura.sc.gov.br

SG_0006_16B_AGRICULTURA_ANUNCIO_REVISTA_420x275mm.pdf   1   31/10/16   16:56



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

FL 0039-15 ANUNCIO DENGUE - 42x27,5cm.pdf   1   05/11/15   16:51



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

FL 0039-15 ANUNCIO DENGUE - 42x27,5cm.pdf   1   05/11/15   16:51



6 impar 2016

Índice Expediente

Mário J. GonzaGa Petrelli 

Fundador e Presidente Emérito

Marcello corrêa Petrelli 

Presidente Executivo

reynaldo raMos Junior 

Diretor Superintendente

albertino zaMarco Junior            

Diretor Administrativo e Financeiro

derly Massaud de anunciação 

Diretor de Planejamento e  Estratégia

luís MeneGhiM                                           

Diretor de Conteúdo

silvano silva                                       

Diretor Regional  Joinville,  

Itajaí e Blumenau

roberto ivan bertolin 

Diretor Regional Florianópolis

victor eMManuel carlson 

Produção Editorial

Mia von baxtet 

Assistente de produção editorial

cristiane severino                        

Diagramação

roGério Moreira                                                     

Infográfico

shutterstock.coM                                                                 

Foto da capa

Marina ramos

Coordenadora geral do Projeto Impar 

Gerente Marketing Comercial  

(48) 3212-4016

Sobre o Anuário

Pesquisa: Ibope Inteligência 

– Setembro/2016

data da iMPressão: Novembro/2016

tiraGeM: 7.000 exemplares

a
r
t
i
G
o
s

e
s
P
e
c
i
a
i
s

e
n
t
r
e
v
i
s
t
a
s

d 
e 
s 
t 
a 
q 
u 
e 
s

8 Mário José Gonzaga Petrelli
10  Marcello corrêa Petrelli
12 reynaldo ramos Junior 
14 raimundo colombo
16 Guilherme zigelli
20 alessandra ogeda
26 Gelson Merisio
28 bruno breithaupt
30 Glauco José côrte
32 carlos alberto kita xavier
34 renato de Mello vianna
36 Manuella Paula

18 novas formas de  
 comunicação da mídia
22 a força da  
 comunicação regional
24 record consagra-se  
 em teledramaturgia  
 e entretenimento
40 conheça um pouco mais  
 sobre a Pesquisa iMPar

111 rafael Gomes / cassol
112 luciane ibagy  
 búrigo / ibagy
113 ricardo silva / dimas
114 aurea raquel Pirmann  
 / shopping Mueller
115 sandra Furlan / univille
116 anelísio Machado  
 / assessoritec
117 Paulo Gutierrez / oral sin
118 João natel Pollonio  
 Machado / Furb
119 antonio koerich / koerich
120 Gilson cesar da  
 silva / orsegups
121 ricardo canha /  
 shopping itaguaçu
121 andré leonardo  
 schumann / schumann
123 Marcos Moscheta / brasão
124 claudio alcides  
 Jacoski / unochapecó

38 Agraciados 2016
39 Marcas estaduais e destaques
43 destaque havan
44 destaque tupy
45 destaque sinmetal
46 destaque hélio costa
47 destaque Porto de itajaí
48 e 53 destaque Florianópolis
49 destaque são Joaquim
52 destaque br-101
54 top impar unimed
56 Alimentação
57 arroz
58 café
60 carne
62 Compras
63 Ótica e Joalheria
64 shopping center
66 supermercado
68 Comunicação
69 operadora de elefonia celular
70 Ensino
71 ensino Profissionalizante
72 ensino Médio
74 Faculdade ou universidade
76 Finanças
77 banco
78 título de capitalização e sorteio
79 cooperativas de crédito
80 Imóveis
81 construtora de imóveis
82 imobiliária
84 Material de Construção
85 Marca de Material de construção
86 Saúde
87 clínica odontológica
88 Famácia
90 laboratório de análises clínicas
91 Plano de saúde
92 Serviço
93 vigilância e segurança
94 Transporte
95 concessionária de automóveis
96 Varejo
97 loja de departamento
98 loja de eletrodomésticos e Móveis
100  loja de Materiais de construção
102 loja de Material elétrico
104 Vestuário
105 loja de vestuário / Moda Feminina
106 loja de vestuário / Moda Masculina
108 loja de calçados



A Irineu Imóveis, mais uma vez, é uma das marcas mais lembradas e 
preferidas da região Norte de Santa Catarina. Líder da pesquisa IMPAR - 

Índice das Marcas de Preferência e Afinidade Regional. 

Cumprindo o compromisso de sempre oferecer um excelente atendimento, 
a imobiliária mantém esse título há nove anos consecutivos. Uma conquista 

que é fruto do trabalho e dedicação de toda a equipe da Irineu Imóveis e 
daqueles que reconhecem o nosso esforço.
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Um incentivo ao  
mercado catarinense

Artigo  
Mário José Gonzaga Petrelli

Com grande alegria lançamos a 
9ª edição do anuário IMPAR 
em Santa Catarina e no Paraná. 

Esta publicação tem um efeito psico-
lógico muito grande, pois permite que 
os empresários tenham o desempenho 
da empresa reconhecido pela socieda-
de. Podemos considerar que a IMPAR 
é uma alavanca, um estímulo para que 
o empresariado busque valorizar a sua 
atividade em qualquer ramo. Quero 
me congratular com todos os citados e 
espero que novas marcas tenham essa 
mesma oportunidade de estarem evi-
denciadas pela opinião pública. 

Em um momento de dificuldade 
econômica como este é uma conquista 
ainda maior ganhar destaque. Infeliz-
mente o Brasil passou a enfrentar uma 
situação de desequilíbrio nos últimos 
anos. Isso exigiu mais do empresariado 
no sentido de passar bem pela crise. Po-
demos dizer que Santa Catarina hoje é o 
Estado que está em melhor situação na-
cional, alguns municípios conseguem 
manter-se com as contas positivas. Isso 
é refletido também na atuação das em-
presas que escolheram nosso Estado 
para estarem presentes. 

O que esperamos é que assim como 
Santa Catarina o nosso país tenha uma 
retomada. A expectativa é grande com 
as medidas do Governo Federal para 
que a economia melhore, não medidas 
de momento, mas de planejamento a 

médio e longo prazos. Não um desen-
volvimento acelerado, pois isso gera 
de repente um desaquecimento grave, 
mas algo progressivo. Sem isso não há 
crescimento empresarial e a sociedade 
também sai perdendo.

Acredito que, se mantida uma boa 
política econômica e se não tivermos 
percalços na política, principalmente 
perante a opinião pública, temos expec-
tativa que em 2016 se deixe de perder o 
volume que estava previsto e no ano de 
2017 a balança comece a equilibrar, já 
com um ligeiro crescimento. 

Quero alertar aos empresários e 
demais leitores que não vamos ter um 
milagre, que a economia não vai ter um 
salto monumental. Temos o exemplo 
dos países mais adiantados do mundo, 
que tiveram a volta do crescimento de 
forma gradual. É importante observar-
mos que, se a economia do país deixar 
de cair e não passar por algum percalço, 
não há dúvida de que o Brasil terá uma 
das economias mais interessantes para 
o investidor internacional. 

Nós, brasileiros, temos que torcer 
pelo sucesso. Seja o empresário, o cida-
dão, qualquer setor, temos que acreditar 
e contribuir para a correção da situação 
econômica do país. Desta forma veremos 
estas empresas aqui citadas ainda mais 
consolidadas, fortes no mercado e pre-
sentes nas futuras edições do IMPAR.

Seja o 
empresário, o 
cidadão, qualquer 
setor, temos 
que acreditar 
e contribuir 
para a correção 
da situação 
econômica 
do país”
Mário José Gonzaga Petrelli

Fundador e presidente 
emérito Grupo riC
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Somos um elo que  
valoriza o mercado

Artigo  
Marcello Corrêa Petrelli 

Diariamente chegamos à casa dos 
catarinenses falando para os 
mais diversos públicos. Enten-

demos cada sotaque e temos o maior 
conteúdo regional do Brasil, mostrando 
a realidade e interagindo com as pes- 
soas. Essa característica da nossa comu-
nicação é transformadora e motivadora. 
Como grupo de comunicação percebe-
mos a necessidade de contribuir ainda 
mais com esse público e com a classe 
empresarial, que nos prestigia usan-
do nossos veículos para seus negócios. 
Baseado nisso surgiu a Pesquisa  
IMPAR (Índice das Marcas de Prefe-
rência e Afinidade Regional), que cer-
tifica as marcas que estão no cotidiano 
dos catarinenses e possuem maior afi-
nidade em cada segmento. 

Ao longo do tempo o projeto cresceu 
e chegou agora à sua nona edição. A sua 
grande comissão julgadora é a popula-
ção. Isso acontece por meio de pesquisa 
do Ibope Inteligência, instituto que pos-
sui a respeitabilidade dos brasileiros e o 
reconhecimento de mercado. Após o cru-
zamento dos dados de preferência e lem-
brança chega-se ao índice de afinidade. O 
IMPAR se diferencia das demais pesqui-
sas por agregar maior valor às marcas e 
ser a mais completa do Sul do Brasil. 

Com o IMPAR, nosso intuito é tam-
bém orientar os empresários para uma 

análise precisa da realidade catarinen-
se, sobre as necessidades do mercado 
consumidor e para onde caminhar. É 
importante frisar que Santa Catarina 
destaca-se neste cenário, pela sua enor-
me potencialidade, característica que 
buscamos enaltecer em nosso conteúdo 
editorial. O mercado já reage bem à crise 
econômica e temos uma visão otimista 
que teremos a volta dos investimentos.

Quero parabenizar as grandes es-
trelas deste projeto que são as marcas, 
muitas delas consagradas, produtivas, 
competentes e necessárias. Elas só che-
garam ao sucesso após planejamento, 
estratégia, inovação, muito marketing e 
divulgação, mesmo em um momento de 
economia difícil. Aos que foram agra-
ciados, incentivamos a continuarem 
bem posicionados. Aos que não foram 
citados, que procurem se movimentar 
em busca do aperfeiçoamento do seu 
trabalho rumo ao crescimento.

 Como empresa que atua há quase 
30 anos em Santa Catarina sabemos da 
necessidade deste esforço para levar o 
melhor para o consumidor. Estamos 
felizes com a receptividade do projeto 
IMPAR. Esperamos que os vencedores 
utilizem este resultado, promovam e di-
vulguem para seus stockholders, valori-
zando este importante reconhecimento 
dos consumidores catarinenses.

O mercado já 
reage bem à 
crise econômica 
e temos uma 
visão otimista 
que teremos 
a volta dos 
investimentos”
Marcello Corrêa Petrelli 

Presidente executivo 
Grupo riC SC
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É UNIÃO.
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O início de um  
novo panorama

Ao longo do tempo a Pesquisa 
IMPAR cresceu e busca a cada 
ano atualizar-se para levar aos 

empresários e demais interessados in-
formação alinhada com as novidades e 
tendências do mercado. Na edição 2015 
o anuário abordou o tema “Marcas em 
Tempos de Mudanças”, época em que 
vivíamos um momento de grandes in-
certezas na área política e na economia. 
Em 2016, ano em que se percebe o iní-
cio de uma reação positiva do mercado, 
o anuário tem como tema “As Marcas 
nos novos Rumos Econômicos”.

Analisando esta trajetória, de 2015 
para cá, podemos classificar as mudan-
ças em dois momentos. Primeiro vive-
mos grandes incertezas econômicas, 
percebemos que as marcas se esforça-
ram em trazer propostas de adaptação. 
Os ajustes, as reformulações internas 
e as definições de prioridades foram 
ações que integraram este período de 
insegurança. O novo panorama políti-
co e econômico afetou o modo de cada 
cidadão consumir e refletiu na atuação 
das empresas.

Não foi um momento fácil. Para que 
as novas necessidades do mercado fos-
sem atendidas o empresariado precisou 
manter-se fiel à qualidade e ao preço dos 
serviços e produtos, ou simplesmente fa-
zer igual por menos, com a redução de 
custos. Caso não se adaptasse a organi-

zação estaria sujeita ao fracasso.  

Com o fim das incertezas políticas e 
com a reação da economia vivemos um 
segundo momento, com a expectativa 
da retomada do crescimento e da gera-
ção de renda. Desta forma, ganham as 
marcas que conseguiram criar valores e 
atrativos para os consumidores mesmo 
no momento de maior dificuldade.

Ficou a cargo das empresas saber 
enfrentar as dificuldades nos dois mo-
mentos, sendo que para chegar ao se-
gundo obrigatoriamente foi necessário 
passar pelo primeiro. Com este mo-
mento positivo cabe às organizações 
abrirem caminho no fortalecimento por 
meio do marketing, para assim alavan-
car o negócio e alcançar novos rumos. 
Ficam as empresas na obrigatoriedade 
de manter-se na mídia para não perder 
mercado e serem lembradas e preferi-
das pelo seu público. Este é o momento 
de deixar a marca forte e revigorada, 
projetando ganhos futuros. 

Que este material atualize as pes- 
soas e leve ao empresariado as princi-
pais mudanças no cenário econômico 
possibilitando a informação precisa e 
tomada de decisões. Parabéns aos agra-
ciados e, aos que não figuram nesta lis-
ta, que sintam-se motivados para esta-
rem na próxima edição. Sucesso a todos 
e vamos em busca das novas oportuni-
dades econômicas.

Este é o momento 
de deixar a 
marca forte 
e revigorada, 
projetando 
ganhos futuros”
Reynaldo Ramos Junior

Diretor 
Superintendente  
Grupo riC SC

Artigo  
Reynaldo Ramos Junior
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Foco nas gerações futuras

Artigo  
Raimundo Colombo

Santa Catarina tem uma diversi-
dade econômica que lhe garante 
indicadores financeiros e sociais 

positivos, resultado de uma política 
de investimentos que privilegia a vo-
cação produtiva de cada região. Para 
que esse modelo Estado se fortale-
ça o Governo de Santa Catarina vem 
promovendo uma administração com 
foco nas gerações futuras. O Estado 
fez reformas recentes na estrutura 
própria e na previdência pública in-
corporando práticas sustentáveis de 
gestão que visam ao equilíbrio das 
contas no curto e longo prazo, em vez 
de medidas imediatistas.

A queda na arrecadação é uma rea- 
lidade nacional e para honrar com 
seus compromissos junto aos forne-
cedores, funcionalismo e população, 
o Governo do Estado tem feito um 
esforço enorme. O caminho mais na-
tural seria aumentar as alíquotas de 
impostos, mais isso implica em pena-
lizar ainda mais o cidadão. Optamos 
não aumentar impostos para manter 
a economia aquecida e não desesti-
mular o setor privado. Pelo contrário, 
queremos torná-lo mais competitivo 
para que possa crescer e aumentar o 
número de postos de trabalho e avan-
çar no atendimento social. Empresa 

competitiva gera emprego e renda.

Outra decisão fundamental para a 
economia catarinense é manter o ritmo 
de todas as obras públicas que estão 
em andamento porque também é vetor 
de desenvolvimento. Um exemplo de 
crença no nosso país, no nosso Esta-
do, é continuar fazendo um movimen-
to sempre na direção de, por um lado 
não aumentar impostos e, por outro, 
diminuir o custo do Estado. São gestos 
fundamentais para que Santa Catarina 
mantenha o equilíbrio financeiro e isso 
exige muita dedicação na gestão.

Essas ações resultam num estado 
enxuto, com um governo equilibrado e 
com ações responsáveis. Tornar o es-
tado atrativo para novas empresas – e 
manter as que aqui estão – também 
exige incremento na infraestrutura 
com a duplicação e recuperação de ro-
dovias. Neste momento também não 
teremos a implantação de pedágio na 
malha rodoviária do Estado.

Santa Catarina tem um histórico de 
bons indicadores econômicos e é papel 
do Executivo Estadual tomar decisões 
sustentáveis para melhorar o cenário 
de investimento. Estou seguro que o 
ano de 2017 será melhor com a reto-
mada do crescimento do país.

Estou seguro 
que o ano de 
2017 será melhor 
com a retomada 
do crescimento 
do país”
Raimundo Colombo

Governador de  
Santa Catarina
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2017, um ano de  
novos desafios

Artigo  
Guilherme Zigelli

Oano de 2016 foi desafiador para 
o brasileiro, em especial para 
o empreendedor. O cenário de 

instabilidade política e econômica que 
se instaurou no país provocou cautela 
entre os empresários, que seguraram 
os investimentos e repensaram as es-
tratégias. Porém, em outubro, os micro 
e pequenos negócios do país puderam 
comemorar uma importante conquista. 
Luta antiga do Sebrae, o projeto de Lei 
Crescer Sem Medo foi aprovado e be-
neficiará milhares de micro e pequenas 
empresas no Brasil e em Santa Catari-
na, garantindo um começo de 2017 com 
boas e novas perspectivas. 

Ao todo, a Lei tem treze pontos de 
mudanças, mas alguns deles são fun-
damentais para garantir ao empre-
endedor expectativas positivas. Um 
deles é a ampliação do prazo de par-
celamento de dívidas tributárias de 
micro e pequenas empresas, que sobe 
de 60 para 120 meses. As regras de 
parcelamento entram em vigor logo 
após a regulamentação pela Receita 
Federal, ainda este ano.  Essa mudan-
ça também incluirá os microempreen-
dedores individuais. 

Além disso, o Crescer sem Medo 
eleva, a partir de 2018, o teto anual de 
faturamento do Microempreendedor 
Individual de R$ 60 mil para R$ 81 mil 

e cria uma faixa de transição de até R$ 
4,8 milhões de faturamento anual para 
as empresas que ultrapassarem o teto 
de R$ 3,6 milhões. Esse era um anseio 
antigo do Sebrae e dos empresários. 

Há ainda outro ponto importante: 
a criação da Empresa Simples de Cré-
dito. Essa medida permite que pessoas 
jurídicas concedam empréstimos para 
os negócios locais e garantirá a amplia-
ção de ofertas de financiamento para os 
empreendimentos de micro e pequeno 
porte, facilitando o acesso ao crédito 
para os empresários. Com isso, as em-
presas poderão financiar a produção e o 
desenvolvimento local. 

Os pequenos negócios correspon-
dem por 35,1% do PIB de Santa Ca-
tarina e por 4% das exportações. São 
responsáveis por mais de 95% das em-
presas formais e por 52% dos empregos 
gerados. Conquistas como essa, que 
beneficiam milhares de empresas, são 
fundamentais para estimular o desen-
volvimento socioeconômico do nosso 
país. O Sebrae acredita que o caminho 
do empreendedorismo é o caminho 
para o futuro do Brasil. Por isso, segui-
mos lutando por políticas públicas que 
beneficiem os empresários e a cultura 
empreendedora. Iniciamos 2017 com 
uma missão cumprida, mas crentes dos 
desafios que ainda temos pela frente.

O Sebrae acredita 
que o caminho do 
empreendedorismo 
é o caminho 
para o futuro 
do Brasil”
Guilherme Zigelli 

Diretor 
Superintendente  
do Sebrae/SC 
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Há 55 anos o BRDE transforma potencial
em desenvolvimento, financiando projetos 
e ideias que impulsionam o crescimento 
socioeconômico do Sul do Brasil. Seja no 
campo ou na cidade, nas pequenas, 
médias ou grandes empresas, o BRDE 
está ao lado de quem empreende. 
Ontem, hoje e sempre. 
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Novas formas de  
consumo da mídia

Artigo

Atecnologia mudou de manei-
ra definitiva a forma como as 
atrações televisivas são consu-

midas. Na era digital as inovações são 
constantes e as novas plataformas 
são assimiladas quase forma instan-
tânea pelas pessoas. E não adianta 
brigar e ir contra o comportamento 
do consumidor. Neste cenário ele é 
rei! É preciso se adaptar à realidade 
do telespectador que prefere o consu-
mo on demand e usa diferentes apli-
cativos e multi-telas para acessar os 
produtos. Essa mudança no padrão 
de comportamento é irreversível e 
altera profundamente a produção 
de conteúdo, seja da programação 
ou dos anunciantes. A condição está 
dada! Cabe aos grupos de comunica-
ção e publicidade estabelecer estra-
tégias mercadológicas frente à pul-
verização do consumo. E a IMPAR 
foi buscar no mercado catarinense a 
opinião de profissionais envolvidos 
nesse processo.

De acordo com a superinten-
dente de Marketing Corporativo da 
Almeida Junior, Monique Campos, 
o maior desafio será estar presente 
nas diferentes mídias de uma forma 
assertiva e com uma linguagem que 
“converse” com este novo consumi-

dor. “Entendemos que o on-line e o 
off-line precisam estar alinhados, 
pois um não substitui o outro. Eles se 
complementam e devem sempre es-
tar alinhados com o comportamento 
do consumidor, de como deseja que 
a informação chegue até ele”, avalia 
Monique.

A Almeida Junior, empresa que 
administra seis shopping centers em 
Santa Catarina, investe forte em cam-
panhas na mídia tradicional e nas no-
vas mídias, utilizando aplicativos e 
marcando presença no mundo digital 
de forma inovadora. “O consumidor 
está cada vez mais crítico e exigen-
te. Ele escolhe o que assistir, busca 
exatamente o que precisa, compara 
e expõe muito mais. Isso é bastante 
positivo, pois nos impulsiona a estar 
mais próximo para entender a neces-
sidade de cada um e de cada cluster 
de consumidores. Precisamos traba-
lhar com criatividade e inteligência”, 
explica a superintendente.

A opinião de Monique Campos 
é corroborada por Thomas Karsch, 
do marketing corporativo da Tigre. 
“O desafio é conhecer seus públicos 
e quais seus hábitos de consumo de 
conteúdo e mídia. Ou seja, que con-

O consumidor 
está cada vez 
mais crítico e 
exigente. Ele 
escolhe o que 
assistir, busca 
exatamente 
o que precisa, 
compara e expõe 
muito mais.”
Monique Campos

Superintendente de 
Marketing Corporativo 
da Almeida Junior
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teúdo eles buscam e em quais ca-
nais de comunicação? A partir daí, 
definir estratégias de comunicação 
com conteúdos direcionados a cada 
publico, nos canais específicos, bus-
cando informá-los e engajá-los com 
assuntos que sejam úteis e de seus 
interesses no dia a dia”, explica 
Karsch.  

Comprovação de resultados

Outra forte tendência no merca-
do é a busca pela comprovação de 
resultados nas campanhas de mídia. 
“Principalmente no mundo digital, 
nós conseguimos métricas bastante 
satisfatórias. Os meios off-line ain-
da dependem de uma série de fato-
res, mas também vejo alguma evo-
lução nesse sentido, principalmente 
em ações de cross media”, analisa 
Pedro Antonio Cherem Filho, do 
Sindicato das Agências de Propa-
ganda (Sinapro).

Neste cenário, o  diretor Comer-
cial da TIM Sul, Carlos Eduardo 
Spezin Lopes, destaca a utilização 
cada vez maior do mobile para aces-
sar conteúdo e promover marcas, 
reforçando a comprovação de resul-
tados. “As empresas têm diversifica-
do seus investimentos e a promoção 
das marcas pelo mobile é mais cer-
teira. Além de atingir o público-alvo 
de forma mais cirúrgica e customi-
zada, as comprovações de retorno 
ao investimento são mais precisas”, 
afirma Lopes.

Monique Campos concorda que 
as mídias digitais permitem uma 
medição acurada e ajudam a aferir 
os resultados das campanhas. Mas 
ela alerta que o compromisso não é 
somente com a exposição da men-
sagem, mas especialmente com a 
conversão lá na ponta, com as ven-
das dos lojistas. “Sentir o resultado 
em vendas continua sendo o grande 
desafio. Em casos como o nosso, te-
mos que manter o “dedo no pulso”, 
acompanhar cada movimentação 
em mídia e verificar junto ao lojista 
se isso rendeu fluxo, comentários e 
conversão. É uma rotina que nunca 
se encerra”, garante Monique.

Todos concordam que o conteúdo 
será a principal arma de vendas para 
as redes de televisão e a produção 
de conteúdo relevante e inteligen-
te se torna essencial neste contexto.  
“Gosto sempre de lembrar a histó-
ria do sabão em pó OMO, que antes 
apenas vendia o conceito racional 
de ‘ninguém lava mais branco’. Hoje 
eles produzem materiais que mos-
tram as crianças brincando e se su-
jando. A relevância está na felicidade 
das crianças e de seus pais por verem 
os filhos nas ruas e não trancados em 
casa. Isso inserido em uma história 
torna-se ainda mais relevante! E esse 
é o grande desafio das ações de mer-
chandising: oferecer conteúdos mais 
inteligentes, que realmente fazem a 
diferença para uma marca”, finaliza 
Pedro Antonio Cherem. 

Principalmente 
no mundo digital, 
nós conseguimos 
métricas 
bastante 
satisfatórias.  
Os meios off-line 
ainda dependem 
de uma série 
de fatores, mas 
também vejo 
alguma evolução 
nesse sentido”
Pedro Antonio Cherem Filho

Sindicato das Agências 
de Propaganda 
(Sinapro/SC)
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Perspectivas positivas 
para a economia

Artigo  
Alessandra ogeda

O pior já passou. Pelo menos em 
termos de expectativas e de si-
nalizações do mercado. Por isso 

mesmo cada vez mais pipocam melhoras 
nos indicadores de confiança no futuro 
de empresários e consumidores do país. 
Depois de queda expressiva do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) durante dois anos 
seguidos, a expectativa do mercado é de 
volta do crescimento em 2017, de que-
da mais expressiva da inflação e, conse-
quentemente, de queda nos juros.

Na economia, tudo está interligado. 
Para voltar ao azul, primeiro é preciso 
mudar o humor de investidores, empre-
sários e consumidores. Começamos a 
sair do pessimismo em 2016, motivados 
não apenas pela mudança nos rumos 
do governo – nem tanto por simpatizar 
com um ou com outro presidente, mas 
especialmente porque as mudanças que 
o país precisa começaram a sair do pa-
pel –, mas também pela melhora de al-
guns indicadores.

A trajetória de queda da cotação do 
dólar em 2016 e a própria redução na 
demanda fizeram a inflação interrom-
per a tendência preocupante de alta. O 
mercado projeta crescimento do PIB de 
pelo menos 1,21% e IPCA (inflação ofi-
cial) de 5% em 2017. Caso a estimativa 

de inflação se confirmar, será um gran-
de alívio para o consumidor que convi-
veu com IPCA de 6,4% em 2014, 10,7% 
em 2015 e de cerca de 7% em 2016. O 
risco para que os preços caiam está na 
categoria Alimentos, que sempre pode 
ser afetada por quebras de produção.

A tendência é que o dólar continue 
mais baixo. Alguns especialistas apos-
tam em um patamar de até R$ 2,70 
para a moeda americana em 2017. A 
cotação menor favorece importações e 
ajuda na trajetória de queda das infla-
ções. As empresas catarinenses devem 
seguir olhando para as exportações, 
mas a volta do consumo no mercado 
interno novamente tornará este o foco 
principal das empresas em 2017. 

O mercado projeta redução gradati-
va da taxa básica de juros, a Selic, até 
chegar a 10,75% no final de 2017. Esse 
patamar ainda é alto, mas já ajuda a 
melhorar a disponibilidade do crédito 
e a retomada dos investimentos. Com 
esse movimento, o mercado de traba-
lho deve retomar o crescimento pouco 
a pouco, tendo um desempenho mais 
positivo realmente em 2018. Se o Brasil 
fizer o dever de casa e não forem regis-
tradas grandes turbulências no merca-
do externo, o país pode voltar a decolar.

Se o Brasil fizer 
o dever de casa 
e não forem 
registradas 
grandes 
turbulências no 
mercado externo, 
o país pode 
voltar a decolar”
Alessandra Ogeda

Colunista e 
comentarista de 
economia do  
Grupo riC SC
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Este reconhecimento 
nos dá a certeza de que vale 
a pena trabalhar coletivamente, 
oferecendo produtos e serviços 
financeiros de uma forma 
mais humana e justa aos 
nossos mais de 3,3 milhões 
de associados. É assim 
que fazemos a diferença 
em cada uma das regiões 
que atuamos.

Sicredi. Líder na categoria 
Cooperativa de Crédito 
pelo Anuário Impar 2016 
nas regiões Grande 
Florianópolis, Norte 
e Foz do Itajaí.
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A força da  
comunicação regional

Artigo

Somos únicos, somos diferentes, 
somos o Grupo RIC, somos bem 
Santa Catarina. Esse lema resu-

me a importância e a força da emissora 
para os catarinenses. Para um Estado 
que possui uma diversidade de cultu-
ras, etnias e setores econômicos sem 
igual no Brasil, essa é uma tremenda 
conquista. “Mais do que estar na tela 
dos catarinenses, é preciso buscar a 
proximidade e a identificação local. E os 
nossos profissionais não medem esfor-
ços para conhecer as particularidades 
de cada comunidade, estabelecendo 
essa conexão que é a nossa maior rique-
za. Por isso somos um grande canal de 
comunicação para os anunciantes”, ga-
rante Reynaldo Ramos Junior, Diretor 
Superintendente do Grupo RIC SC.

Essa proximidade com a comunida-
de faz com que os telespectadores reco-
nheçam os profissionais da RIC como 
amigos presentes em rotinas. “Somos 
parte do dia a dia da população, vive-
mos as idiossincrasias de cada cidade e 
conhecemos a sua gente. Não é à toa que 
muitos dos nossos produtos são líderes 
de audiência”, afirma Roberto Bertolin, 
Diretor Regional Florianópolis.

E o Grupo RIC se esmera para exer-
cer com propriedade a sua função de 
se comunicar com todos os catarinen-
ses. “Diariamente alcançamos milhões 

de pessoas em todo o Estado. O nosso 
desafio é saber ouvir o que cada um 
tem a dizer, entender as particularida-
des e transmitir o conteúdo de forma a 
ser compreendido por todos. E temos 
cumprido essa missão com maestria”, 
explica Silvano Silva, Diretor Regional 
Joinville, Itajaí e Blumenau.

Potência da comunicação

Presente no Paraná e Santa Catari-
na, a RIC é reconhecida como principal 
grupo de comunicação do Sul do país. 
No território catarinense são 11 emis-
soras de televisão, dois  jornais, cinco 
emissoras de rádio, três portais web e 
duas editoras de revistas. Com mais de 
1.100 colaboradores, o Grupo RIC é a 
maior afiliada da Rede Record no Bra-
sil, a rede de televisão vice-líder de au-
diência e com uma cobertura que atin-
ge 96% do país.

Os investimentos contínuos na di-
gitalização do sinal asseguraram ao 
Grupo RIC a cobertura mais completa e 
qualificada de Santa Catarina. São 260 
municípios favorecidos, o que significa 
uma abrangência de 90% do Estado e 
mais de 2,3 milhões de domicílios al-
cançados. E para preservar a identi-
ficação com cada público, a RIC pro-
duz mais de 16 horas de programação 
diária regional para a RICTV Record 
e mais três horas na Record News SC. 

Nossos 
profissionais não 
medem esforços 
para conhecer as 
particularidades 
de cada 
comunidade (...). 
Por isso somos 
um grande canal 
de comunicação 
para os 
anunciantes”
Reynaldo Ramos Junior

Diretor 
Superintendente  
do Grupo riC SC
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“São quatro milhões de pessoas no Es-
tado alcançadas todos os dias por meio 
das nossas transmissões, conferindo ao 
Grupo RIC a cobertura mais completa e 
qualificada de Santa Catarina”, informa 
Reynaldo Ramos.

A Rede Record investe forte em no-
vidades, com atrações que englobam 
programas de entretenimento com as 
maiores celebridades nacionais, super 
produções na teledramaturgia e um 
jornalismo de credibilidade. Além de 
arrebatar a preferência do público, essa 
diversidade permite entregar resulta-
dos cada vez melhores aos seus anun-
ciantes, mas sem nunca perder o foco 
na comunicação local. “Temos muito 
orgulho da nossa regionalidade e da 
busca constante pelos elos com cada lo-
calidade, o que torna o nosso conteúdo 
tão expressivo e especializado”, afirma 
Roberto Bertolin.

Assumindo posições corajosas em 
defesa dos catarinenses e do desenvol-
vimento econômico, mas sem nunca 
abrir mão da comunicação responsá-
vel, a emissora produz um jornalismo 
com ética e transparência, sendo o mais 
premiado de Santa Catarina. “Um gru-
po de comunicação precisa de força 
e independência para realmente ser 
capaz de fazer a diferença na vida das 
pessoas. E temos feito isso com muita 
competência ao longo dos anos”, come-
mora Bertolin.

A valorização das marcas

O Grupo RIC também produz 
projetos especiais que envolvem pa-
trocinadores e marcas com a socie-
dade catarinense, como o Destino SC, 
a Campanha do Agasalho, o Anuário 
IMPAR e os movimentos “Sou Bem”. 
Além de permitir a produção de infor-
mação de qualidade e auferir uma au-
diência excepcional, a ampla cobertura 

dos veículos da RIC por meio de suas 
diversas plataformas – RICTV Record, 
da Record News SC, do Jornal Notícias 
do Dia, do Portal ND Online, do Portal 
RIC Mais e da RIC Editora – possibilita 
agregar valor para a sociedade e para as 
marcas dos seus anunciantes.

“Também somos uma empresa re-
gional e precisamos cada vez mais es-
tar conectados com os nossos clientes 
e parceiros, estabelecendo uma relação 
de confiança e transparência. Neste 
contexto, podemos destacar a impor-
tância das mídias regionais para ala-
vancar o sucesso do negocio e da eco-
nomia regional”, analisa Vidal Lohn 
Filho, Diretor de Expansão de Marke-
ting dos Supermercados Imperatriz.

A importância no investimento da 
comunicação regional também é refor-
çada pelo empresário Antônio Koeri-
ch. “Há mais de 60 anos temos como 
premissa a comunicação como um in-
vestimento. A cada nova cidade que 
chegávamos, sempre pedíamos licença 
para fazer parte da história do lugar. 
Tradição mantida até hoje, investindo 
em nosso povo, em nossa gente, pois 
acreditamos que juntos, ao fortalecer-
mos nossa marca, estamos também 
trabalhando para o desenvolvimento 
econômico”, afirma Koerich.

De acordo com Sabrina Angeloni, 
diretora de Marketing do Angeloni, 
para a consolidação da visibilidade de 
uma marca, a comunicação regional as-
sume imensa importância na atualida-
de. “Aliada às fortes marcas empresa-
riais, as mídias regionais têm um papel 
de destaque na promoção da cidadania 
e no fortalecimento dos laços sociais. E 
a mídia local desempenha um papel de-
cisivo para consolidar o relacionamen-
to das empresas com a comunidade”, 
garante Sabrina Angeloni. 

Temos muito 
orgulho da nossa 
regionalidade 
e da busca 
constante pelos 
elos com cada 
localidade, o que 
torna o nosso 
conteúdo tão 
expressivo e 
especializado”
Roberto Bertolin

Diretor regional 
Florianópolis
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Record consagra-se 
em teledramaturgia e 

entretenimento

rede record

Reconhecida pela programação 
de qualidade, chegando a lide-
rança de audiência em impor-

tantes cidades do Brasil, a Rede Record 
se reinventou em 2016. A emissora in-
vestiu em teledramaturgia, jornalismo 
e entretenimento, consagrando-se na-
cionalmente.

Os Dez Mandamentos

Inaugurando o horário das 20h30 
para as novelas bíblicas da Record, “Os 
Dez Mandamentos” foi um marco na te-
ledramaturgia brasileira. Sem dúvida o 
que fez mais sucesso na superprodução 
foi a passagem das pragas do Egito e a 
abertura do Mar Vermelho. 

Em 2016 a Record investiu ainda 
mais no sucesso e a novela ganhou uma 
segunda temporada, um filme, um mu-

sical e uma linha de produtos com itens 
como camisetas, almofadas e copos. O 
filme conquistou a maior bilheteria da 
história do cinema brasileiro, com mais 
de 11 milhões de espectadores. 

O que surpreendeu ainda mais foi a 
repercussão internacional ao exibir a su-
perprodução em países como Portugal, 
Argentina, Moçambique, Chile, Polônia, 
Japão e EUA. Para a autora Vivian de 
Oliveira, a novela fez sucesso pois cau-
sa curiosidade nos telespectadores. “A 
história retratada é algo que está muito 
no imaginário das pessoas. A maioria já 
ouviu falar sobre a abertura do Mar Ver-
melho, por exemplo, e quem não sabia 
procurou saber”, comenta.

A novidade deu tão certo que a 
emissora passou a investir no segundo 
horário de novelas, com “Escrava Mãe”. 

A maioria já 
ouviu falar sobre 
a abertura do 
Mar Vermelho, 
por exemplo, e 
quem não sabia 
procurou saber”
Vivian de Oliveira

Autora da novela “os 
Dez Mandamentos”
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Fábio Porchat: o rei das noites 

Após grande expectativa estreou 
em agosto o Programa do Porchat, 
que dá uma pitada de animação ao fim 
de noite dos catarinenses. São entre-
vistas divertidas e atrações cheias de 
humor. Fábio Porchat entretém o te-
lespectador com um monólogo inicial, 
comentando as principais notícias do 
dia, além de esquetes com convidados 
especiais, games e muita música. 

A trilha sonora fica por conta da 
banda goiana Pedra Letícia, que intera-
ge com o apresentador e com a plateia, 
faz intervenções em áudio e acompa-
nha cantores conhecidos nacionalmen-
te. Enquanto isso, o humorista Paulo 
Vieira conversa com a galera na rua e 
brinca com a plateia, que também tem 
participação no programa.

De acordo com comunicado da 
Rede Record emitido no dia 7 de no-
vembro, o programa teve crescimento 
de 8% na audiência no mês de outubro 
em relação a setembro. Uma  ótima 
opção para os fins de noite.

A Terra Prometida

A saga do povo hebreu em busca 
da liberdade continuou com a novela 
“A Terra Prometida”, trama repleta de 
conflitos, intrigas, romances, aventuras, 
lutas pelo poder, traições, paixões proi-
bidas e amores impossíveis. A superpro-
dução deu prosseguimento ao sucesso 
“Os Dez Mandamentos” e consagrou o 
horário das 20h30 para as grandes pro-
duções bíblicas da emissora.

A novela contou com duas passa-
gens de grande sucesso: a travessia do 
Rio Jordão, momento crucial na saga 
do povo hebreu para conquistar Canaã; 
e a queda das muralhas de Jericó, dan-
do assim um importante passo na bus-
ca do território sagrado. De acordo com 
comunicado da Rede Record emitido 
no dia 19 de outubro o sucesso de “A 
Terra Prometida” fez aumentar a cada 
dia a audiência da produção. 

RECORDTV lança nova marca

Ao longo dos anos o mercado pas-
sou por grandes mudanças. Dentro 
deste cenário a RECORD tem se desta-
cado em audiência, prestígio e a expe-
riência de 63 anos falando aos brasilei-
ros. A emissora reúne o conhecimento 
de mercado e os atributos desta nova 
geração em sua nova marca.

Com traços modernos a marca pas-
sa a se chamar RECORD TV e busca se 
aproximar ainda mais do telespectador, 
reforçando a confiança, transparência e 
a credibilidade da emissora no merca-
do nacional. A nova identidade visual 
pode ser vista na programação da emis-
sora desde o dia 24 de novembro.

Acreditamos na 
evolução dos 
brasileiros por 
intermédio da 
informação”
Manoel Silva

Presidente da  
record news
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A sociedade digital e seu 
público analógico

Artigo  
Gelson Merisio

Tentarei explicar nas próximas li-
nhas o que entendo ser o signifi-
cado de “ímpar” e como o termo 

relaciona-se tão bem com as principais 
marcas de Santa Catarina e com o mo-
mento que vivemos. Uma série de ondas 
de mudanças digitais ocorreu enquanto 
continuamos em nossas zonas de con-
forto na tomada de decisão. A sociedade 
avançou, está digital, enquanto o gover-
no, com seu peso institucional, assiste à 
transformação ainda analógico.

Surge dessa diferença uma imobili-
dade, que se repete constantemente em 
ações que não têm mais o impacto que 
tiveram em um passado não tão distan-
te. As políticas públicas não acompa-
nharam as mudanças: a população troca 
vídeos, fotos e opiniões pela internet; o 
Poder Público envia ofícios pelo correio 
e tramita pilhas e mais pilhas de papel.

Os mercados mudam em velocidade 
semelhante. A maior empresa de hospe-
dagem não possui um único quarto de 
hotel. A maior companhia de transporte 
não tem carro próprio. E a atual gigante 
mundial de mídia não é dona de jornais 
ou revistas.

Estamos em um ponto da nossa his-
tória em que as instituições estão cada 
vez mais fracas e os indivíduos tomaram, 

cada um, parte do poder de influência e 
decisão que antes pertencia a esses pila-
res da estrutura social do passado. Cada 
pessoa é ímpar.

As empresas que aqui se destacam 
souberam, ao menos em parte, adaptar-
-se à essas mudanças, saíram na frente 
na busca por entender seu consumidor 
e essa nova forma de relacionamento. 
Quem não acompanhar a evolução, difi-
cilmente figurará nas futuras listas.

O consumidor faz avaliações em 
tempo real dos produtos que consome. 
Falhas não passam mais despercebidas 
e, rapidamente, uma opinião negativa 
torna-se “viral”. Enquanto as marcas 
ímpares, aquelas que proporcionam 
a melhor experiência, ganham pro-
paganda de graça nas redes sociais, e 
surgem em camisetas e adesivos para 
carros.

Como representantes do povo, pre-
cisamos estar atentos e mergulharmos 
rapidamente no tema. Será necessário 
entender como recuperar o tempo per-
dido e, ao mesmo tempo, nos adaptar à 
nova onda de transformação que, com 
certeza, virá. O Poder Público como um 
todo precisa se tornar também em par-
te ímpar para voltarmos a nos conectar 
com “sua excelência, o povo”.

O Poder Público 
como um todo 
precisa se tornar 
também em 
parte ímpar para 
voltarmos a nos 
conectar com 
‘sua excelência, 
o povo’”
Deputado Gelson Merisio

Presidente da 
Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina
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Pesquisa de 2016 realizada pela
RICTV Record/Ibope Inteligência.

univille.br

Pela 8ª vez consecutiva, a Univille foi eleita a marca preferida e
mais lembrada na categoria Ensino Superior, do Prêmio Impar.

Um reconhecimento com muitos motivos para agradecer.

O NÚMERO DE CONQUISTAS É PAR.
E O PRÊMIO É ÍMPAR.
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Otimismo no comércio 
catarinense

Artigo  
Bruno Breithaupt

O dinamismo de Santa Catarina 
fez com que o Estado sentisse 
menos a crise que vem travando 

o crescimento em todo o país. Para 2017, 
espera-se que a economia viva sinais de 
recuperação mais intensos.

A travessia desse período turbu-
lento exigiu que nós, empresários,  
criássemos condições para o desenvol-
vimento sempre buscando alternativas 
para minimizar os efeitos negativos, fa-
zendo uso da inovação e diversificação 
de produtos. E tivemos êxito nesse pro-
cesso. Muito dos resultados positivos 
que presenciamos se dá pela diversida-
de da economia estadual, com mão de 
obra qualificada e criatividade do em-
presário catarinense.

Representamos um setor que é res-
ponsável por 62,4% da riqueza gerada 
no Estado e 70% da arrecadação, além 
de empregar mais de 1,4 milhão de pes-
soas – impactando, desta forma, no 
menor índice de desemprego no país 
(6,7%). Além dos números que atestam 
a competitividade do setor, os indica-
dores – pesquisados mensalmente pela 
Fecomércio SC – dão sinais de estabili-
zação na queda do último ano, com pos-
sibilidade de retomada do consumo em 
um futuro próximo.   

Sabemos que os atuais índices ain-
da permanecem negativos, mas indi-
cam que o ritmo de queda vem desa-

celerando, quando comparado com os 
últimos dois anos. Os principais indi-
cadores determinantes do consumo, 
como a renda, o desemprego e o crédito 
também suavizaram seus índices ne-
gativos. Após meses de retração, Santa 
Catarina voltou a criar postos de tra-
balho formais em agosto. O indicador 
de Intenção de Consumo das Famílias 
catarinenses sinalizou uma alta de 5,6% 
em outubro, registrando o segundo mês 
de alta no índice.

Diante desse cenário é esperado que 
as vendas parem de cair à medida que os 
indicadores de renda, emprego, inflação 
e crédito mantenham sua trajetória de 
melhora, com o volume de vendas po-
dendo voltar a crescer a partir do segun-
do trimestre de 2017. Seguindo a mesma 
trajetória, o Índice de Confiança do Em-
presário Catarinense também se elevou 
(5,2%) em outubro, mantendo uma alta 
há cinco meses consecutivos, demons-
trando que o empresário já vislumbra a  
possibilidade de investir em 2017.

 Os números apontados atestam 
que em momentos de crise, como a que 
vivemos, nossa classe empresarial se 
apresenta como inovadora e empreen-
dedora. O comércio de bens, serviços e 
turismo catarinense é de um potencial 
ímpar no país, liderado por empresários 
inovadores e representado pela força de 
trabalhadores qualificados.

Os números 
atestam que 
em momentos 
de crise 
nossa classe 
empresarial se 
apresenta como 
inovadora e 
empreendedora”
Bruno Breithaupt

Presidente da 
Fecomércio SC
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DIVERSAS MARCAS
SAO AS PREFERIDAS, 
MAS SO UMA
TRABALHA
POR TODAS
ELAS.
Não é fácil fazer sucesso.
Mas, para chegar lá, as empresas
do comércio de bens, serviços
e turismo contam com a força
da Fecomércio. Com orientação, 
pesquisas sobre o consumidor, 
câmaras setoriais, articulação 
política, certificações e serviços,
a Fecomércio contribui para 
melhorar o desempenho deste 
setor, que já é responsável
por 62,9% da riqueza gerada
no estado e 70% da arrecadação
de Santa Catarina.



DIVERSAS MARCAS
SAO AS PREFERIDAS, 
MAS SO UMA
TRABALHA
POR TODAS
ELAS.
Não é fácil fazer sucesso.
Mas, para chegar lá, as empresas
do comércio de bens, serviços
e turismo contam com a força
da Fecomércio. Com orientação, 
pesquisas sobre o consumidor, 
câmaras setoriais, articulação 
política, certificações e serviços,
a Fecomércio contribui para 
melhorar o desempenho deste 
setor, que já é responsável
por 62,9% da riqueza gerada
no estado e 70% da arrecadação
de Santa Catarina.



30 impar 2016

A indústria pós-crise

Aindústria catarinense sempre 
se mostrou robusta. Destaca-se 
como o sexto maior PIB indus-

trial e o setor mais diversificado do país. 
Sua trajetória a fez consolidar-se como 
uma fortaleza. Sua força é o trunfo que 
a defende em períodos adversos como o 
atual e, por mais que sofra na crise, não 
se intimida  frente aos enormes obstá-
culos que a desafiam. 

Após dois anos de uma severa re-
cessão, a crise ainda persiste. Porém, 
começamos a observar os primeiros 
pontos de reversão desse quadro, espe-
cialmente a melhoria dos indicadores 
de confiança, embora isso ainda não se 
reflita no aumento da produção. Mas os 
estoques também já dão indicação  de 
ajustamento.

Com certa prudência, podemos esti-
mar que a esperada recuperação da eco-
nomia tende a dar seus primeiros sinais 
ainda no primeiro trimestre de 2017, 
com melhora na utilização da capacida-
de industrial instalada e com o proces-
so de retomada gradual da geração de 
emprego. Contudo, a saída, de fato, da 
crise está condicionada à aprovação fi-
nal  da PEC 241, que estabelece um teto 
à expansão das despesas públicas, além 

das inadiáveis reformas, com a da pre-
vidência, a política e a trabalhista.

O ajuste nas contas públicas e o 
avanço nas reformas são pré-condição 
para criarmos um ambiente de oportu-
nidades e de crescimento. Nesse sen-
tido, os empresários devem liderar o 
processo de mobilização da sociedade 
para que o governo tome as medidas 
necessárias e, assim, consigamos virar 
essa triste página da história brasileira. 

A indústria, importante indutora do 
desenvolvimento, tem pressa. O mundo 
está mudando rapidamente, impulsio-
nado pelo surgimento de novas tecnolo-
gias. Precisamos estar em linha com os 
novos tempos, que vão trazer mudan-
ças profundas tanto para as indústrias 
e a economia em geral, quanto para a 
sociedade. Estamos na era da hiperco-
nectividade, da internet das coisas, da 
nano e biotecnologia. Nossos principais 
concorrentes internacionais já estão 
operando nesse novo tempo. Parafrase-
ando Ghandi, a indústria de Santa Ca-
tarina quer ser ela a transformação que 
quer ver no mundo e, por isso, mesmo 
desafiada pelas consequências da crise, 
se prepara para aproveitar as oportuni-
dades que a levarão a um futuro melhor.

O ajuste nas 
contas públicas 
e o avanço nas 
reformas são 
pré-condição 
para criarmos 
um ambiente de 
oportunidades e 
de crescimento”
Glauco José Côrte

Presidente da FieSC

Artigo  
Glauco José Côrte
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uma vez do prêmio IMPAR SC

em 3 categorias:
LOJA DE DEPARTAMENTOS

Estadual

LOJA DE ROUPA MASCULINA
Regional (Foz do Itajaí, Vale do Itajaí e Oeste)

LOJA DE ROUPA FEMININA
Regional (Foz do Itajaí, Vale do Itajaí e Oeste)
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Oportunidades e desafios 
à engenharia

Artigo  
Carlos Alberto Kita Xavier

A crise econômica, social, política 
e ética vivenciada no país nos 
leva a uma reflexão: de que for-

ma as profissões e os profissionais do 
Sistema Confea/Crea e Mútua podem 
contribuir para a retomada do cresci-
mento? O Brasil necessita de um pro-
jeto de desenvolvimento com a partici-
pação efetiva dos profissionais da área 
tecnológica, tendo como vanguarda o 
conhecimento técnico científico.

Como consequências à crise, pode-
mos citar o alto índice de desemprego, 
o número expressivo de obras de in-
fraestrutura paralisadas, a falência de 
empresas, a estagnação econômica e a 
corrupção generalizada, inclusive em 
empresas de engenharia. Toda crise 
gera oportunidades, mas é preciso que 
o país passe por mudanças estruturais 
e comportamentais. 

A Agronomia e a Engenharia têm 
participação expressiva na economia 
em diferentes frentes como nas obras de 
infraestrutura e na indústria. São vários 
setores que envolvem uma enorme ca-
deia produtiva pelo caráter sistêmico. 

O agronegócio teve modernização 
extraordinária a partir da década de 60 
e deu ao Brasil a condição de celeiro do 
mundo, mas com foco no mercado ex-
terno e no emprego de tecnologias ex-
cludentes de mão de obra. É um modelo 
com retorno econômico, mas é preciso 

investir também na agricultura familiar, 
tão importante à geração de empregos. 
Cerca de 70% dos alimentos que chegam 
à mesa dos brasileiros vêm deste setor. 

Apesar da eficiência com as expor-
tações, o Brasil tem um custo alto com 
logística. Ainda é um país exportador 
de ‘commodities’ e importador de tec-
nologia de ponta. É necessário estar 
atento ao risco da desnacionalização de 
setores estratégicos como o de siderur-
gia e de minérios, a fim de evitar o que 
ocorreu com as telecomunicações. 

O Estado tem papel fundamental 
no planejamento e no controle dos 
gastos, mas com recursos suficientes 
para atender a demanda por infraes-
trutura. O gerenciamento e a fiscali-
zação de obras públicas, com a apli-
cação de anteprojeto, projeto básico e 
executivo, é fundamental. Enquadrar 
o conhecimento técnico na modalida-
de de pregão eletrônico é abrir as por-
tas à corrupção. Não há como resolver 
o problema do custo e qualidade das 
obras sem esta premissa. 

A modernização da legislação, 
principalmente da Lei das Licitações e 
Contratos (8.666/93), a segurança ju-
rídica aos investidores, incorporadores 
e construtores, a inovação tecnológica 
e a valorização dos profissionais são 
essenciais para colocar a Engenharia a 
favor do Brasil.

Toda crise gera 
oportunidades, 
mas é preciso 
que o país passe 
por mudanças 
estruturais e 
comportamentais”
Carlos Alberto Kita Xavier

Presidente do CreA-SC
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Produtividade como 
alavanca do crescimento

O empresariado brasileiro tem 
aproveitado o momento com-
plicado da economia para olhar 

para dentro do seu negócio e buscar so-
luções e ideias que permitam aumen-
tar a competitividade de seus produtos 
e serviços.  Muitos empresários enxer-
garam na crise uma oportunidade para 
melhorar seus processos, reduzir seus 
custos e “arrumar a casa”, para quando 
a demanda voltar a crescer. 

Temos identificado no Banco Re-
gional de Desenvolvimento do Extre-
mo Sul – BRDE que as empresas, co-
operativas e produtores rurais estão 
recobrando a confiança na economia. 
Embora a conversão desta retomada 
da confiança em redução do desem-
prego seja um processo lento, já temos 
observado uma inclinação maior a in-
vestimentos no setor produtivo. 

Essa percepção mais positiva do 
país é resultado da confiança dos mer-
cados nacional e internacional na equi-
pe econômica atual, da valorização do 
real frente ao dólar e das iniciativas em 
prol de uma governança mais transpa-
rente e profissionalizada nas empre-
sas públicas, como a Lei 13.303, a Lei 
das Estatais, aprovada em meados de 
2016. O ambiente para negócios no 
Brasil tende a melhorar também em 
decorrência da aprovação pelo Con-

gresso das reformas necessárias para 
garantir a estabilidade econômica.

Embora não tenhamos num futuro 
próximo cenário tão vantajoso para a 
economia como o “boom das commo-
dities”, que alavancou o desenvolvi-
mento do país de meados da década 
passada até 2014, o Brasil entendeu 
que existe muito espaço para o cresci-
mento por meio do aumento da produ-
tividade. A indústria e o agronegócio 
precisam investir na inovação para ele-
var a competitividade e agregar mais 
valor aos nossos produtos e serviços. O 
BRDE tem sido um importante parcei-
ro de projetos e ideias inovadoras, e é 
líder no ranking de repasses na Finep. 

Para que nossos produtos e servi-
ços possam fazer frente à concorrên-
cia internacional no mercado externo, 
além de inovar precisamos resolver os 
gargalos na infraestrutura. O BRDE 
tem apoiado investimentos em impor-
tantes setores, como a geração de ener-
gias limpas e renováveis. 

O banco está preparado para conti-
nuar sendo o banco de fomento da re-
gião Sul, financiando empreendimen-
tos em todos os setores da economia, 
do agronegócio à inovação, das gran-
des às micro e pequenas empresas, das 
cooperativas ao agricultor familiar. 

O Brasil entendeu 
que existe muito 
espaço para o 
crescimento 
por meio do 
aumento da 
produtividade”
Renato de Mello Vianna

Diretor Financeiro do 
banco regional de 
Desenvolvimento do 
extremo Sul – brDe

Artigo  
Renato de Mello vianna
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Caro é o que você  
deixa de fazer

Das duas uma: ou você já sabe 
que precisa olhar para o seu 
negócio de forma diferente ou 

vai precisar. E não estou falando da 
crise nem da inovação. Estou falando 
de fazer a diferença.  

A mudança que o branding exige 
transcende o estético. A marca repre-
senta a empresa de corpo e alma, o 
modelo de negócio deve tangibilizar a 
proposta de valor. Todos os pontos de 
contato precisam transmitir a mesma 
sensação. Branding é comportamen-
to. Um comportamento único que 
desperta identificação e diferencia 
dos demais. 

Se diferenciar pode parecer caro, 
mas o preço de ser mais um no meio 
dos concorrentes pode ser maior. Ou 
ainda, se você “não tiver concorren-
tes”, podemos fazer essa conta sobre 
o quanto está deixando de ganhar.

Muitas empresas ainda não para-
ram para pensar em branding pois no 
momento não pode investir ou há ou-
tras prioridades: revitalizar a identi-
dade visual e fazer um novo site, por 
exemplo, pois o foco desse ano são as 
vendas.

Caro é perder a 
oportunidade 
de pensar seu 
negócio de 
outra forma e 
ficar fazendo a 
mesma coisa”
Manuella Paula

Sócia da Glóbulo

Artigo  
Manuella Paula
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o A hora de olhar pra dentro prova-
velmente nunca vai chegar, porque se 
diferenciar ainda é visto como ter um 
“logo” bonito, com um símbolo que 
represente algo que alguém acredita 
que um dia fez sentido.   

É tudo uma questão de percepção: 
caro é ver um concorrente fazer um 
esforço mínimo e conseguir transmi-
tir a mensagem que você não conse-
guiu tangibilizar. Caro é investir em 
conteúdo sem saber o que se quer di-
zer. Quanto custa acreditar em uma 
coisa e o cliente entender algo com-
pletamente diferente? É mais barato 
fazer como todo mundo, mas o que 
sai caro é ter “alguns reais a menos” 
como o fator decisivo da sua compra. 
Caro é perder a oportunidade de pen-
sar seu negócio de outra forma e ficar 
fazendo a mesma coisa.

Caro mesmo é o que você deixa 
de fazer. E é a cultura de uma orga-
nização que impede que em algum 
momento alguém pare tudo e diga: 
isso não funciona mais. Um estudo 
de branding traz, primeiramente, 
um entendimento do que a marca é, 
no que acredita e por quais causas 
luta. Isso, por acaso, resulta em um 
produto ou serviço. Mas branding é, 
antes de mais nada, a certeza quanto 
aos próximos passos. 



Ninguém entende mais de Santa Catarina do que o catarinense. E ninguém fala melhor com 
o catarinense do que a RIC. Hoje, somos a maior produtora de conteúdo regional do Sul do 
Brasil, levando para o estado mais informação, mais opinião, mais cultura, mais esporte e tudo 
o que o nosso povo gosta. Jogamos junto com os nossos times, crescemos junto com a nossa 
indústria, nos desenvolvemos junto com as nossas cidades. E assim, de catarinense para 
catarinense, quando o assunto é Santa Catarina, você pode sempre contar com a gente.

/GRUPORICSC
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MElhoR loJA DE CoMÉRCIo DE SANtA CAtARINA
HAVAN

QuAl INDÚStRIA CAtARINENSE  
MElhoR REPRESENtA o EStADo 

TUPY S.A.
  

ASSoCIAção ou SINDICAto QuE  
MElhoR REPRESENtA A ClASSE

SINMETAL

APRESENtADoR DE tElEvISão REFERÊNCIA  
EM SANtA CAtARINA

HÉLIO COSTA

ARRoZ
UrbANO

BANCo
CAIxA

CAFÉ
MELITTA

ENSINo PRoFISSIoNAlIZANtE
SENAI

FACulDADE ou uNIvERSIDADE
UFSC

FARMÁCIA
DrOgArIA CATArINENSE

loJA DE DEPARtAMENto
HAVAN

MARCA DE MAtERIAl DE CoNStRução
TIgrE

oPERADoRA DE tElEFoNIA CElulAR
TIM

PlANo DE SAÚDE
UNIMED

tIPoS DE CARNE
bOVINA

tÍtulo DE CAPItAlIZAção E SoRtEIoS
TrIMANIA

vIGIlÂNCIA E SEGuRANçA
OrSEgUPS

DeStAqueS CAtArinenSe

MArCAS eStADuAiS
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QuAl CIDADE PoSSuI A MElhoR  
QuAlIDADE DE vIDA EM SC

FLOrIANÓPOLIS

QuAl CIDADE É A MElhoR oPção  
DE tuRISMo No INvERNo EM SC

SÃO JOAQUIM

QuAl CIDADE É A MElhoR oPção  
DE tuRISMo No vERão EM SC

FLOrIANÓPOLIS

PoRto DE SANtA CAtARINA QuE MAIS SE DEStACA
POrTO DE ITAJAÍ

QuAl A MElhoR RoDovIA DE SANtA CAtARINA
br-101
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Conheça um pouco mais 
sobre a Pesquisa IMPAR

Perfil da Pesquisa

O Anuário IMPAR – Índice de 
Marcas de Preferência e Afi-
nidade Regional – chega ao 

seu nono ano lançando a pesquisa 
mais completa do Sul do Brasil sobre 
as marcas de maior afinidade com o 
consumidor catarinense. Realizada 
pela RICTV Record, em parceria com 
o Ibope Inteligência, para a edição 
2016 foram entrevistadas 855 pes- 
soas nas cinco regiões mais expres-
sivas de Santa Catarina – Grande 
Florianópolis, Foz do Itajaí, Vale do 
Itajaí, Norte e Oeste.

“A pesquisa traduz o comporta-
mento e o desejo dos consumidores. 
Saber trabalhar essa informação é 
estratégico para as empresas, pois 
o cenário atual exige investimentos 
em marcas que criem maior afinida-
de com as pessoas. Portanto, temos 
muito orgulho de publicar esse es-
tudo, pois a IMPAR traz essa leitura 
em números e dados”, conta Marina 
Ramos, coordenadora geral do Pro-
jeto IMPAR.

Na metodologia de abordagem  
realizada com os entrevistados são 
feitas três perguntas. A marca ga-
nha um ponto cada vez que é citada, 
sendo que o resultado final é obti-
do com a soma de todos os pontos 

conquistados dividida pelo total de 
marcas citadas. Na mesma pesqui-
sa são levantados dados que traçam 
o perfil do consumidor catarinense 
como Idade, Classe Social, Sexo e 
Ramo de Ocupação.

A nona edição da IMPAR está di-
vidida em quatro seções. A primeira 
parte do anuário traz a participação 
de diversas instituições. Por meio 
da opinião de relevantes dirigentes 
catarinenses é possível identificar o 
otimismo com os meses vindouros, 
demonstrando a coragem da socie-
dade em superar as adversidades e 
seguir em frente, sempre de olho no 
futuro.

A segunda seção da revista IM-
PAR é dedicada aos destaques ca-
tarinenses. São empresas, pessoas, 
instituições e cidades que estive-
ram entre os mais lembrados pe-
los entrevistados em todas as regi-
ões analisadas. Na sequência está 
o apanhado geral da pesquisa com 
o resultado dos 29 segmentos pes-
quisados. Apesar da redução no nú-
mero de regiões estudadas, Marina 
Ramos destaca que a edição IMPAR 
2016 está ainda mais acurada e ob-
jetiva. “Temos várias matérias que 
apresentam um compêndio das em-

A pesquisa 
traduz o 
comportamento 
e o desejo dos 
consumidores. 
Saber trabalhar 
essa informação 
é estratégico 
para as 
empresas”
Marina Ramos

Coordenadora geral do 
Projeto iMPAr
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presas citadas na pesquisa, permi-
tindo aprofundar o conhecimento 
destas marcas que são tão expressi-
vas em nosso Estado”, explica.

O anuário IMPAR também traz 
várias entrevistas com empresários 
e gestores que se destacam em seus 
segmentos. “O leitor tem um pano-
rama privilegiado das opiniões des-
tes importantes líderes e de todo 
o cenário que tange o mundo das 
marcas em Santa Catarina”, destaca 
Marina Ramos.

A coordenadora também salienta 
que um dos objetivos primordiais da 
IMPAR é oferecer às empresas uma 
ferramenta para o desenvolvimento 
de estratégias e tomadas de decisão 
voltadas para o desenvolvimento de 
ações com relação às marcas. Isso 
tudo corrobora no desenvolvimento 
do mercado nas regiões pesquisadas. 
“As marcas na conjuntura atual fun-
cionam como engrenagens que aju-
dam a movimentar a economia. Des-
ta forma, investir nelas é colaborar 
com o desenvolvimento econômico 
regional, estadual e nacional, for-
talecendo diferentes setores econô-
micos e impulsionando o nosso país 
para um futuro mais promissor”,  
finaliza Marina.
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Havan

Destaque Catarinense 
Melhor loja de comércio do Estado

Ahistória de sucesso da Havan co-
meçou em 1986, quando Lucia-
no Hang percebeu que Brusque 

ganhava um novo impulso econômico, 
baseado no turismo de compras. Junto 
a um sócio, de nome Vanderlei, abriu 
uma pequena loja de 45 metros quadra-
dos, voltada à venda de tecidos. Da jun-
ção dos nomes surgiu a marca Havan, 
reconhecida como a maior rede de lojas 
de departamentos do Brasil. E a supre-
macia da marca em Santa Catarina é 
incontestável. Quando o assunto é loja 
de departamento, a Havan é sempre a 
mais citada e domina as pesquisas IM-
PAR realizadas nos últimos anos.

A expansão da Havan começou três 
anos após a fundação, quando a loja já 
estava pequena para atender a crescen-
te demanda de clientes e comportar a 
diversificação no mix de produtos. A 
mudança foi para um imóvel maior, na 
Rodovia Antônio Heil, onde permane-
ce até hoje a matriz da rede. Uma nova 
ampliação ocorreu em 1994. O prédio 
ganhou contornos estilizados da Casa 
Branca, nos Estados Unidos, adotado 
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até hoje como marca da rede. Outro 
símbolo que caracteriza a Havan é a ré-
plica da Estátua da Liberdade.

A Havan ingressou no segmento de 
lojas de departamentos treze anos após 
a sua fundação e de lá para cá obteve 
um crescimento exponencial, inclusi-
ve para novos estados brasileiros. Com 
grandes investimentos em Santa Cata-
rina, uma megaloja foi aberta em Barra 
Velha – a Parada Havan – com 90 mil 
m² e a maior estátua do Brasil: a Está-
tua da Liberdade no local mede 57 me-
tros. Neste endereço também está loca-
lizado o Centro de Distribuição da rede.

Hoje, Luciano Hang administra 
uma rede de lojas de departamentos 
com 94 unidades em Santa Catari-
na, Paraná, São Paulo, Rio de Janei-
ro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Espí-
rito Santo, Pernambuco, Bahia, Pará e 
Rondônia. A expectativa é ultrapassar 
a marca de 100 lojas até o final de 2017. 
Ao que tudo indica, a Havan continuará 
cada vez mais forte e presente no coti-
diano dos catarinenses.
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2,65%
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Tupy

Destaque Catarinense 
A indústria que melhor representa Santa Catarina

Uma história genuinamente ca-
tarinense, que atravessou fron-
teiras, conquistou outros conti-

nentes e alcançou a liderança global no 
mercado de blocos e cabeçotes de ferro 
para motores. Com atuação em mais de 
40 países e receita total de R$ 3,4 bi-
lhões – sendo o lucro líquido de R$ 220 
milhões em 2015 –, não é toa a Tupy foi 
o destaque da pesquisa ÍMPAR 2016 
como a indústria catarinense que me-
lhor representa o Estado, alcançando 
a liderança à frente de outras grandes 
potências como Weg e Aurora, segunda 
e terceira colocadas respectivamente.  

“Esse reconhecimento é reflexo do 
trabalho dedicado que começou com 
nossos fundadores, há quase 80 anos, 
e hoje é realizado com o mesmo cui-
dado por nossos milhares de funcio-
nários. Ficamos felizes por saber que 

Santa Catarina enxerga na atuação da 
Tupy os mesmos atributos que carac-
terizam esse povo: seriedade, empe-
nho e respeito às pessoas”, comemora 
Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, presi-
dente da empresa.

Com sede em Joinville desde a sua 
fundação, a Tupy possui atualmente 
cerca de 11,6 mil funcionários, aloca-
dos em duas plantas fabris no Brasil 
(Joinville e Mauá/SP) e duas no Mé-
xico (Saltillo e Ramos Arizpe), além de 
escritórios comerciais em São Paulo, 
nos Estados Unidos e na Europa. Em-
presa fortemente exportadora, obteve 
cerca de 82% de sua receita de 2015 
no mercado externo, incluindo expor-
tações a partir do Brasil e vendas das 
unidades mexicanas.

A potência em que a Tupy se trans-
formou foi muito além dos sonhos 
de Albano Schmidt, Hermann Metz e 
Arno Schwarz, que em 1938 fundaram 
a empresa com o propósito de fabricar 
no Brasil um produto que até então 
era importado da Europa. Em 1930 
Albano lançou o desafio aos sócios de 
descobrir a fórmula do ferro fundido 
maleável para fabricação de conexões 
hidráulicas. Em 1935 eles chegaram à 
composição correta e três anos depois 
as primeiras conexões Tupy começa-
ram a ser fabricadas. E as décadas vin-
douras foram de muitas conquistas e 
uma trajetória que culmina no sucesso 
atual da empresa.
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Sinmetal

Destaque Catarinense 
Sindicato que melhor representa a classe

Não há como falar da história do 
sindicalismo catarinense sem 
citar o Sindicato dos Metalúr-

gicos de Criciúma. Na década de 60, 
quando não existia na categoria nenhu-
ma forma de organização e os traba-
lhadores eram submetidos a jornadas 
diárias exaustivas de trabalho, sem re-
ceber horas extras, adicional noturno, 
insalubridade, piso ou reajuste salarial, 
um grupo de trabalhadores se uniu para 
organizar e fortalecer a categoria. Foi 
assim que no dia 25 de maio de 1962 
foi fundado o Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Criciúma e região, destaque na 
pesquisa IMPAR 2016 como a associa-
ção ou sindicato que melhor representa 
a classe. Hoje são mais de 11.500 me-
talúrgicos e quatro mil associados que 
mantêm a organização forte e presente 
em 29 municípios do sul do Estado.

O Sinmetal foi criado em plena crise 
política que se arrastava desde a renún-
cia de Jânio Quadros, em 1961, e que cul-
minou com a ditadura militar no país, no 
ano de 1964. Foi uma época de grande 
dificuldade para a organização da cate-
goria e o desemprego era uma constân-
cia. Foi somente no fim da década de 70, 
início dos anos 80, que os metalúrgicos 
passaram a fazer mobilizações e greves. 
O sindicato naquele tempo já contava 
com mais de 800 associados. Nos anos 
seguintes, as greves gerais ou isoladas 
continuaram a servir como principais 

ferramentas de protesto da classe, sendo 
que a maior paralisação durou 48 dias.

Nesses mais de 54 anos de história, 
a entidade  investiu em estrutura física 
e contribuiu na consolidação de quatro  
cooperativas administradas pelos tra-
balhadores: Metalfor de Forquilhinha 
(1995) com 110 trabalhadores; Coo-
permetal de Criciúma (1999)  com  160 
metalúrgicos; Fundição Vila Nova de 
Içara (1999) com 20 trabalhadores; e 
Coopermaq de Urussanga (2003) com 
80 metalúrgicos. Todas estas empresas 
continuam produzindo e gerando em-
prego e renda.

Com três sedes próprias – Criciú-
ma, Caravaggio e Braço do Norte – e 
uma sede-recreativa em Criciúma, em 
2012 o Sinmetal comemorou seu jubi-
leu de ouro com o lançamento de um 
livro, revelando as histórias inesquecí-
veis de um dos principais protagonistas 
do sindicalismo em Santa Catarina.
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Hélio Costa

Destaque Catarinense 
Apresentador de televisão referência

Os apresentadores da RICTV Record fazem par-
te do dia a dia dos catarinenses e a a pesqui-
sa IMPAR 2016 corroborou o sucesso desses 

profissionais na preferência dos telespectadores. 
Figura emblemática do jornalismo em Santa Cata-
rina, que cativa o público com o seu tradicional 
“olá, gente amiga!”, Hélio Costa novamente foi 
o apresentador de telejornal mais lembrado 
entre o público catarinense, com 7,38% no 
levantamento estadual e 18,57% na Gran-
de Florianópolis. Perto de completar qua-
tro décadas de uma brilhante trajetória, o 
apresentador também é destaque na rádio.

Na região da Foz do Itajaí, o apresenta-
dor de televisão mais lembrado foi Gracilia-
no Rodrigues. Há 19 anos à frente do Jornal 
do Meio-Dia e uma vitoriosa carreira ligada 
à comunicação, ele obteve o mesmo percen-
tual de menções conquistado por Hélio Cos-
ta, com 18,57%.

Já no Oeste o apresentador referência 
para os telespectadores foi Eduardo Prado, com 
20,91% das citações. Ele comanda há uma déca-
da o Jornal do Meio-Dia, líder em audiência na re-
gião e com grande aproximação da comunidade.

A RICTV Record também dominou na região 
Norte. A exemplo do ano passado, o apresentador 
Nilson Gonçalves foi o escolhido. Figura cativa 
do programa Tribuna do Povo há 16 anos, desde 
que a RICTV Record se instalou em Joinville, ele 
conquistou 7,10% das citações. Para completar o 
ranking, no Vale do Itajaí o escolhido foi Alexan-
dre José, que não está mais na emissora.
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Porto de Itajaí

Destaque Catarinense 
Porto que mais se destaca

Um complexo portuário em 
evolução e com crescimento 
constante nos últimos anos, o 

Porto de Itajaí é sempre referência na 
pesquisa IMPAR no seu segmento. Em 
2016, foi novamente líder no ranking 
estadual como porto de Santa Catarina 
que mais se destaca, com 54,33%.

Embora a última década tenha sido 
marcada por alguns acontecimentos 
adversos – como a enchente no final 
de 2008, que deixou o Porto de Itajaí 
sem dois berços de atracação por cerca 
de dois anos; migração de linhas para 
outros portos catarinenses; nova Lei 
de Portos que centraliza as ações em 
Brasília, entre outros –, muitas con-
quistas foram alcançadas e 2016 en-
cerra de forma otimista, mantendo as 
boas expectativas para o ano vindouro.

Entre as principais ações previstas 
para 2017 estão as obras da primeira 
fase dos novos acessos aquaviários ao 
Complexo Portuário do Itajaí, que já 
estão em andamento e dentro do cro-
nograma previsto. Outra melhoria 
muito aguardada é o aprofundamento 
dos canais de acesso e bacia de evolu-
ção para -14 metros DNH. A dragagem 
tende a restabelecer a profundidade 
anterior às enchentes ocorridas no se-
gundo semestre do ano passado.

“O restabelecimento da nossa 
profundidade em 14 metros será fun-
damental para que o Porto de Itajaí e 

demais terminais que formam nosso 
Complexo se mantenham competiti-
vos no mercado”, afirma o superinten-
dente do Porto de Itajaí, engenheiro 
Antonio Ayres dos Santos Júnior.

Após a liberação dos recursos, as 
obras de reforço e alinhamento dos 
Berços 3 e 4 do Porto de Itajaí, que es-
tavam paralisadas desde junho deste 
ano por falta de pagamento por par-
te do Governo Federal à empreiteira 
responsável, devem ser retomadas e 
o Berço 3 poderá entrar em operação 
nos primeiros meses do próximo ano. 
Com a obra do Berço 3 pronta, o Por-
to de Itajaí poderá finalmente operar 
cargas de granel sólido e carga geral, 
como vem sendo cogitado há muito 
tempo. Ao que tudo indica, 2017 será 
mais um ano de muitas conquistas 
para o empreendimento.
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Florianópolis

Destaque Catarinense 
Cidade que possui melhor qualidade de vida

A capital catarinense continua a 
atrair anualmente um contin-
gente enorme de novos morado-

res. O IBGE calcula que 40 mil pessoas 
chegam, em média, todos os anos para 
morar na cidade. Uma soma de vários 
interesses contribui para esse resulta-
do, como oportunidades de negócios e 
de empregos, além da possibilidade de 
dezenas de opções de praias e proximi-
dade com a natureza.

Por outro lado, esse crescimento 
muito acima da média em relação às de-
mais capitais também tem as suas con-
sequências. Uma das mais perceptíveis 
são os graves problemas de locomoção 
em função do número maior de veículos 
em circulação, frente a uma estrutura 
viária defasada. 
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De todo modo, Florianópolis ainda 
se destaca positivamente na percepção 
dos catarinenses em comparação aos 
demais municípios. Na pesquisa IMPAR 
2016, a capital do Estado foi escolhida 
por 19,53% dos entrevistados como a ci-
dade que possui a melhor qualidade de 
vida, seguida por Joinville e Blumenau.

A forte presença do serviço público, 
principalmente federal, e de empresas 
de tecnologia propicia uma renda mé-
dia mais elevada, o que se reflete na 
oferta de serviços, produtos e no cresci-
mento dos lançamentos imobiliários de 
alto padrão. Mesmo com toda a expan-
são atual, mais da metade da Ilha de 
Santa Catarina está reservada para área 
de preservação permanente, aspecto 
importante para manter a qualidade de 
vida na cidade.
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7,48%

4,64%

4,58%
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São Joaquim

Destaque Catarinense 
Melhor opção de turismo no inverno

Apequena São Joaquim, loca-
lizada na serra catarinense e 
com apenas 26 mil habitantes 

é lembrada há décadas como a cida-
de mais fria do Brasil e por ser um 
dos raros lugares onde neva no país. 
É verdade que a recente evolução das 
aferições térmicas indica Urupema 
como a localidade com menores tem-
peraturas em Santa Catarina, mas 
isso não diminuiu o fascínio por São 
Joaquim: quando é para pensar em 
turismo de inverno, a cidade continua 
sendo a mais lembrada. Na pesquisa 
IMPAR 2016 o município serrano foi 
o preferido de 29,01% dos entrevis-
tados, com Lages e Urubici ocupando 
respectivamente a segunda e terceira 
colocações, todas cidades da Serra.

Novos atrativos turísticos têm con-

tribuído para o desenvolvimento do 
turismo na região, mesmo fora da tem-
porada de frio. Um exemplo é o enotu-
rismo e a possibilidade de conhecer as 
vinícolas de altitude, que aliam o clima 
com cenários da paisagem serrana, ofe-
recendo hospedagem, gastronomia e 
harmonizações. Prova disso foi a indica-
ção feita pela revista Viagem e Turismo 
aos Vinhedos do Monte Agudo como um 
dos mais belos da América do Sul.

De carona começam a aparecer vá-
rias iniciativas empreendedoras como 
novas opções de serviços de trekking, 
canyoning, rapel, cascading, tirolesa, 
arvorismo, escalada, trilhas ecológi-
cas, cavalgada e pesca esportiva da 
truta, provando que as belezas de São 
Joaquim estão muito além da neve. 
Imperdível!
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BR-101

Destaque Catarinense 
Melhor rodovia do Estado

Uma liderança isolada na pre-
ferência dos entrevistados da 
pesquisa IMPAR 2016 colocou 

a BR-101 em destaque como a me-
lhor rodovia de Santa Catarina, com 
45,69% das citações. A vice-colocada, 
BR-282, obteve 4,37% dos votos, se-
guida pela SC-401, com 2,74%. Na 
opinião de Paulo Castro, diretor supe-
rintendente da Autopista Litoral Sul, 
a escolha reflete todo o trabalho reali-
zado ao longo dos anos na segurança 
de pedestres e motoristas.

“Ter a BR-101 eleita como a me-
lhor rodovia de Santa Catarina atesta 
um dos principais valores que regem a 
nossa empresa, que é o respeito à vida. 
Para isso, já investimos R$ 1,2 bilhão 
em melhorias e obras como passare-
las, marginais e terceiras faixas, via-

dutos entre outras que impactam na 
segurança. Isso refletiu diretamente 
na redução de 15,7% no número total 
de acidentes e de 20% no número de 
vítimas fatais somente na BR-101/SC, 
entre 2011 e 2015”, explica Castro. O 
investimento em campanhas de cons-
cientização feitas com motoristas, 
ciclistas e pedestres também é des-
tacado pelo diretor superintendente. 
“Acreditamos no potencial da criança 
e na importância do aprendizado des-
de cedo sobre o quanto a segurança é 
fundamental para a vida”, explica. 

A Autopista Litoral Sul, uma das 
nove concessionárias da Arteris, é a 
responsável desde 2008 pelo trecho 
conhecido como Corredor do Mercosul,  
fazendo a ligação da capital paranaense 
ao município de Palhoça. Toda a infra- 
estrutura ofertada aos usuários da BR-
101 também é ressaltada por Castro, 
como o auxílio de guincho, bases ope-
racionais com banheiros, fraldário e, 
em caso de acidente, a disponibilidade 
de ambulâncias UTIs equipadas com 
médicos que fazem o atendimento pré-
-hospitalar. “Tudo isso contribui para a 
posição de liderança apontada na pes-
quisa IMPAR 2016. Os caminhos tra-
çados pela Arteris vão muito além das 
rodovias que administramos. Constru-
ímos nossa história com pessoas e é 
muito gratificante ter o reconhecimen-
to dos catarinenses”, finaliza.
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Florianópolis

Destaque Catarinense 
Melhor opção de turismo no verão

Mais de 97% do território do 
município de Florianópolis 
está inserido na Ilha de San-

ta Catarina. Um paraíso com dezenas 
de praias, dunas, lagoas, fortalezas, 
trilhas e muitas opções de passeio e 
lazer. Com tantas atrações formando 
um dos conjuntos mais belos de na-
tureza do Brasil, não chega a ser sur-
presa a escolha de Florianópolis como 
melhor opção de turismo de verão, à 
frente de uma concorrente de peso, 
a cidade de Balneário Camboriú, um 
polo essencialmente turístico.

A Ilha de Santa Catarina oferece 
mais de 40 praias que agradam aos 
diferentes estilos. Tem praia de mar 
calmo para as famílias com crianças; 
praia de mar bravio, ideal para a prá-
tica do surf; praia agreste, somente 

acessível por trilhas no meio da mata; 
e infinitas possibilidades que aten-
dem os mais variados interesses.

O turista também encontra várias 
opções de compras nas praias, no cen-
tro da cidade e em cinco shopping cen-
ters localizados em Florianópolis e nas 
vizinhas São José e Palhoça. No setor 
de gastronomia a Capital catarinense 
também oferece centenas de restau-
rantes e bares para todos os sabores e 
bolsos. Por fim, Florianópolis é conhe-
cida mundialmente pela qualidade de 
suas casas noturnas, com os mais va-
riados estilos e espetáculos nacionais e 
internacionais. Essa infinidade de op-
ções faz de Floripa o destino preferido 
de brasileiros e estrangeiros no verão, 
favoritismo atestado no resultado da 
pesquisa IMPAR 2016.
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Presente todos os dias na 
vida dos catarinenses

top impar  
unimed

Ameta de ser o maior plano de 
saúde dos catarinenses foi al-
cançada ao longo dos anos com 

magnificência pela Unimed Santa Ca-
tarina, que atende mais de um milhão 
de clientes, com cobertura em 98% dos 
municípios do Estado e mais de cinco 
mil médicos cooperados. A abrangên-
cia da marca se traduz em dados im-
pressionantes e também em fatos: no-
vamente a empresa foi ganhadora do 
TOP IMPAR como grande destaque da 
pesquisa em 2016, alcançando de forma 
absoluta a liderança no ranking estadu-
al e em cada região pesquisada. Não há 
dúvida: a Unimed está presente na vida 
e na memória dos catarinenses.

O investimento em estrutura pró-
pria – são sete hospitais, 16 clínicas, 
12 laboratórios e quatro centros de 
diagnósticos com a marca Unimed em 

Santa Catarina – garante uma presta-
ção de serviço mais eficiente e ágil aos 
pacientes. No entanto, muito mais do 
que uma operadora de plano de as-
sistência médico-hospitalar, nos últi-
mos anos a Unimed fortaleceu o seu 
posicionamento como sinônimo de 
promoção da saúde dos seus clientes 
e parceira da comunidade à sua volta, 
por meio de ações de responsabilidade 
socioambiental e programas especiais 
para o bem-estar.

Atenta à evolução e mudanças na 
assistência, a Cooperativa criou e im-
plantou projetos de medicina preven-
tiva e de monitoramento de clientes. 
O modelo foi baseado nos Núcleos de 
Atenção Personalizada à Saúde (APS) 
e representa um novo olhar para o cui-
dado e para a busca da qualidade de 
vida. Os Núcleos funcionam com uma 
equipe de saúde multidisciplinar e 
procuram atender os clientes de modo 
integral e personalizado, coordenando 
os cuidados de que necessitam, como 
consultas com especialistas, exames e 
procedimentos.

Parceira nos momentos da doença 
e, principalmente, na defesa da saúde. 
Dessa forma a Unimed se faz presente 
todos os dias na vida dos catarinenses 
e continua a perpetuar, ano após ano, 
o valor da sua marca junto à sociedade.
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da saúde dos 
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e parceira da 
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Preferência pulverizada

Arroz

Um salto da terceira colocação 
em 2015 para a liderança em 
2016 marcou a ascensão da 

marca Urbano no topo do ranking da 
preferência dos catarinenses na pesqui-
sa IMPAR. No ano passado a empresa 
de Jaraguá do Sul obteve 12,21%, atrás 
da Kiarroz Fumacense (21,37%) e Tio 
João (15,34%). Com índice de 15,36%, 
neste ano ficou somente 0,04% à frente 
da segunda colocada, a marca Tio João.

Fundada em 1960, a história da em-
presa está intimamente ligada ao sonho 
do visionário proprietário rural Urbano 
Franzner. No longínquo ano de 1952, 
quando o pequeno município de Jara-
guá do Sul, ao norte de Santa Catarina, 
ainda não possuía energia elétrica em 
escala industrial, ele cavou um canal 
para desviar parte do Rio Jaraguá. O 
objetivo era instalar uma roda d’água 
para gerar energia mecânica, alimen-
tando uma atafona que produzia fubá 
de milho e arroz pilado. Ao longo das 
décadas, a Urbano cresceu e se conso-
lidou como uma das três maiores com-
painhas de arroz e feijão do Brasil.

A empresa possui mais de 1.200 co-
laboradores diretos e filiais nas cidades 
de Joinville, Gaspar, Meleiro e Pouso 
Redondo, além da matriz em Jaraguá 
do Sul, e nos estados do Rio Grande 
do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Para-
ná, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e  
Ceará. As unidades podem produzir 
mais de 50 mil toneladas de alimentos 
por mês e armazenar mais de 320 mil 

toneladas de arroz em casca e feijão.

A Urbano também se esmera nos 
cuidados com o meio ambiente. Além 
do tratamento da água, a empresa foi 
pioneira na América Latina na pro-
dução de energia elétrica a partir da 
queima da casca de arroz, o que a torna  
autossuficiente no setor.

Apesar da liderança da marca Ur-
bano no ranking estadual, a pulveriza-
ção na preferência dos consumidores 
pode ser vista na análise por regiões. 
A Kiarroz Fumacense, que no ano pas-
sado liderou as estatísticas e em 2016 
ficou em quarto lugar no geral, aparece 
em primeiro na preferência da Grande 
Florianópolis. As marcas Dalfovo e Pa-
nelaço foram as mais citadas no Vale do 
Itajaí e região Oeste, respectivamente. 
Já a Vila Nova foi a escolhida na região 
Norte, enquanto a Tio João venceu na 
Foz do Itajaí.
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Índice por Região

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Panelaço

Vila Nova

Dalfovo

Tio João

Kiarroz Fumacense

Soltinho

Ligeyrinho

Kiarroz Fumacense

Vila Nova

Tio João

Urbano

26,56%

37,17%

30,39%

43,56%

45,56%

15,36%

15,32%

12,71%

11,92%

6,77%

5,46%



58 impar 2016

Domínio da Melitta

Café

Para o brasileiro, beber um cafezi-
nho é um hábito diário. Mesmo 
em época de cortes orçamentá-

rios, o produto continua a fazer parte 
da lista de compras. De acordo com a 
Associação Brasileira da Indústria de 
Café (Abic), o Brasil deve ultrapassar 
a marca de 21 milhões de sacas consu-
midas neste ano.

Muitas são as ofertas de marcas de 
café, mas existem aquelas que se des-
tacam na preferência do consumidor. 
Na pesquisa IMPAR 2016, novamente 
a Melitta foi escolhida pelos catarinen-
ses (38,21%) e com ampla vantagem 
em relação à segunda colocada, a Da-
masco (12,90%). Na sequência estão 
praticamente empatadas as marcas  
3 Corações (9,30%), Nescafé (8,74%) 
e Caboclo (8,17%), mostrando que 

o mercado no segmento se mantém 
equilibrado no Estado.

Mundialmente conhecida, a Melit-
ta se tornou referência em cafés emba-
lados a vácuo, café solúvel e filtros de 
café. Para entender esse sucesso é pre-
ciso voltar mais de um século na histó-
ria. Na época em que não existiam os 
filtros de café e eram usados coadores 
de pano, era comum sobrarem borras 
no fundo da xícara, que deixavam um 
gosto ruim na bebida. Para tentar so-
lucionar esse problema, a senhora ale-
mã Melitta Bentz fez um experimento: 
no fundo de um bule de latão fez vários 
furos e colocou sobre eles uma folha de 
mata-borrão. Ao acrescentar o pó de 
café e água fervente por cima, os resí-
duos ficaram retidos e o café, conse-
quentemente, ficou mais saboroso. Foi 
assim que surgiu o primeiro coador 
com papel filtrante Melitta, empresa 
que viria a ser fundada em 1908, na 
Alemanha, e que se tornaria a princi-
pal marca mundial de café.

Em Santa Catarina, a potência da 
marca fica ainda mais evidente na pes-
quisa regional, com domínio em qua-
tro das cinco regiões pesquisadas. So-
mente no Oeste a Nescafé desbancou a 
Melitta e alcançou 43,43%. Mas o re-
sultado da pesquisa IMPAR 2016 não 
deixa dúvida: a empresa da senhora 
Melitta está definitivamente nos lares 
dos catarinenses.
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43,82%

40,28%

41,37%

35,76%

43,43%

38,21%

12,9%

9,3%

8,74%

8,17%

4,6%
Pilão

Caboclo

Nescafé

3 Corações

Damasco

Melitta

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Nescafé

Melitta

Melitta

Melitta

Melitta

Índice por Região

Em Santa Catarina



ANÁLISES CLÍNICAS 

IMPAR É TER
VOCÊ FAZENDO PARTE
DA NOSSA HISTÓRIA 

www.labstoantonio.com.br

(47) 3326-4480

Matriz: Alameda Rio Branco, 496 - Centro - CEP 89010-300 - Blumenau - Santa Catarina 

O Laboratório Santo Antônio iniciou suas 
atividades sob a direção do seu fundador Dr. Julio 
Cesar M. da Luz e em 1989 Dr. Nilton Della Giustina 
assumiu a direção e deu continuidade ao trabalho, 
sempre buscando inovação e investimento em 
tecnologia avançada.

Foi o pioneiro em Blumenau na descentralização 
do atendimento, proporcionando praticidade ao 
cliente. Sempre preocupado com a qualidade, 
mantém parceria com a Sociedade Brasileira de 
Análises Clínicas, sendo que participa do Programa 
Nacional de Controle de Qualidade da prestigiada 
inst i tu ição, sempre obtendo classificação 
“Excelente” em suas avaliações.

Aparelhagem de última geração, agilidade e  
precisão nos seus resultados se traduzem em um 
nome: Laboratório Santo Antônio.

O nosso objetivo é prestar serviços na área de 
análises clínicas, com ética, responsabilidade, 
confiabilidade e segurança, prezando sempre pela 
excelência do atendimento.
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Carne bovina, a preferida

Os brasileiros são grandes apre-
ciadores de carne e a prefe-
rência absoluta na hora das 

refeições é por iguarias bovinas. No 
quesito da pesquisa IMPAR 2016, que 
apontou os tipos preferidos de car-
ne, além da ampla liderança estadu-
al na citação dos entrevistados, com 
66,14%, a carne bovina ficou isolada 
no topo do ranking de todas as regi-
ões analisadas. Já o frango ocupou o 
segundo lugar nas menções estaduais 
(19,24%), seguido de longe pelo peixe 
(5,73%) e porco (5,52%).

De acordo com dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e da Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex), em 2015 o consumo 
de carne bovina no Brasil foi de apro-
ximadamente 30,6 quilos por pessoa. 
Desde 2008 o país lidera o ranking de 
maior exportador de carne bovina do 
mundo e as estatísticas mostram pre-
visão de crescimento também para os 
próximos anos.

No entanto, apesar das boas pers-
pectivas para o mercado externo, no 
ano passado houve retração de 8,4% 
no consumo interno em comparação 
a 2014, principalmente por conta dos 
preços praticados pelo setor varejista 
e pela queda no poder aquisitivo dos 
brasileiros. Por outro lado, a situação 
de retração econômica acabou esti-

mulando a opção por carnes mais ba-
ratas, impulsionando o consumo de 
carne suína e de aves.

Mesmo assim, se depender dos 
catarinenses, ainda levará um bom 
tempo até que a carne bovina seja 
desbancada na preferência. Na Gran-
de Florianópolis o índice de citações 
chegou a 63,81%. No Oeste catari-
nense, que tem sua economia basea-
da na agropecuária e agroindústria, 
as menções atingiram 54,24%. Já na 
Foz do Itajaí a carne bovina ocupou o 
primeiro lugar isolado, com 67,66%, 
enquanto no Vale do Itajaí atingiu 
69,9% e na região Norte ficou com 
70,16% das citações.
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Carne

63,81%

67,66%

69,9%

70,16%

54,24%

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Bovina

Bovina

Bovina

Bovina

Bovina

Índice por Região

Em Santa Catarina

66,14%

19,24%

5,73%

5,52%

2,38%

0,19%
Ovelha

Frutos do Mar

Porco

Peixe

Frango

Bovina
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Foco nas marcas regionais

Ótica e Joalheria

Cinco regiões pesquisadas e cin-
co marcas diferentes ocupando 
a liderança em cada uma delas. 

A edição de 2016 da pesquisa IMPAR 
mostrou que o segmento de ótica e joa-
lheria em Santa Catarina divide a prefe-
rência dos entrevistados de acordo com 
a localidade. Maior rede do varejo óp-
tico nacional, a Diniz foi a mais citada 
na Grande Florianópolis, com 41,51% 
das menções. Inaugurada em 1992, na 
cidade de São Luís do Maranhão, a em-
presa nasceu a partir do ideal de seu 
fundador, Arione Diniz, de oferecer os 
melhores produtos com condições que 
cabem no orçamento dos seus clientes. 
Em 24 anos, a rede se multiplicou e atu-
almente está presente em todos os esta-
dos brasileiros. 

Já no Vale do Itajaí, a Relojoaria 
e Ótica Universal foi escolhida com 
40,30%. No mercado há mais de 40 
anos, a tradicional loja blumenauense, 
que remete à arquitetura típica ger-
mânica, também oferece um completo  
e-commerce e vários canais on-line de 
atendimento.

Comumente citado na pesquisa IM-
PAR, o grupo Cansian segue na lide-
rança do ranking na região Oeste como 
a marca mais lembrada no segmento. 
Aberta em 1949 e detentora de três lojas 
em Chapecó, sendo uma unidade prime, 
a Cansian obteve 29,56% das menções. 

Na região Norte, a Super Ótica São 
José foi a mais citada, com 27,48%. 

Fundada em 1969, a empresa abriu 
a primeira loja na cidade de São José 
dos Pinhais, onde se originou o nome. 
Maior rede de óticas do Sul do Brasil, 
com 44 lojas próprias e mais de 50 fran-
queadas, hoje apresenta uma expansão 
em 13 estados brasileiros e o objetivo é 
ampliar a rede para todo o Brasil.

Completando o ranking regional 
está a Ótica Ônix, primeira colocada na 
Foz do Itajaí, com 10,12%. Criada em 
1981, a marca aposta no atendimento, 
preço bom e na tradição para se desta-
car na região. Empresa familiar e com 
35 anos de funcionamento – sempre 
no mesmo bairro –, em 2016 o negócio 
passou oficialmente para o comando da 
segunda geração, um marco na história 
da tradicional ótica.
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Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Cansian

São José

Universal

Ônix

Diniz
41,51%

10,12%

40,3%

27,48%

29,56%
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Sempre em expansão

Adisputa pela preferência dos con-
sumidores é grande na região da 
Foz do Itajaí, onde o Balneário 

Camboriú Shopping retoma a liderança 
depois de dois anos. Marcas consagra-
das formam um mix que virou ícone do 
consumo de alto padrão em Santa Cata-
rina. Após passar por uma expansão que 
praticamente dobrou sua área, o shop-
ping reforçou ainda mais o conceito de 
ser referência em compras, gastronomia 
e entretenimento, sendo considerado 
um dos mais completos do sul do país.

Já o Shopping Itaguaçu obteve 
32,69% da preferência dos consumido-
res e pelo quinto ano consecutivo foi o 
vencedor na Grande Florianópolis. O re-
sultado é bastante expressivo principal-
mente diante da forte concorrência com 
outros grandes shoppings. Primeiro em-
preendimento do setor construído no sul 
do Brasil, o empreendimento completou 

34 anos sendo ponto de referência do 
comércio varejista da região. Em 2016, 
obras de modernização foram realizadas 
e trouxeram melhorias para os setores 
de Serviço e Entretenimento/Alimen-
tação, possibilitando a criação de ainda 
mais espaços abertos e áreas de eventos, 
ampliando consideravelmente as opor-
tunidades de lazer.

Pioneiro no Vale do Itajaí, o Neu-
markt Shopping foi líder absoluto na 
região. Ao longo de 23 anos o empre-
endimento se consolidou como impor-
tante centro de compras em Blumenau 
e localidades próximas. Desde a sua 
inauguração, o local já passou por seis 
expansões e hoje conta com mais de 
190 operações, 16 lojas âncoras e mega-
lojas, duas praças de alimentação, além 
de seis salas de cinema. 

Outra marca sempre reverenciada, o 
Shopping Mueller, de Joinville, é desde 
1995 um dos nomes mais lembrados de 
Santa Catarina no segmento e na pes-
quisa IMPAR 2016 não foi diferente, al-
cançando 57,71% das citações. Com área 
total superior a 70 mil metros quadra-
dos,  possui mais de 160 lojas que geram 
quatro mil empregos diretos e indiretos.

O Pátio Shopping foi o vencedor ab-
soluto no Oeste catarinense. É também 
o mais novo shopping entre os empre-
endimentos líderes regionais. Inaugura-
do em 2011, desde então obtém a prefe-
rência do consumidor na região.
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Shopping Center

32,69%

35,45%

67,65%

57,71%

85,83%

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Pátio Chapecó

Shopping Mueller

Neumarkt

B. Camboriú Shopping

Itaguaçu

Índice por Região
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O diferencial do atacarejo

Supermercado

Marca mais citada na Grande 
Florianópolis, com 21,75% e 
também ocupando a lideran-

ça na Foz do Itajaí (23,97%) e na região 
Norte (15,91%), o grande vencedor na 
categoria Supermercado na pesquisa 
IMPAR 2016 foi o Fort Atacadista. A 
bandeira pertencente ao Grupo Perei-
ra, de Itajaí. 

No ano de 1962, o casal Ignácio e 
Hiltrudes Pereira fundou o pequeno 
Comercial Pereira de Alimentos, que 
ano a ano foi crescendo e expandindo as 
suas áreas de atuação. No fim da década 
de 90, quando o conceito de atacarejo 
surgiu no Brasil, foi lançada a primeira 
unidade com a bandeira Fort, em 1999. 
Atualmente existem 22 lojas Fort no 
país, sendo 15 em Santa Catarina.

Já a marca preferida dos consu-
midores no Vale do Itajaí foi a tradi-
cional Cooper. Criada em 16 de março 
de 1944 como Cooperhering – Coope-
rativa de Consumo dos Operários da 
Indústria Têxtil Companhia Hering de 
Responsabilidade Ltda. –, tinha 101 
cooperados na época da sua fundação. 
Hoje são 160 mil cooperados, 13 filiais, 
2.600 colaboradores diretos e mais 
de 70 mil metros quadrados de área 
construída. Com a oferta de diferen-
tes programas, benefícios e serviços, 
a Cooper consagra a sua missão de ser 
reconhecida como a melhor empresa 
de abastecimento para os cooperados, 
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21,75%

23,97%

35,45%

15,91%

33,81%

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Brasão

Fort Atacadista

Cooper

Fort Atacadista

Fort Atacadista

Índice por Região colaboradores e comunidade,  sendo a 
mais citada por 35,45% dos entrevista-
dos na pesquisa IMPAR 2016. 

No Oeste catarinense, o Brasão 
Supermercados ocupa com folga a 
primeira colocação, com 33,81%. Há 
mais de quatro décadas presente no 
dia a dia dos moradores da região. A 
rede possui quatro lojas, mais de 600 
colaboradores e aposta na qualidade, 
variedade, inovação e excelência no 
atendimento para conquistar a pre-
ferência dos consumidores. A rede 
também investe em diferentes ações 
de responsabilidade social, entre elas, 
o Programa Mesa Brasil, em parceria 
com o SESC, com a doação de alimen-
tos às instituições sociais.



Ninguém sabe como vai ser o futuro, 
mas com o SENAI você fica preparado.

SENAI
FACULDADES

MÉDIO
ENSINO

TÉCNICOS
CURSOS INSCREVA-SE

PRÊMIO IMPAR/ 
RICTV RECORD/IBOPE 
INTELIGÊNCIA na categoria 
Ensino Profissionalizante 

SC.SENAI.BR/CURSOS
0800 48 1212
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www.sesifarmacia.com.br

Sabe o que o SESI Farmácia faz para continuar 
sendo o mais lembrado e preferido na região 
do Vale do Itajaí no segmento Farmácia?
A gente se preocupa de verdade com a sua 
saúde e nos dispomos a te ajudar a manter 
uma vida equilibrada.

SESI Farmácia, ganhador do Prêmio 
IMPAR/RICTV RECORD/IBOPE INTELIGÊNCIA na 
região do Vale do Itajaí.
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Larga vantagem da líder

operadora de telefonia Celular

M
o

N
KEy B

u
SIN

ESS IM
A

G
ES/Sh

u
ttER

Sto
CK.Co

M

Desde 2011 a liderança entre as 
marcas de operadoras de tele-
fonia celular no ranking esta-

dual está com a TIM, sempre com lar-
ga vantagem nos índices obtidos. Na 
pesquisa IMPAR 2016, a operadora 
alcançou 43,81% das menções, ficando 
bastante à frente da Vivo (23,57%) e da 
Oi (19,45%), que ocuparam respectiva-
mente a segunda e terceira colocações. 
A TIM também é tradicional líder nas 
regiões da Grande Florianópolis, da Foz 
do Itajaí e do Norte, mantendo a prefe-
rência na pesquisa deste ano. 

Sempre atenta às necessidades do 
consumidor, a TIM lançou um serviço 
de conectividade WiFi cuja rede pode ser 
roteada por meio do 4G da operadora. 

Desta forma, clientes corporativos po-
dem disponibilizar WiFi aos seus públi-
cos sem a necessidade de investimen-
to em equipamentos. Basta instalar a 
solução em seu aplicativo móvel para 
permitir a conexão. O serviço tem como 
foco clientes nos segmentos de varejo, 
alimentação (bares e restaurantes), 
transporte e hotelaria, por exemplo. 

Para atender à crescente demanda 
por internet no celular, a TIM lançou 
duas novas ofertas mensais de dados 
para o segmento pré-pago com pacotes 
de 3GB e 5GB. A empresa aposta em 
clientes chamados de “heavy users”, ou 
seja, grandes consumidores de banda 
de internet. 

A operadora Vivo, segunda colo-
cada no levantamento estadual, foi a 
preferida no Vale do Itajaí pelo terceiro 
ano seguido, alcançando o ótimo índi-
ce de 44,49%. Presente no país desde 
1998, atualmente a Vivo conta com 34 
mil colaboradores em mais de 3,8 mil 
cidades brasileiras.

Já a Claro, que ocupou a quarta co-
locação no ranking geral, com 9,15%, fi-
cou empatada na preferência da região 
Oeste com a TIM, com 35,20%. As ope-
rações da empresa no Brasil começaram 
em 2003 e a Claro tem em seu portfólio 
mais de 71 milhões de clientes no país.

Em Santa Catarina

Índice por Região

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Tim / Claro

Tim

Vivo

Tim

Tim

GVT

Net

Claro

Oi

Vivo

Tim

37,77%

61,54%

44,49%

49,01%

35,2%

43,81%

23,57%

9,15%

2,26%

1,3%

19,45%
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Senai imbatível
gica. Com 580 unidades fixas e 449 
móveis, a instituição atua em 2,7 mil 
municípios brasileiros e possui nove 
escolas de formação no exterior. Em 
Santa Catarina, as atividades do Se-
nais começaram em 1954. A estrutura 
de atendimento atual conta com 63 
unidades fixas, 23 unidades móveis, 
565 salas de aulas e 923 laboratórios 
didáticos, sendo 193 laboratórios di-
dáticos móveis, atuando em mais de 
256 municípios catarinenses. 

Outra potência no segmento e se-
gundo colocado na pesquisa IMPAR 
2016, o Senac disponibiliza cursos e 
atividades para empresários do co-
mércio de bens, serviços e turismo. 
Disponível em todas as regiões do Es-
tado, possui 28 pontos fixos de aten-
dimento, sendo 16 unidades ofertantes 
de ensino superior, dois centros espe-
cializados, além dos centros de educa-
ção profissional e unidades móveis. 

A surpresa ficou por conta do Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), 
que em 2015 não foi listado no ranking 
estadual e que neste ano ocupou a ter-
ceira colocação geral. Instituição de 
ensino público vinculada ao Ministé-
rio da Educação, possui 22 campi em 
20 cidades catarinenses, com cursos 
em diferentes níveis e modalidades, 
desde qualificação profissional até 
pós-graduação, com 32 mil matrículas 
realizadas em 2015.
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ensino Profissionalizante

Em Santa Catarina

Índice por Região

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Senai

Senai

Senai

Senai

Senai

Sesc

Cedup

Assessoritec

IFSC

Senac

Senai

26,17%

52,76%

54,86%

37,02%

37,3%

38,42%

4,95%

4,42%

4,12%

3,92%

15,32%

A exemplo da pesquisa IMPAR 
divulgada no ano passado, o  
Senai permanece imbatível em 

Santa Catarina no segmento de ensino 
profissionalizante. Além de vencer com 
folga a pesquisa estadual – 38,42%, 
contra 15,32% do SENAC e 4,95% do 
IFSC, segundo e terceiro colocados 
respectivamente –, também dominou 
a preferência em cada uma das cinco 
regiões.

Ao analisar os números do Se-
nais fica mais fácil compreender essa 
supremacia. O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial é o maior 
complexo privado de educação profis-
sional e serviços tecnológicos da Amé-
rica Latina. Criado em 1942, já formou 
mais de 68 milhões de trabalhadores 
para 28 áreas da indústria brasileira, 
desde a iniciação profissional até a 
graduação e pós-graduação tecnoló-
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Para uma geração digital

ensino Médio

Nos últimos anos, a tecnologia 
entrou definitivamente em 
sala de aula. Os alunos do en-

sino médio são de uma geração digi-
tal e querer preservar as metodologias 
puramente analógicas é nadar contra 
a maré. Neste cenário se destaca quem 
consegue usar os benefícios digitais 
para estreitar o relacionamento com os 
alunos. Quem sabe fazer isso com pro-
priedade é o Sistema de Ensino Energia, 
comumente citado na pesquisa IMPAR 
como preferido no segmento de Ensino 
Médio na Grande Florianópolis. No le-
vantamento de 2016 a marca foi men-
cionada por 22,77% dos entrevistados, 

melhorando o seu índice em relação a 
2015, quando alcançou a liderança com 
15,87% dos votos.

Além de aulas digitais, jogos educa-
tivos, material de apoio on-line, aulas 
gravadas, lousas interativas, biblioteca 
on-line e sistema on-line disponível 
para pais e filhos, a marca Energia tam-
bém está presente nas principais redes 
sociais, onde é possível encontrar víde-
os com as principais dicas de vestibular 
gravadas por diferentes professores.

A mesma constância na preferên-
cia não é verificada nas demais regiões, 
onde houve mudança no ranking nos 
últimos anos. Em 2016, a tradicional 
Escola de Ensino Médio Vitor Meirel-
les, fundada em 1913, foi a mais citada 
na Foz do Itajaí, com 10,17% das men-
ções. No Vale do Itajaí, o Colégio Sa-
grada Família liderou com 10,12%. Já o 
destaque no Oeste catarinense foi a Es-
cola de Educação Básica Pedro Maciel, 
que alcançou 13,76% das citações. Para 
completar o ranking regional, a Facul-
dade de Tecnologia Assessoritec apare-
ce em primeiro lugar na região Norte, 
com 9,50%. Fundada em 1998, a ins-
tituição oferece uma gama de serviços 
voltados à graduação, pós-graduação, 
ensino técnico, EJA, ensino técnico a 
distância, profissionalizante e in-com-
pany, com crescimento em 30% no nú-
mero de alunos em 2016.
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22,77%

10,17%

10,12%

9,5%

13,76%

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Pedro Maciel

Assessoritec

Sagrada Família

Vitor Meirelles

Energia

Índice por Região
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Cinco gigantes regionais

Faculdade ou universidade

AUniversidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) segue confortá-
vel na liderança estadual na pes-

quisa IMPAR e também na Grande Flo-
rianópolis. Não se poderia esperar algo 
diferente de uma instituição financiada 
com recursos federais e com mais de  
5,5 mil servidores públicos.

Já as lideranças regionais expres-
sam um segmento dominado por en-
tidades locais e com atuação conso-
lidada. A Universidade da Região de 
Joinville (Univille), segunda colocada 
no ranking estadual, assim como em 
2015, aparece com ampla vantagem no 
Norte catarinense. Com sedes em Join-
ville, São Bento do Sul e São Francis-
co do Sul, possui 78,8 mil m² de área 
construída e cerca de 500 mil m² de 
área física total. A Univille tem mais de 

mil funcionários e uma infraestrutura 
capaz de atender aproximadamente 10 
mil alunos matriculados, oferecendo 
mais de 40 cursos de graduação, cerca 
de 20 especializações, cinco mestrados 
e um doutorado. Também atende cer-
ca de 300 mil pessoas anualmente por 
meio de programas, projetos e serviços 
prestados à comunidade. 

Outro exemplo é a FURB, referên-
cia no Vale do Itajaí com 65,24% das 
citações. Criada na década de 1960, 
foi a primeira faculdade do interior ca-
tarinense. Em 1995, por meio de uma 
lei municipal passou a figurar como 
Instituição de Ensino Superior criada 
e mantida pela Fundação Universidade 
Regional de Blumenau (FURB). Outro 
passo importante aconteceu em 2010, 
quando nova lei municipal concedeu 
plena autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial para a entidade.

A Univali, terceira colocada na 
pesquisa estadual, foi a mais citada 
no Vale do Itajaí, repetindo o resulta-
do de 2015. A Uniasselvi, que também 
sempre figura entre as mais mencio-
nadas na pesquisa IMPAR, ocupou a 
quinta posição na classificação geral, 
seguida pela Unisul, que não apareceu 
no ranking do ano passado. Já a Uno-
chapecó, a exemplo de outras edições, 
lidera o número de menções na região 
Oeste, com 42,48%.
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57,89%

55,83%

65,24%

50,9%

42,48%

21,42%

14,17%

12,13%

10,46%

5,23%

4,23%
Unisul

Uniasselvi

Furb

Univali

Univille

UFSC

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Unochapecó

Univille

Furb

Univali

UFSC

Índice por Região
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A Caixa na cabeça

banco

Campeã em todo o Estado na pes-
quisa IMPAR 2016, a Caixa Eco-
nômica Federal é o banco prefe-

rido dos catarinenses, com 38,42% dos 
votos, e líder absoluta nas cinco regiões 
consultadas. A exemplo do resultado 
divulgado no ano passado, em segundo 
lugar ficou o Banco do Brasil, sendo que 
o Itaú superou o Bradesco e alcançou a 
terceira colocação. Os dados que mais 
se destacaram, no entanto, foram os ín-
dices por região. Em 2015, a Caixa divi-
diu a preferência com o Banco do Brasil 
nas regiões pesquisadas, mas neste ano 
alcançou a liderança isolada em San-
ta Catarina, principalmente na região 
Norte, onde obteve 45,39% dos votos.

O resultado não chega a ser uma 
surpresa, afinal, desde que foi criada, 
em 1861, a Caixa se tornou uma institui-
ção realmente presente na vida de mi-
lhões de brasileiros, sendo responsável 
por movimentações como o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
o Programa de Integração Social (PIS) e 
o Seguro-Desemprego.

Apesar do difícil cenário econômico 
em 2015, o lucro da CEF foi de R$ 7,2 
bilhões, valor 0,9% superior ao obtido 
no ano anterior. Já o crédito habitacio-
nal continuou a ser um dos principais 
destaques, com saldo de R$ 384,2 bi-
lhões, o que representou 67,2% do mer-
cado do país.

Mas não é somente com suas movi-
mentações financeiras que a Caixa Eco-
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nômica Federal se destaca. Nas últimas 
décadas o banco passou a apoiar inú-
meras atividades artísticas, culturais, 
educacionais e desportivas. Em 2016, 
ano em que o mundo parou para assis-
tir aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016, a CEF foi patrocinadora ofi-
cial do Comitê Paralímpico Brasileiro. 
Os atletas da seleção alcançaram um 
feito inédito para o esporte nacional: 
foram 72 medalhas paralímpicas, sen-
do 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bron-
ze, conquistando a oitava colocação na 
classificação geral.

Entre os bancos privados, Itaú e 
Bradesco travaram uma disputa acir-
rada, com diferença de apenas 0,03% 
para o Itaú. Já o espanhol Santander 
ficou em quinto lugar nas menções dos 
entrevistados. O Sicoob, que não apa-
receu na lista em 2015, ocupou a sex-
ta posição, que no ano passado foi do 
Viacredi. 

Em Santa Catarina

Índice por Região

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Caixa

Caixa

Caixa/Banco do Brasil

Caixa

Caixa

Sicoob

Santander

Bradesco

Itaú

Banco do Brasil

Caixa

38,48%

31,5%

30,11%

45,39%

37,56%

38,42%

25,1%

13,67%

13,64%

4,38%

1,06%
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Sorte de ser catarinense

Todo domingo milhares de cata-
rinenses acompanham ansiosos 
os sorteios do Trimania Cap, 

que dominou a preferência estadual 
na pesquisa IMPAR 2016 no segmen-
to título de capitalização e sorteios. A 
marca alcançou a liderança no ranking 
geral com 51,08%, seguida pela Tele 
Sena (11,45%) e Mega Sena (8,27%).

Com sede em Joinville, Blumenau, 
Itajaí e Florianópolis, o Trimania Cap 
está presente em mais de 100 cida-
des catarinenses, já tendo distribuído 
prêmios para milhares de ganhado-
res desde a sua fundação, em 2005. O 
fato de premiar somente catarinenses 
é um dos grandes diferenciais do cer-
tificado. Os sorteios são transmitidos 
ao vivo por apresentadores e locuto-
res conhecidos regionalmente, forta-
lecendo ainda mais os vínculos com 
o Estado. Isso ficou claro no ranking 
da pesquisa por região, tendo alcan-
çado a liderança nas cinco áreas pes-
quisadas – inclusive no Oeste, onde é 
conhecido por Oeste Mania – e com 
índices acima de 50% em todas.

O certificado está em todo lugar: 
na TV, na rádio, nos carros de som, 
além dos milhares de vendedores am-
bulantes e pontos de venda credencia-
dos, que conseguem uma renda extra 
com a comercialização do certificado. 
Lastreados pela Invest Capitalização 

S/A, os títulos de capitalização tam-
bém contribuem para a prestação de 
serviços de assistência à saúde e ao 
esporte no Estado, com renda rever-
tida para instituições nos locais onde 
estão presentes, como a Instituição 
Bethesda, na região Norte; Fundação 
Hospitalar Hospital Santo Antônio, 
no Vale, Tijucas e região, além da 
Federação Catarinense de Basketball 
(FCB), na Grande Florianópolis, Sul e 
região Serrana. 

Ao longo de 11 anos, em vários as-
pectos, o Trimania Cap estabeleceu, 
conquistou e consolidou a sua marca 
em Santa Catarina, assumindo lugar 
de destaque na vida – e na memória – 
dos catarinenses.
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título de Capitalização e Sorteio

50,26%

54,89%

58,76%

59,39%

57,69%

51,08%

11,45%

8,27%

5,74%

4,63%

2,47%

Índice por Região

Lotofácil

Oeste Mania

Caixa Econômica Federal

Mega Sena

Tele Sena

Trimania

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Oestemania

Trimania

Trimania

Trimania

Trimania
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“O sexto maior banco”

As cooperativas de crédito somadas 
representam atualmente o sexto 
maior banco do país. Formadas 

pela associação de pessoas para prestar 
serviços financeiros aos seus associados, 
os cooperados são ao mesmo tempo do-
nos e usuários. Vivendo em um país com 
as taxas de juros mais elevadas do mun-
do, conseguir condições mais facilitadas 
se torna essencial para os negócios. De 
acordo com a Organização das Coopera-
tivas de Santa Catarina (Ocesc), o cres-
cimento desta modalidade no território 
catarinense foi de 42,6% em 2015. Indo 
além, o Estado é o terceiro do país em 
número de cooperados, com mais de um 
milhão de associados.

Atuando neste cenário bastante pro-
missor, o Sicredi foi o grande destaque 
da pesquisa IMPAR 2016, alcançando a 
liderança nas regiões da Grande Floria-
nópolis, Foz do Itajaí e Norte catarinen-
se. Com mais de 3,4 milhões de associa-
dos e 20,9 mil colaboradores, possui 1,5 
mil pontos de atendimentos distribuídos 
em 20 estados, sendo a única instituição 
financeira em 228 municípios brasilei-
ros. O Sicredi conta atualmente com 122 
Cooperativas de Crédito filiadas, dis-
tribuídas em cinco Centrais regionais, 
uma Confederação, uma Fundação e um 
Banco Cooperativo, que controla uma 
Administradora de Bens, uma Correto-
ra de Seguros, uma Administradora de 
Cartões e uma Administradora de Con-
sórcios. 

Especificamente em Santa Cata-
rina e no Rio Grande do Sul, a Central 
Sicredi Sul reúne 42 cooperativas e 654 
pontos de atendimento, sendo 579 no 
RS e 75 em SC, atingindo até setembro 
R$ 32,76 bilhões em ativos e registran-
do crescimento de 15,8% sobre igual 
período de 2015. Até o momento soma 
quase 1,7 milhão de associados no sul do 
país, com patrimônio líquido acima dos  
R$ 4,64 bilhões, representando uma 
evolução de 19,9% sobre o ano passado. 
Os depósitos totais cresceram 19,3%, so-
mando mais de R$ 18,85 bilhões. 

O Sicoob obteve a preferência na re-
gião Oeste. Sétima maior instituição fi-
nanceira em patrimônio líquido do Sis-
tema Financeiro Nacional, nos últimos 
cinco anos o Sicoob dobrou o seu tama-
nho e atualmente é o maior sistema de 
Cooperativas de Crédito do Brasil. Já no 
Vale do Itajaí a supremacia absoluta foi 
do Viacredi. Cooperativa de crédito for-
mada na região, conta atualmente com 
mais de 380 mil cooperados e mais de 
80 postos de atendimentos nos municí-
pios do Vale do Itajaí. 
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Cooperativas de Crédito

Índice por Região

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Sicoob

Sicredi

Viacredi

Sicredi

Sicredi

44,07%

80,25%

27,13%

42,45%

34,69%
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Líderes do segmento

Entre os segmentos analisados na 
pesquisa IMPAR 2016, um dos 
mais concorridos é o de Constru-

tora de Imóveis, com muitas empresas 
renomadas disputando a preferência 
dos consumidores. Ainda assim, o que 
se observa nos últimos anos é a manu-
tenção das mesmas marcas no topo do 
ranking em suas respectivas regiões. 
AM Construções, Torresani e Nostra 
Casa foram as mais citadas pelo tercei-
ro ano seguido, enquanto a FG Empre-
endimentos alcançou a liderança pelo 
quarto ano. Já a mineira MRV Enge-
nharia ocupa a primeira colocação há 
cinco anos na região Norte. 

As outras empresas citadas na pes-
quisa são marcas catarinenses, que de-
limitam suas atuações a determinadas 
regiões. Na Foz do Itajaí, a FG Empre-
endimentos, pioneira no lançamento 
de imóveis de altíssimo padrão, tem se 
destacado tanto por seus belos proje-
tos, que unem inovação, sofisticação e 
sustentabilidade, quanto por suas ações 
de marketing. A campanha com a estre-
la hollywoodiana Sharon Stone elevou 
a marca a patamares internacionais, 
consolidando a FG Empreendimentos 
como referência no mercado de luxo no 
segmento da construção civil.

Na região da Grande Florianópolis 
a liderança é de uma empresa tradicio-
nal e com 38 anos de atuação. A AM já 
entregou mais de 460 mil m² de área 
construída, com mais de 4,5 mil uni-

dades concluídas. Em 2016, mesmo 
com um cenário econômico adverso, o 
ritmo da empresa permaneceu acele-
rado. Atualmente seis unidades estão 
em construção, o que equivale a 190 
mil m² de obra, e 1.150 unidades serão 
entregues no próximo biênio, o que não 
deixa dúvida: a expectativa da AM para 
os anos futuros é a melhor possível.

No Oeste, o grupo Nostra Casa tem 
participação significativa na impressio-
nante expansão imobiliária ocorrida na 
região. Criada em 1980, em Chapecó, a 
construtora já empreendeu mais de 40 
prédios entre residenciais e comerciais, 
sendo a marca com maior percentual 
de lembrança no segmento. 

Completando o ranking está a Tor-
resani de Blumenau. No mercado desde 
1989 e com mais de 400 mil m² entre-
gues, a construtora tem sete empreen-
dimentos em comercialização, nas ci-
dade de Blumenau, Gaspar e Joinville.
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Construtora de imóveis

Índice por Região

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Nostra Casa

MRV

Torrezani

FG Empreendimentos

AM Construtora
18,18%

34,31%

26,42%

16,28%

46,15%
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Irineu: nove vezes na frente

Após uma disputa acirrada pela 
preferência na pesquisa IMPAR 
2015, a Ibagy retoma a liderança 

isolada na Grande Florianópolis, com 
um expressivo resultado considerando a 
atuação de concorrentes de peso na re-
gião. Fundada em 1970 pelo advogado 
Ady José Ibagy, nos últimos anos a em-
presa expandiu sua presença para cinco 
agências, sendo três em Florianópolis, 
uma em São José e outra na Palhoça. 

A equipe, com cinco pessoas na dé-
cada de 70, hoje soma mais de 150 fun-
cionários e desde 2009 a imobiliária tem 
a Certificação ISO 9001, que garante o 
cumprimento de padrões de qualida-
de nos seus serviços. O empenho em se 
tornar uma marca presente na memória 
dos clientes deu resultado e desde 2010 
a Ibagy recebe o prêmio IMPAR como a 
marca mais lembrada e preferida no seg-
mento imobiliário da região.
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imobiliária

30,67%

17,39%

9,24%

34,37%

59,12%

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Nostra Casa

Irineu Imóveis

Bardini

Moresco

Ibagy

Índice por Região Outra imobiliária que segue imba-
tível é a Irineu Imóveis, líder na região 
Norte nas nove edições do anuário. 
Criada em 1985, a empresa do Grupo 
Irineu Machado é especializada na co-
mercialização de loteamentos, imóveis 
novos e seminovos, aluguel de imóveis 
residenciais e comerciais, aluguel de 
galpões para indústria, comércio, logís-
tica e armazenagem. Apesar do ano não 
muito favorável aos negócios imobi- 
liários, a empresa buscou se adequar à 
realidade do mercado com promoções, 
descontos e outras estratégias para dri-
blar a crise, chegando ao fim de 2016 
com um crescimento de 15% nas ven-
das e boas as expectativas para 2017. 

Já a Moresco, de Brusque, conti-
nua na primeira colocação, todavia, em 
uma região diferente daquela onde tra-
dicionalmente era a mais citada, o Vale 
do Itajaí. Agora é líder na Foz do Itajaí.  
Seu portfólio conta com centenas de 
empreendimentos na região, além de 
apartamentos no litoral e grandes ter-
renos junto a BR-101.

A disputa no Vale do Itajaí é a 
maior entre todas as regiões. Cam-
peã no ranking, a Bardini obteve 
9,24% da preferência. Essa é a primei-
ra vez que a empresa aparece entre 
as líderes na pesquisa IMPAR. Já no  
Oeste, outra empresa muito tradicio-
nal, a Nostra Casa, mantém a dianteira 
desde 2011.
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Uma gigante catarinense

Tigre e Votorantim, duas marcas 
gigantes no setor de material de 
construção, dominam de forma 

absoluta o mercado catarinense no seg-
mento, com ampla vantagem estadual 
e regional. A Tigre aparece em primei-
ro no geral, com 36,26% das citações, 
além de liderar na Grande Florianópo-
lis, Vale do Itajaí e Foz do Itajaí. A Vo-
torantim foi a segunda colocada, mas 
com índice igualmente expressivo de 
32,76%, sendo a mais mencionada nas 
regiões Norte e Oeste.

O Grupo Tigre, com sede em Join-
ville, tem 75 anos de história e é líder 
na América Latina na fabricação de 
tubos, conexões e acessórios em PVC. 
Com mais de sete mil funcionários, 
nove plantas no Brasil e 13 no exterior, 
é reconhecida como marca de “Alto 
Renome” pelo Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI). A dis-
tinção significa que a marca tem pres-
tígio, notoriedade e tradição incontes-
táveis, recebendo especial proteção 
para que outros empresários – mesmo 
que de diferentes setores – não utili-
zem a sua imagem para promover pro-
dutos ou serviços. Para oferecer o reco-
nhecimento, o INPI exige que a marca 
seja apreciada pelo público em geral; 
tenha qualidade, reputação e prestígio  
associados a seus serviços; e, ainda, 
possua alto grau de exclusividade.  

“A Tigre é sinônimo de excelência 
em produtos e remete a uma história 
de pioneirismo e inovação. Ao longo 
de 75 anos construímos uma marca 
muito forte, mas queremos ir ainda 
além. Nosso objetivo é expandir cada 
vez mais a atuação da empresa e forta-
lecer a nossa imagem em todo o mun-
do”, afirma Luís Roberto Ferreira, di-
retor executivo de marketing, vendas e 
inovação da Tigre.

Em sua muito bem-sucedida traje-
tória, a famosa patinha saiu de Join-
ville e conquistou o mundo, estando 
presente em mais de 40 países. Um 
orgulho para todos os catarinenses!
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Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Votorantim

Votorantim

Tigre

Tigre

Tigre

Gerdau

Docol

Suvinil

Construcon

Votorantim

Tigre

42,55%

33,04%

36,94%

39,04%

34,21%

36,26%

32,76%

1,54%

1,41%

1,4%

1,19%
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Referência mundial

Cada vez mais o uso de implantes 
dentários está se tornando aces-
sível aos brasileiros. De acordo 

com a Associação Brasileira da Indús-
tria Médica, Odontológica e Hospitalar 
(Abimo), cerca de 800 mil implantes e 
2,4 milhões de componentes de próte-
ses dentárias são colocados por ano no 
país. Mas se engana quem pensa que 
a procura pelo serviço é somente pela 
questão estética. Os implantes são ne-
cessários para reconstruir as funções 
bucais como a fala e a mastigação. E 
ainda há um grande mercado a ser ex-
plorado, já que as estatísticas da Abi-
mo apontam que aproximadamente 
100 milhões de pessoas no país neces-
sitam de implantes dentários.

Além de impulsionar a economia 
– a própria indústria nacional atende 
90% deste mercado –, o país se tornou 
referência mundial na oferta do serviço 
e um dos principais destinos para o tu-
rismo odontológico. Com tanta oferta, 
a cada ano aumenta o número de pro-
fissionais especializados em implantes 
dentários e procedimentos estéticos.

Os reflexos desta procura cres-
cente pela especialidade pode ser 
vista no resultado regional da pes-
quisa IMPAR 2016 no segmento de 
clínica odontológica. A Odonto Plus, 
referência em implantes dentários e 
tratamentos odontológicos estéticos, 

foi a marca que mais se destacou na 
Grande Florianópolis, com 7,29% das 
citações. No Vale do Itajaí, a Oral Sin, 
uma das maiores redes de implantes 
dentários do Brasil, ficou na liderança 
com 7,79% das menções. Já a Odon-
to Clin, especializada em ortodontia, 
implantodontia e clínica geral, foi es-
colhida por 11,24% dos entrevistados 
na região da Foz do Itajaí.

 A Volte a Sorrir, que é sempre 
uma das mais lembradas no segmen-
to odontológico na região Norte, foi a 
preferida para 22,90% dos consumi-
dores. E na liderança absoluta do Oes-
te, com 57,39%, ficou a Odontosan, 
que conta com duas unidades em Cha-
pecó, além de unidades em Concórdia, 
Pinhalzinho e Xanxerê. 
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Clínica odontológica

Índice por Região

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Odontosan

Volte a Sorrir

Oral Sin

Odonto Clin

Odonto Plus
7,29%

11,24%

7,79%

22,9%

57,39%
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Décadas de sucesso

Repetindo o feito do ano pas-
sado, as redes Drogaria Cata-
rinense e Farmácia Preço Po-

pular ocuparam as primeiras posições 
no ranking estadual, com 28,20% e 
17,29% respectivamente. Na terceira 
colocação ficou o SESI, com 10,03% 
das menções. As três marcas também 
aparecem em destaque na análise re-
gional, com a Drogaria Catarinense 
liderando na Grande Florianópolis 
(22,22%) e região Norte, onde obteve 
o expressivo índice de 48,93%.

Perto de completar um século de 
existência, a Drogaria Catarinense 
nasceu em 1919, quando o joinvilense 
Alberto Bornschein inaugurou o seu 
primeiro estabelecimento e que hoje 

se traduz em uma das maiores redes 
farmacêuticas do Brasil, a Clamed Far-
mácias. Presente no Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso 
do Sul e São Paulo, com mais de 400 
filiais, a marca está entre as 500 melho-
res e maiores empresas do Brasil.

A Farmácia Preço Popular, de 
Brusque, foi a preferida na região 
da Foz do Itajaí. Fundada em 2006, 
em uma década alcançou a expressi-
va expansão para 300 lojas em cinco 
estados brasileiros. Já o SESI obteve 
33,90% das menções no Vale do Ita-
jaí. A rede de farmácias compõe uma 
das atividades do Serviço Social da 
Indústria de Santa Catarina (SESI/
SC). Desde a inauguração da primei-
ra unidade, há mais de cinco décadas, 
em Joinville, a marca se consolidou 
em todo Estado.

Na liderança do Oeste catarinense 
está a São Lucas, nome bastante tra-
dicional na região. A empresa iniciou 
as atividades em 1958, no pequeno 
município de Xavantina, por iniciati-
va do jovem empreendedor Armando 
Zonta, antes de se mudar para Cha-
pecó. A rede é atualmente formada 
por cinco farmácias e uma unidade de 
manipulação, contando com 70 cola-
boradores entre farmacêuticos, técni-
cos, atendentes, operadores de caixa 
e auxiliares.
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Farmácia

22,22%

23,2%

33,9%

48,93%

19,21%

28,2%

17,29%

10,03%

6,14%

4,03%

3,77%
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Pague Menos

Panvel

Sesi

Preço Popular

Catarinense

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

São Lucas

Catarinense

Sesi

Preço Popular

Catarinense
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A ARTERIS LEVA 
SANTA CATARINA 

PELOS CAMINHOS 
      DO FUTURO.

Santa Catarina não para de crescer. E a Arteris está comprometida em 

fazer parte deste crescimento. Por meio das Autopistas Litoral Sul  

e Planalto Sul, opera duas das mais importantes rodovias da região. 

A Arteris também é responsável por obras emblemáticas que 

beneficiarão milhares de pessoas, como a construção do Contorno 

Viário de Florianópolis. Todo esse empenho foi reconhecido pelo 

principal levantamento sobre as rodovias brasileiras. Segundo  

a Confederação Nacional do Transporte (CNT), o trecho da BR-101 

administrado pela Autopista Litoral Sul está entre as 20 melhores 

rodovias do país e é a melhor de Santa Catarina. Mais do que cuidar de 

rodovias, a Arteris cria caminhos para que Santa Catarina e o Brasil 

cresçam sempre.

 

         www.arteris.com.br
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OLaboratório Santa Luzia é 
muito mais que uma marca 
na mente do consumidor. Re-

ferência de saúde em Florianópolis, 
como ocorre todos os anos, o percen-
tual de lembrança entre os consumi-
dores ultrapassa 50%. São mais de 
quatro décadas com presença no mer-
cado, com aproximadamente 30 uni-
dades de atendimento (incluindo clí-
nicas e hospitais). Reconhecido como 
um dos maiores laboratórios do Bra-
sil, processa em média 600 mil exa-

mes mensais por meio de uma equipe 
com mais de 600 profissionais. 

Outra empresa que tradicional-
mente aparece na liderança isolada do 
segmento em sua região de atuação é 
o Laboratório Santo Antônio. Pionei-
ro em descentralização no Vale do 
Itajaí, conta com unidades de coletas 
distribuídas em vários bairros do mu-
nicípio de Blumenau e Gaspar, cum-
prindo o objetivo de estar o mais pró-
ximo possível dos seus clientes. Com 
investimentos em tecnologias avança-
das, o laboratório possui os mais mo-
dernos equipamentos automatizados 
do mercado mundial, possibilitando 
a realização de variados exames com 
agilidade e confiabilidade.

Já o Laboratório Gimenes, líder 
na região Norte, foi fundado em 1988 
para atender exclusivamente a Mater-
nidade Darcy Vargas. Em quase três 
décadas expandiu sua atuação e atu-
almente tem como clientes hospitais 
da região Norte e operadoras, além de 
parcerias com empresas, com mais de 
100 colaboradores.

Na Foz do Itajaí duas empresas 
ficaram empatadas na preferência 
do consumidor: o Laboratório São 
Lucas, de Itajaí, e o Verner Willrich, 
de Brusque. Na região Oeste a marca 
mais lembrada foi a Unimed, empresa 
TOP IMPAR da pesquisa em 2016.
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Tradição na saúde

Laboratório de Análises Clínicas
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27,36%
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Oeste
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Foz do Itajaí
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Unimed

Gimenes
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Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Unimed

Unimed

Unimed

Unimed

Unimed

União Saúde

Santa Catarina

SC Saúde

Bradesco

Agemed

Unimed

75%

82,44%

78,92%

57,27%

77,78%

72,15%

7,91%

2,99%

1,96%

1,67%

0,82%Maior rede de assistência no 
Estado e integrada a um 
sistema com a mais ampla 

cobertura nacional, 62% dos catari-
nenses que têm plano de saúde car-
regam consigo a carteira da Unimed. 
Grande destaque da edição 2016, a 
marca é líder absoluta no segmen-
to, com 72,15% das menções, e tam-
bém alcançou a primeira colocação 
em todas as regiões pesquisadas, 
com índices que chegam a 82,44% 
na Foz do Itajaí, 78,92% no Vale do 
Itajaí e 77,78% no Oeste. Para se ter 
uma noção, o segundo colocado no 
ranking estadual foi a Agemed, com 
7,91%, uma diferença de quase 65% 
em relação à Unimed. 

Referência em qualidade para os 
catarinenses, o presidente da Uni-
med Santa Catarina, médico Alber-
to Gugelmin Neto, destaca o cres-
cimento como resposta às ações de 
constante aprimoramento dos servi-
ços prestados. “Isso acontece em to-
das as faces do atendimento e envol-
ve todas as Unimeds catarinenses, 
desde aquelas que trabalham com 
programas de APS (Atenção Primá-
ria à Saúde) e medicina preventiva, 
até as que dispõem de instalações 
próprias para pronto atendimento, 
consultórios ambulatoriais, labora-

tórios, centros de diagnóstico por 
imagem e unidades hospitalares”, 
explica. 

A conquista do Prêmio IMPAR 
é motivo de satisfação para o diri-
gente e toda a equipe à frente dos 
serviços da Cooperativa Médica no 
Estado. “As premiações são impor-
tantes para uma empresa na medida 
em que elas conseguem significar 
crescimento e qualidade nos servi-
ços prestados aos seus clientes. Esse 
reconhecimento também redobra a 
responsabilidade de evoluir perma-
nentemente, em benefício daqueles 
que nos confiam os seus maiores 
bens: a sua saúde e o bem-estar da 
sua família”, garante Neto.
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Segmento com força

Osentimento de insegurança 
cresce também fora das maio-
res cidades catarinenses. Todos 

sofrem com uma legislação leniente que 
mantém o infrator solto, incentivando a 
reincidência dos crimes e estimulando 
a entrada de novos criminosos. A popu-
lação corre para se proteger erguendo 
muros cada vez mais altos, com cercas 
elétricas e arame farpado. Mas, infe-
lizmente, isso não é suficiente frente à 
audácia dos criminosos. Por essa razão, 
as pessoas procuram cada vez mais por 
equipamentos eficientes de prevenção.

É nesse contexto que a Orsegups 
garantiu a liderança estadual da pes-
quisa IMPAR 2016 na área de vigilância 
e segurança pelo terceiro ano seguido, 
sendo a marca mais citada também nas 
regiões da Foz do Itajaí e Vale do Itajaí. 
Fundada em 1977 na cidade de Lages, a 
empresa possui mais de 200 unidades 
táticas e dez mil profissionais espalha-
dos por Santa Catarina e Paraná. Prin-
cipal grupo de segurança privada do Sul 
do país, atende 42 mil clientes somente 
no estado catarinense.

A vice-liderança no ranking é da 
Prosegur, empresa multinacional que 
atua em cinco continentes e possui mais 
de 160 mil funcionários. No Brasil desde 
1981, tem nove filiais em Santa Catarina 
e abrange todas as regiões. A Prosegur fi-
cou somente 0,37% à frente da Khronos, 
terceira colocada no ranking geral do 
segmento e líder na Grande Florianópo-

lis. A empresa teve início em 1984 como 
fabricante de sistemas de segurança, 
mas foi expandindo os serviços ao longo 
dos anos até passar a atuar na segurança 
patrimonial privada, em 2001. Hoje tra-
balha em diversos segmentos em todo 
o território catarinense e em 16 outros 
estados.

Na região Oeste outra empresa tra-
dicional se destacou, a Inviolável, quarta 
colocada no geral. Maior franqueadora 
de segurança eletrônica no Brasil, com 
atendimento em 280 municípios de 15 
estados, além do Paraguai, obteve 50% 
da preferência na pesquisa regional. Em 
Santa Catarina, a empresa atende 25 ci-
dades, sendo 15 na região Oeste.

Já na região Norte o destaque é a 
FT Vigilância, empresa de Joinville que 
há 23 anos atua na vigilância eletrônica 
e segurança patrimonial. Atualmente 
possui 11 unidades em Santa Catarina, 
sendo oito delas na região Norte, além 
de uma unidade no Paraná.
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Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Inviolável

Ft Vigilância

Orsegups

Orsegups

Khronos

Casvig

Ondrepsb

Ft Vigilância

Khronos

Prosegur

Orsegups

17,71%

70,4%

25,38%

24,82%

49,56%

24,43%

7,44%

7,07%

6,45%

4,96%

4,77%
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Líderes regionais

Na Grande Florianópolis, a favo-
rita do consumidor pelo quinto 
ano consecutivo é a empresa 

Dimas Automóveis. Um feito importan-
te, considerando o comportamento do 
consumidor nesse setor, muito passível 
às influências das propagandas com 
ofertas. A Dimas Automóveis surgiu em 
1976, no bairro Estreito, área continen-
tal de Florianópolis, com a abertura da 
primeira revenda do empreendedor Di-
mas Arnoldo da Silva. Ao longo de 40 
anos a empresa expandiu sua atuação e 
atualmente o Grupo Dimas conta com 
dez unidades localizadas entre a Gran-
de Florianópolis e o planalto norte cata-
rinense, sendo referência no segmento 
automotor e representante exclusivo 
em Santa Catarina da marca sueca de 
veículos premium Volvo.

O mesmo ocorre na região Oeste, 
onde a Gambato Multimarcas é líder 
desde 2011. A empresa fundada em 
2008 pertence ao Grupo Gambatto, 
que atua no extremo oeste há mais de 
30 anos com a concessionária Fiat em 
São Miguel do Oeste. Já na Gambatto 
Multimarcas, como o próprio nome 
sugere, são comercializadas diferen-
tes marcas. Também possui pontos de 
vendas nas cidades de Maravilha, São 
José do Cedro e Itapiranga.

Já na região da Foz do Itajaí a 
competição pela lembrança do consu-
midor entre as concessionárias de au-
tomóveis é grande. Na pesquisa deste 

ano o destaque foi o Bóca Mafra Auto-
móveis, de Brusque. O empreendedor 
Ambrosio Mafra Filho, conhecido por 
Bóca, abriu a primeira revenda há 20 
anos. No ano 2000 expandiu sua área 
de atuação na região do Vale do Rio 
Tijucas com a inauguração de uma 
loja em São João Batista.

A Santa Clara, no Vale do Itajaí, 
retoma a liderança conquistada pela 
última vez em 2011. A empresa blu-
menauense, criada há 25 anos, hoje 
conta com três lojas em Blumenau e 
trabalha como concessionária da mar-
ca Chevrolet. Já a Florença foi a mais 
indicada pelo segundo ano seguido na 
região Norte. Inaugurada em 1979, 
na cidade de Curitiba, está presente 
em Santa Catarina desde 2005, onde 
trabalha com a marca Fiat, com duas 
lojas em Joinville.
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Concessionária de Automóveis
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Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí
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Gambatto

Florença

Santa Clara

Bóca Mafra

Dimas
16,08%
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Marca soberana em SC
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Em Santa Catarina
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Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Havan

Havan

Havan

Havan

Havan

Casas Bahia

Renner

Cassol

Milium

Americanas

Havan

3,02%

33,96%

59,55%

33,33%

25,93%

33,33%

35,02%

10,93%

10,66%

5,32%

5,04%

Uma liderança incontestável em 
toda Santa Catarina! Quando se 
trata de loja de departamento, 

a Havan é hors concurs na preferência 
do consumidor catarinense e há anos 
domina o ranking do segmento na pes-
quisa IMPAR. Além da ampla vantagem 
na liderança estadual, com 35,02%, se-
guida pelas Lojas Americanas e Milium, 
obteve a primeira colocação nas cinco 
regiões analisadas. No Vale do Itajaí a 
marca obteve a impressionante porcen-
tagem de 59,55% das menções.

Em 30 anos, a Havan, que come-
çou com uma loja em Brusque, ul-
trapassou as fronteiras catarinenses 
e assumiu lugar de destaque entre as 
potências do setor varejista brasileiro.  
Com seus dois símbolos bem peculia-
res – na fachada estão reproduzidos os 
traços da arquitetura da Casa Branca, 
sede do governo americano, e em algu-
mas lojas estão réplicas da Estátua da 
Liberdade –, a matriz e as 93 filiais são 
caracterizadas pelo modelo de megalo-
jas de autoatendimento, com um mix 
de mais de 100 mil itens de produtos 
nacionais e importados. 

Já as Lojas Americanas, terceira co-
locada na pesquisa IMPAR 2015, com 
3,87%, obteve um crescimento signi-
ficativo nas menções estaduais e ficou 
em segundo lugar neste ano, alcançan-
do 10,93% das citações. Há mais de 80 

anos presente no varejo nacional, tem 
forte atuação tanto por meio de suas 
mais de mil lojas espalhadas em todo 
país, quanto pelo e-commerce.

Curioso observar que a diferença 
para a terceira colocada, a Milium, 
foi de apenas 0,33%.  Empresa com  
atuação em Santa Catarina, possui 
mais de 50 lojas no Estado, quase dois 
mil colaboradores e um mix superior a 
35 mil produtos divididos em diferen-
tes setores.  Já a Cassol, Renner e Ca-
sas Bahia, que não estavam listadas no 
ranking estadual em 2015, ocuparam 
da quarta à sexta colocações respecti-
vamente.
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Liderança dividida

Cinco regiões analisadas e quatro 
marcas citadas como preferidas. 
Quando se trata do segmento de 

loja de eletrodomésticos e móveis, dife-
rentes empresas dividem as lideranças. 
Na Foz do Itajaí e Vale do Itajaí, a Casas 
Bahia obteve o maior número de men-
ções. Já o Koerich, Salfer e Schumann 
foram campeões respectivamente no 
rankings da Grande Florianópolis, Nor-
te e Oeste. 

Há mais de 60 anos o Koerich se 
dedica a cuidar e trabalhar em prol da 
nossa gente. Esse é o mote da empresa 
preferida na região da grande Floria-
nópolis, com 38,96% das citações na 
pesquisa IMPAR 2016. Ao longo das 
décadas o Koerich também ampliou 
seus negócios para o mercado finan-
ceiro, imobiliário e de shopping center, 
distribuídos em sete empresas. Sempre 
inovadora, em plena era digital foi a 
primeira a produzir um comercial neste 
formato, fortalecendo, entre outras tra-
dições, a maneira de falar com clientes, 
fornecedores, veículos de comunicação 
e a sociedade.

Em 2016, o Koerich investiu mais 
de R$ 1 milhão em uma campanha de 
reafirmação de marca, agregando ao 
slogan Gente Nossa à expressão Gente 
Boa, reforçando sua ligação com o povo 
catarinense. Para Antonio Koerich, pre-
sidente da empresa, premiações como o 
IMPAR corroboram ainda mais todo o 
trabalho realizado, dedicação e cuidado 

diário com os clientes, “pois muito mais 
que realizar vendas, o Koerich concre-
tiza sonhos e essa é uma premissa da 
empresa desde sua fundação”, afirma.

Na Região Oeste a liderança é da 
Schumann Móveis e Eletrodomésti-
cos, marca tradicionalmente citada 
nas pesquisas IMPAR e que neste ano 
obteve 21,08% das menções. Funda-
da no município de Seara, no ano de 
1997, em duas décadas a Schumann se 
fez presente nos três estados da região 
Sul, além do e-commerce, alcançando 
abrangência nacional. No total, 72 lo-
jas físicas, sendo 56 em Santa Catarina, 
fazem parte da rede. A empresa nasceu 
do sonho de tornar a vida das pessoas 
mais prática, mais completa, mais feliz. 
E a trajetória de sucesso da marca mos-
tra que essa já é uma realidade para a 
Schumann.
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Loja de eletrodomésticos e Móveis
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Foz do Itajaí
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Salfer

Casas Bahia
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Koerich
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Duas marcas genuinamente ca-
tarinense disputam há anos a 
preferência do consumidor no 

Estado. Na Grande Florianópolis a li-
derança se mantém com a Cassol des-
de 2011. Já na região da Foz do Itajaí, 
a Casas da Água esteve à frente nos 
últimos cinco anos, mas agora aparece 
empatada com a Cassol. Por outro lado, 
a Cassol liderou de 2013 a 2015 na re-
gião Norte, mas agora quem aparece na 
liderança é a Casas da Água. Como dá 
para perceber, uma disputa saudável e 
acirrada, que está longe de terminar.

A Cassol emprega mais de duas mil 
pessoas e atua também no Rio Gran-
de do Sul e Paraná. Com 16 endereços, 
sendo nove em Santa Catarina, e apoio 
de três centros de distribuição em São 

José (SC), Curitiba (PR) e Canoas 
(RS), as lojas contam com milhares de 
produtos em diversos setores. Com a 
abertura de três novas filiais – Caxias 
do Sul (RS), Criciúma (SC) e Curitiba 
(PR) – e mais R$ 100 milhões investi-
dos em ampliação e melhorias na rede, 
a empresa expandiu sua atuação entre 
dezembro de 2015 e ao longo de 2016.

Já a Casas da Água possui 16 lojas 
em diferentes cidades catarinenses, 
que oferecem mais de 25 mil itens e 
são atendidas por cerca de 1,2 mil fun-
cionários. A empresa trabalha com a 
projeção de novas três lojas para 2017, 
sendo duas na Grande Florianópolis 
e uma em Brusque. A marca disputa 
a preferência no Vale do Itajaí com a 
Construcon, vencedora pelo segundo 
ano seguido. Fundada em 1995 na ci-
dade de Blumenau, a Construcon pos-
sui três lojas, sendo que a matriz está 
situada no bairro Escola Agrícola e as 
filiais estão localizadas em Itoupava 
Central e Ponta Aguda.

No Oeste o destaque é para a Bi-
golin, empresa gaúcha fundada em 
Erechim no ano de 1955. Na década 
de 1970 a marca iniciou a expansão 
para outros estados, sendo que a tra-
jetória da Bigolin em Santa Catarina 
começou por Chapecó, em 1988. Em 
janeiro de 2017 será aberta a segunda 
unidade na cidade.
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Certame concorrido

Loja de Materiais de Construção

41,02%

12,57%

20%

10,33%

13,29%

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Bigolin

Casas da Água

Construcon

Cassol / Casas da Água

Cassol
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Identidade catarinense

Além da liderança no segmento 
de Loja de Materiais de Constru-
ção, a Cassol também foi mar-

ca preferida na Grande Florianópolis 
no quesito Loja de Material Elétrico. 
Ao contrário do que muita gente pen-
sa, a empresa não é originária da Ca-
pital, mas sim, de Urubici, no ano de 
1958, como uma serraria fundada por 
descendentes de imigrantes italianos. 
Somente mais tarde, no município de 
São José, a família abriu a Madeireira 
Cassol. Com o tempo os ramos de ativi-
dade foram aumentando para comércio 
de materiais de construção e decoração, 
industrialização e montagem de pré-
-fabricados de concreto, imobiliário na 
construção e comercialização de imó-
veis e investimentos no setor de reflo-
restamento, sendo sempre referenciada 
na pesquisa IMPAR.

No Vale do Itajaí a liderança per-
tence à Elétrica Zata, situada na Rua 
Paris, no bairro Itoupava Norte, em 
Blumenau. Iniciado em 1988 no Itou-
pava Central, fruto do esforço de quatro 
irmãos, o pequeno negócio tinha ape-
nas um balcão. Hoje a empresa oferece 
mais de 10 mil itens em estoque e conta 
com um departamento de engenharia, 
além de uma equipe de suporte técnico 
treinada para atender os clientes. Para 
2017, o plano é crescer aproximada-
mente 20% por meio de investimento 
em treinamento e na pesquisa por no-

vos produtos e inovações de mercado 
para atender a clientela.

A marca mais lembrada na região 
Oeste foi a Comercial Elétrica São Pe-
dro (Celesp). Atualmente a empresa 
possui cinco lojas, sendo quatro de-
las em Santa Catarina, nas cidades de 
Tubarão, Criciúma, Florianópolis e 
Chapecó. Já a Milium foi escolhida na 
Foz do Itajaí e Norte catarinense, com 
29,01%, índice mais alto entre todas as 
regiões pesquisadas. A história da rede 
teve início em 1976 quando quatro ami-
gos inauguraram uma loja na Rua do 
Príncipe, em Joinville. No início eram 
apenas sete funcionários, uma Kombi e 
muita dedicação. Hoje a Milium possui 
lojas espalhadas por diferentes cidades 
catarinenses, quadro funcional com-
posto por mais de dois mil colabora-
dores e quase 50 lojas no Estado. Mais 
de cinco milhões de clientes passaram 
pela Milium em 2016. 
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Loja de Material elétrico

27,27%

29,01%

22,22%

13,1%

7,95%

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis
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Milium

Zata

Milium
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Novidades semanais

Duas marcas dominam a prefe-
rência do consumidor quando 
o assunto é loja de vestuário 

para moda feminina. A Havan foi líder 
em três regiões – Foz do Itajaí, Vale do 
Itajaí e Oeste –, enquanto a Renner al-
cançou maior número de menções na 
Grande Florianópolis e região Norte.

Para se destacar no mercado e 
oferecer maior frequência na renova-
ção do mix, a Havan adota a proposta 
“fast fashion” e apresenta quatro co-
leções de moda por ano. Desta forma, 
os clientes se deparam com novida-
des toda a semana nas vitrines, além 
de encontrar as peças das campanhas 
nas lojas físicas e on-line.

De acordo com a gerente de mar- 
keting da Havan, Daiana Tholl, para 
fortalecer o conceito de “fast fashion”, 
as lojas recebem semanalmente peças 
da nova coleção. “A ideia é que todas 
as tendências estejam presentes em 
mais peças dentro do mix da loja. O 
grande diferencial para o nosso con-
sumidor será essa regularidade cons-
tante de itens novos e em pequenas 
quantidades. Como o giro de produtos 
será muito rápido, o cliente olha, gos-
ta e compra”, explica.

Já a Renner, detentora de três 
lojas em Joinville e Jaraguá do Sul, 
além de seis lojas na Grande Florianó-
polis, é uma rede gaúcha inaugurada 
em 1922, quando o Grupo A.J. Renner 

abriu em Porto Alegre o seu primei-
ro ponto de venda para a comercia-
lização de artigos têxteis. Em 1940, 
após ampliar o seu mix de produtos, 
e passou a operar como loja de depar-
tamentos. Vinte e cinco anos depois o 
grupo foi dividido, quando foi consti-
tuída a Companhia Lojas Renner S.A.

Outra grande virada aconteceu 
nos anos 1990, quando começou a 
atuar como loja de departamentos 
especializada em moda. Foi nesse 
período que a Renner expandiu suas 
fronteiras e chegou a Santa Catarina 
e outros estados do Brasil. Em 1998, 
a norte-americana J.C. Penney Bra-
zil adquiriu o controle acionário da 
companhia, o que inclui mais de 350 
operações entre lojas da Renner, da 
Camicado e YouCom.
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25,78%
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16,1%

15,98%

13,5%



106 impar 2016

Havan ganha regiões

Quando o assunto é moda, a Ha-
van é sempre uma das marcas 
mais lembradas em diferen-

tes regiões de Santa Catarina. Além 
da liderança no segmento feminino, 
também se destaca com as coleções 
masculinas, sendo a preferida na Foz 
do Itajaí, Vale do Itajaí e no Oeste. 
Já a Renner segue como referência 
no Norte, enquanto a Cia do Homem 
mantém a preferência do consumidor 
na Grande Florianópolis. Uma curio-
sidade é que na pesquisa de 2015 a 

Havan não ocupava as lideranças 
nestas três regiões, que foram da JCa-
nedo (Foz do Itajaí), Cia do Homem 
(Vale do Itajaí) e Leve Modas (Oeste).

A Havan trabalha com a premissa 
de conforto e sofisticação para as cole-
ções masculinas, sempre alinhadas ao 
conceito “fast fashion” e com quatro 
lançamentos anuais. A coleção mas-
culina, assim como a feminina, tem 
como temas centrais o Frescor de Ve-
rão, o Visual Fun e o Metrópole, possi-
bilitando que o consumidor componha 
o look combinando os três estilos.

Já na Grande Florianópolis a mar-
ca mais lembrada é de uma empresa 
local e com a maior taxa de menções 
para o segmento, com 39,27% das ci-
tações. A Cia do Homem surgiu em 
1992 como loja especializada no ves-
tuário masculino e com a proposta 
de proporcionar ao homem estilo, 
conforto e elegância. Hoje atua como 
empresa multimarcas, com opções de 
roupas e acessórios para todos os mo-
mentos, desde o trabalho até o lazer. 
Com lojas em Florianópolis, São José, 
Palhoça, Blumenau e Balneário Cam-
boriú, possui no total quatro estabe-
lecimentos próprios e sete franquias.
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Loja de vestuário / Moda Masculina
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Para ser a marca mais lembrada 
na cabeça, precisa ser a primeira 
nos pés. Esse é o lema da Pittol, 

que desde 2011 ocupa a liderança na 
pesquisa IMPAR nas regiões Oeste e 
Vale do Itajaí. Com investimento forte 
no atendimento, a empresa originária 
de uma pequena loja de Concórdia, 
no ano de 1958, ampliou os negócios 
e hoje detém 20 unidades em Santa 
Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, 
com mais de 100 mil pares de calçados 
vendidos por loja todos os anos.

Na Grande Florianópolis, a Carioca 
Calçados também é a mais lembrada 
desde 2011 e com o percentual mais ex-
pressivo entre as regiões, com 44,85%. 
Diferente do que o nome possa indicar, 
a empresa é de Florianópolis e foi cria-
da em 1985. Além de lojas em Floria-

nópolis, possui unidades em São José, 
Palhoça, Balneário Camboriú e Itajaí, 
sendo que um novo estabelecimento 
será aberto no Continente Park Sho-
pping, em São José. Também conta 
com uma equipe na área de compras 
que circula pelo mundo da moda para 
identificar as tendências nacionais e 
internacionais, o que inclui um e-book 
exclusivo para os clientes e acessível 
no site da empresa. 

Já a Lemus Calçados aparece em 
primeiro lugar na região da Foz do Ita-
jaí pelo segundo ano seguido. A empre-
sa possui cinco lojas em Brusque, sen-
do quatro delas no centro da cidade. A 
primeira unidade foi aberta em 1977 e 
a segunda foi inaugurada estrategica-
mente na Rodovia Antônio Heil para 
abastecer o turismo de compras. Já a 
Lemus Esporte foi montada no centro 
para atender o segmento específico.

A Apollo Calçados também é uma 
marca seguidamente lembrada pelo 
consumidor da região Norte. De ori-
gem local, a primeira loja foi inaugu-
rada em 1969 em um pequeno espaço 
de 36 m². Hoje são 10 lojas espalhadas 
em Joinville, atendendo seis bairros 
diferentes. O crescimento ganhou for-
ça a partir de 1979, com a Apolo Ma-
gazine, e desde então a empresa de-
senvolve um projeto de expansão que 
deve manter futuramente a liderança 
na região Norte.
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Tradição regional

Loja de Calçados

44,85%

22,71%

37,56%

32,17%

38,81%

Oeste

Região Norte

Vale do Itajaí

Foz do Itajaí

Grande Florianópolis

Pittol

Apolo

Pittol

Lemus

Carioca

Índice por Região



Já pensou como seria bom

um portal só com imóveis em

Santa Catarina? A gente pensou.

Corretores, imobiliárias e construtoras,
anuncie no mesmo portal que os catarinenses
estão procurando os seus imóveis.

Clube Imóvel é o portal exclusivo de imóveis
em Santa Catarina. Tem compradores e
locadores procurando o seu anúncio.
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Planos de novas lojas e investimentos na modernização  
reforçam a posição de liderança no segmento

Cassol

É isso que nos 
move todos os 
dias: colaborar 
com as pessoas 
para transformar 
a casa em um lar”
Rafael Gomes

Diretor Comercial

entrevista  
Rafael Gomes

Na pesquisa IMPAR 2016, a  
Cassol foi a marca mais citada na 
região da Grande Florianópolis,  
com 22,22%. A que se deve esse de-
sempenho? 

A Cassol acredita que este desem-
penho se deve a sua proposta de valor, 
que valoriza a experiência de compra 
de seus clientes. Queremos ser a solu-
ção de produtos e serviços para cons-
trução, reforma e decoração em um 
único lugar. Nós entendemos que o lar 
expressa o momento de vida e a iden-
tidade de cada um. E é isso que nos 
move todos os dias: colaborar com as 
pessoas para transformar a casa em 
um lar.

Apesar de 2016 ter sido um ano 
de cautela econômica, quais ações 
foram implementadas pela empresa 
para continuar o seu crescimento? 

O ano de 2016 foi desafiador para 
toda a economia brasileira. Nós no va-
rejo sentimos a queda no fluxo das nos-
sas lojas, assim como percebemos que 
o sonho da casa própria foi adiado por 
muitas famílias. Mas a nossa equipe 
continua desenvolvendo projetos que 
buscam maior produtividade e resulta-
dos. Novos sistemas de gerenciamento 
de estoque foram implementados, bem 

como aproveitamos o momento para 
introduzir linhas inéditas de produtos.

De que forma a Cassol busca  
se posicionar na mídia local e que 
reflete positivamente para o suces-
so da marca junto aos seus consu-
midores? 

A nossa proposta de valor é o nosso 
grande diferencial, onde valorizamos a 
experiência de compra de nossos clien-
tes. Uma loja ampla, bonita, bem sina-
lizada e com atendimento especializa-
do. Nesse sentido, usamos a mídia para 
difundir e comunicar este conceito.

Quais as perspectivas de expan-
são da Cassol e de novos investi-
mentos para o ano que vem?

A Cassol continuará com seu pla-
no de expansão, abrindo lojas no Sul e 
mantendo sua posição de liderança no 
segmento. Temos planos de moderni-
zar algumas de nossas unidades e de 
incluir mais modernidade no ponto 
de venda. Investiremos fortemente no 
desenvolvimento das nossas equipes, 
pois acreditamos que sem elas não 
conseguiremos entregar nossa propos-
ta de valor. O cliente é o centro de tudo 
na Cassol e é assim que nossos investi-
mentos serão priorizados.
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Imobiliária está atenta às inovações tecnológicas para 
enfrentar o mercado cada vez mais competitivo

Ibagy

Conquistar 
esta liderança 
pelo sexto ano 
consecutivo nos 
enche de orgulho, 
mas também 
aumenta nossa 
responsabilidade 
de manter esta 
preferência”
Luciane Ibagy Búrigo

Diretora de Marketing

entrevista  
luciane Ibagy Búrigo

Para a Ibagy, qual a importância de 
ser a imobiliária preferida pelos con-
sumidores da Grande Florianópolis?

O resultado é mais do que um re-
conhecimento, é um incentivo e um 
desafio para que façamos sempre mais 
e melhor. Essa conquista é fruto de 
muito trabalho, esforço e dedicação de 
nossa equipe. E para manter esta pre-
ferência precisamos nos superar a cada 
dia, investindo sempre em nosso valio-
so capital humano, em tecnologia e na 
qualidade dos serviços prestados. Con-
quistar esta liderança pelo sexto ano 
consecutivo nos enche de orgulho, mas 
também aumenta nossa responsabili-
dade de manter esta preferência.

Com tanta concorrência no setor 
imobiliário, o que a Ibagy faz em suas 
ações de marketing e comunicação 
para se destacar das outras marcas?

A Ibagy sempre soube preservar 
sua tradição, sem deixar de lado a 
inovação. E esta filosofia de trabalho 
está disseminada em todas as áreas, 
inclusive na comunicação. Atualmente 
a Ibagy usa todas as ferramentas dis-
poníveis em suas estratégias, desde as 
mídias tradicionais, até as formas mais 
inovadoras de divulgação como as mí-
dias digitais.

E quais são as formas mais comu-
mente usadas para a divulgação?

Nas mídias tradicionais temos a di-
vulgação em jornal, televisão, rádio e 
outdoor. A imobiliária também inves-
te em redes sociais como o Facebook, 
blog, adwords, mídia programática, 
SAC 2.0 e dispensa atenção especial 
ao site, onde os clientes – tanto os pro-
prietários quanto os locatários – resol-
vem questões burocráticos e podem 
conhecer toda carteira de imóveis ofe-
recidos em detalhes, num sistema de 
busca simples e rápido. Os registros da 
página indicam mais de 55 mil acessos 
mensais. Também sinalizamos de for-
ma intensiva os imóveis disponíveis 
para locação e venda. E a conquista do 
Prêmio IMPAR é a prova do sucesso do 
nosso empenho.

Quais as perspectivas para 2017?

Tudo indica que a região da Grande 
Florianópolis continuará a crescer em 
ritmo acelerado, atraindo pessoas de 
alto nível de renda e empreendimentos 
imobiliários importantes. O mercado 
certamente se tornará mais competitivo 
e o comportamento dos clientes muda-
rá ainda mais. A Ibagy manterá a apos-
ta na estratégia que mistura a atenção 
ao cliente, cultivada desde os primeiros 
negócios, a proximidade e a inovação, 
essencial para os dias de hoje. 
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Estratégia de marketing agressiva em 2017 
para conquistar o cliente e crescer

Dimas

Nosso time 
foi incansável 
na busca pela 
eficiência e 
oportunidades 
de mercado”
Ricardo Silva

Diretor

entrevista  
Ricardo Silva

Dimas foi a primeira colocada no 
ranking de concessionárias de auto-
móveis na região da Grande Florianó-
polis, com 16,08%. A que se deve esse 
sucesso junto aos consumidores?

A nossa história começou na Gran-
de Florianópolis e temos uma relação 
muito próxima com a região e muito 
orgulho dessa parceria. A clientela da 
Grande Florianópolis foi a base para 
nosso crescimento e certamente o cari-
nho é recíproco. Atuamos na região nos 
segmentos de automóveis, caminhões, 
consórcios e construção civil. 

A história da Dimas começou em 
1976. Qual o segredo para, quatro dé-
cadas depois, a marca seguir forte 
em seu segmento?

Acredito que não existe nenhum 
grande segredo. A nossa estratégia é 
até muito simples. Aliás, simplicidade e 
humildade são valores que acreditamos 
muito e aplicamos em nossas empresas. 
Estamos sempre focados nas necessida-
des e desejos dos nossos clientes, não 
medindo esforços para superar suas ex-
pectativas. Fazemos um investimento 
constante em treinamentos, lançamen-
tos de novos produtos e na profissiona-
lização da equipe, buscando sempre as 
melhores soluções para cada cliente.  

Que ações de marketing a Dimas 
adota para trabalhar – e fortalecer – 
a sua marca em tempos de crise?

Realmente o ano de 2016 não foi 
fácil para o nosso setor e houve uma 
queda considerável na venda de carros 
novos. Apesar de todas as dificuldades 
tivemos vitórias importantes. O nosso 
time foi incansável na busca pela efi-
ciência e oportunidades de mercado. 
Conseguimos crescer nosso faturamen-
to nas áreas de pós-vendas, seminovos 
e carros importados da marca Volvo. 
Além disso, alcançamos novos clientes 
do segmento de autocenter multimar-
cas com as vendas de pneus, amorte-
cedores, baterias etc. Isso nos ajudou 
muito a diminuir as perdas decorrentes 
da redução do mercado. 

Qual a expectativa para 2017?

O próximo ano deve ser melhor. Es-
peramos um crescimento no mercado 
automotivo na ordem de 5% em relação 
a 2016 e estamos projetando um cresci-
mento de 10 % no nosso faturamento. A 
estratégia estará muito concentrada em 
campanhas de marketing agressivas, 
preços muito competitivos e foco na sa-
tisfação total de nossos clientes. Acre-
ditamos que a área de pós-vendas con-
tinuará muito aquecida, assim como a 
área de seminovos.
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Empreendimento conquista a clientela promovendo 
ações de afinidade e amplo mix de lojas e operações

Shopping Mueller

É com muita 
honra que o 
Shopping Mueller 
recebe este 
reconhecimento, 
pois significa 
estar entre 
os melhores 
empreendimentos 
do Estado”
Aurea Raquel Pirmann

Superintendente

entrevista  
Aurea Raquel Pirmann

Na pesquisa IMPAR 2016, o Shop-
ping Muller obteve 57,71% das men-
ções e alcançou a liderança absoluta 
na preferência dos consumidores na 
região Norte. A que se deve esse de-
sempenho?

O resultado dessa pesquisa destaca 
o relacionamento emocional e físico que 
o Shopping Mueller criou com os clien-
tes ao longo desses 21 anos de história. 
Essa afinidade é construída diariamen-
te com o público, que encontra no em-
preendimento um amplo mix de lojas e 
operações. É justamente por conta disso 
tudo que, em 2016, nós lançamos a nova 
campanha institucional, que tem como 
slogan “Cada vez mais perto”, pois, aqui, 
diariamente são promovidos encontros 
entre novos amigos e familiares.

No que se baseia a estratégia de 
marketing e comunicação adotada 
pelo Shopping Mueller e que reflete 
nesta preferência?

A principal estratégia de marketing 
do Shopping Mueller é estar cada vez 
mais perto dos clientes e a nova cam-
panha institucional traduz muito bem 
o nosso posicionamento. Essa afinidade 
é conquistada por meio das ações rea-
lizadas ao longo de todo ano, como os 
eventos culturais e sociais que reúnem 
famílias, amigos e diversas instituições 
parceiras, ações de relacionamento, 
campanhas promocionais, além do pró-

prio mix de lojas, lazer, alimentação e 
gastronomia.

Como primeiro shopping center de 
Joinville, conhecemos e buscamos es-
tar sempre alinhados com os anseios 
do nosso público, por isso, todo plane-
jamento é focado nos nossos clientes. 
Além disso, diariamente recebemos 
contribuições através das redes sociais, 
onde os clientes enviam sugestões, co-
mentários e críticas. 

O que significa estar no topo do 
ranking na categoria Shopping Cen-
ters da região?

É com muita honra que o Shopping 
Mueller recebe este reconhecimento, 
pois significa estar entre os melhores 
empreendimentos do Estado, afinal, a 
região Norte é um importante polo in-
dustrial e comercial de Santa Catarina. 
No Mueller, os projetos e ações sem-
pre contemplam a melhoria contínua 
dos serviços. Contamos com um mix 
variado de lojas e de qualidade para 
atender a todo o público de Joinville 
e também das cidades da região. Além 
disso, oferecemos inúmeras atrações 
para nossos clientes, como campa-
nhas promocionais, eventos culturais 
e contribuímos com causas sociais. 
Para estar entre os melhores, é preciso 
inovar e aprimorar-se constantemen-
te, acompanhar tendências mundiais e 
pensar à frente.
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Instituição mantém investimento na qualificação dos 
profissionais como posicionamento estratégico

Univille

O plano é 
continuar 
ampliando e 
diversificando 
os cursos, as 
modalidades 
de ensino e 
os serviços 
prestados pela 
Universidade”
Sandra Furlan

reitora

entrevista  
Sandra Furlan

Na pesquisa Ímpar 2016, a  
Univille foi novamente a marca 
mais citada na região Norte. Como 
a Instituição trabalha para manter 
a liderança?

Com qualidade, inovação e com-
promisso com a comunidade. Estamos 
certos de que o reconhecimento é fruto 
de muito trabalho, em várias frentes, 
como por exemplo a qualificação do 
corpo docente em nível de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado, e a capa-
citação pedagógica continuada, que 
refletem diretamente na qualidade do 
ensino, da pesquisa e da extensão.

O ano de 2016 foi de muita  
cautela econômica. Qual a percep-
ção para 2017?

O ano de 2015, que teve reflexos 
também em 2016, foi um ano desafia-
dor para Univille, mas vencemos os 
obstáculos com medidas de redução 
de despesas, de aumento de receitas, 
com empreendedorismo e inovação. 
Vamos manter a cautela, uma vez que 
o cenário econômico ainda não se 
mostra promissor, mas começaremos 
a ampliar os investimentos nas nossas 
atividades fins.

Como a Univille trabalha seus 
investimentos na mídia local para 
atingir seu público alvo?

Por conta de nossa abrangência 
regional, pois além do campus em 
Joinville temos um campus em São 
Bento do Sul e uma Unidade em São 
Francisco do Sul, diversificamos os 
meios e trabalhamos com a conver-
gência de mídias on-line e off-line. 
Além da abrangência, consideramos 
a segmentação do público, de acordo 
com as campanhas. 

Qual o planejamento da Insti-
tuição com relação ao aumento na 
oferta de cursos e demais ativida-
des acadêmicas?

O plano é continuar ampliando 
e diversificando os cursos, as moda-
lidades de ensino e os serviços pres-
tados pela Universidade, mantendo 
sempre o posicionamento estratégico 
pela qualidade. Para isso, temos in-
vestido, sobretudo, nas pessoas, na 
qualificação dos professores e do pes-
soal administrativo, e no desenvolvi-
mento gerencial.
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Equipe motivada e um crescimento de 30% no número de 
alunos em 2016 entusiasmam a Instituição para 2017

Assessoritec

Plantamos a 
cada dia mais 
sementes e 
tratamos com 
cuidado para 
que deem 
bons frutos”
Anelísio Machado

Diretor Geral

entrevista  
Anelísio Machado

Desde 2011, é a primeira vez que 
a Assessoritec aparece na frente na 
região Norte no segmento Ensino 
Médio. Qual a importância desse re-
sultado para a faculdade?

Acreditamos sempre que o trabalho 
bem realizado traz o reconhecimento 
da comunidade. Plantamos a cada dia 
mais sementes e as tratamos com cui-
dado para que deem bons frutos. Es-
tamos felizes pelo reconhecimento e 
destaque no Ensino Médio por meio do 
Exame da Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA), mas também percebemos o 
crescimento constante em outros pro-
jetos da Assessoritec, que estão sendo 
agraciados pelo mundo do trabalho e 
pela comunidade.

De que forma a situação eco-
nômica de 2016 afetou os negócios  
e quais as medidas adotadas para 
superar as adversidades?

A Faculdade vem acompanhando 
as mudanças na Educação Nacional e 
se adaptando para manter a qualidade 
do ensino, mas também a sua sobre-
vivência. Com ajustes nas grades cur-
riculares e projetos novos de acordo 
com informações junto as empresas e 

as comunidades, passamos pelas tur-
bulências dos últimos anos e projeta-
mos novos desafios.

Com tanta concorrência no se-
tor, o que a Assessoritec faz em 
suas ações de mídia local para se 
destacar das outras marcas?

Em 2016 tivemos crescimento de 
30% no número de alunos. Acredita-
mos na continuidade dos trabalhos 
e no crescimento de matrículas em 
2017, em razão da qualidade dos pro-
jetos e da equipe de colaboradores da 
Instituição, que está muito motivada.

Qual o planejamento da Insti-
tuição com relação ao aumento na 
oferta de cursos e demais ativida-
des acadêmicas?

Trabalhamos a divulgação da Fa-
culdade com o nosso público de forma 
simples e direta. Utilizamos todos os 
meios de comunicação e com certeza 
continuaremos apresentando para a 
comunidade catarinense nossos pro-
dutos com ainda mais intensidade 
para alcançar ao máximo as pessoas 
que procuram e buscam o conheci-
mento em uma Instituição forte.
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Clínica mantém crescimento excepcional concentrado 
na satisfação do cliente e na inovação

Oral Sin

Crescemos 100% 
no último ano 
e duplicamos a 
nossa capacidade 
de atendimento. 
Estou bem 
satisfeito”
Paulo Gutierrez

Diretor Clínico 

entrevista  
Paulo Gutierrez

A Oral Sin foi a clínica odonto-
lógica mais citada no Vale do Itajaí, 
com 7,79% das menções.  O que sig-
nifica estar no topo da preferência 
destes consumidores?

Significa dever cumprido. O maior 
prêmio é o reconhecimento das cen-
tenas de pessoas que atendemos, da 
nossa dedicação durante todo o trata-
mento. Estamos sempre em busca da 
satisfação do nosso cliente, superando 
as frustrações e traumas que por ven-
tura foram vivenciados em tratamen-
tos realizados em épocas passadas.

De que forma a Oral Sin busca se 
posicionar na mídia local para se des-
tacar na percepção do consumidor?

Um dos compromissos da Oral Sin 
é levar informação à população sobre 
as doenças bucais, tecnologia em tra-
tamentos, inovações e utilizamos os 
meios de comunicação para tal. Este 
é um dever de todo profissional da 
saúde: ajudar no esclarecimento das 
pessoas e promover a saúde.

Como é trabalhar com uma fran-
quia nacional?

Eu sou do sul e entendo as caracte-
rísticas e peculiaridades desta popula-
ção. A franquia me dá a flexibilidade de 

personalizar a nossa atenção de acor-
do com a nossa cultura e entender as 
suas necessidades. Isso me deixa mais 
próximo dos meus pacientes e permite 
uma melhor comunicação.

O mercado de implantes dentá-
rios sofreu retração por conta da 
desaceleração da economia?

A unidade Oral Sin Blumenau está 
em franca expansão. Não sei dizer se 
os acontecimentos afetaram o setor, 
mas estou satisfeito com o ritmo do 
nosso crescimento, por ser gradual e 
organizado. Crescemos 100% no últi-
mo ano e duplicamos a nossa capaci-
dade de atendimento. Estou bem sa-
tisfeito.

Como Oral Sin trabalha o mar- 
keting da marca no atual cenário 
econômico e quais as perspectivas 
de crescimento para o próximo ano?

O marketing, assim como a forma 
de comunicação, está mudando em 
todo o mundo e em todas as faixas 
etárias. Estamos antenados a estas 
alterações e reestruturando a mídia. 
Queremos estar cada vez mais pró-
ximos das pessoas, ajudando a reali-
zar seus sonhos. O nosso crescimento 
está focado em inovação.
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A despeito do cenário econômico, a FuRB mantém o planejamento 
para novos cursos e o início do Ensino a Distância

FURB

Nossa visão 
é sermos 
reconhecidos 
pela qualidade 
da nossa 
contribuição para 
a sociedade”
João Natel  
Pollonio Machado

reitor

entrevista  
João Natel Pollonio Machado

A FURB alcançou a expressiva 
marca de 65,24% de citações na re-
gião do Vale do Itajaí. Na sua avalia-
ção, a que se deve esse ótimo resul-
tado?

Em nossa história de 52 anos, por 
meio do ensino, pesquisa e extensão 
contribuímos de modo significativo 
para o desenvolvimento socioeconômi-
co sustentável e o bem-estar social de 
nossa sociedade. Este reconhecimento é 
um reflexo da importância que a FURB 
tem para o Vale do Itajaí. Sobretudo, é 
um grande incentivo para avançarmos 
para novos desafios, como a inovação, 
a internacionalização e a ampliação de 
maior inserção e interação social.

Como a FURB busca se posicionar 
na mídia local e, consequentemente, 
na percepção do consumidor?

A nossa visão é sermos reconheci-
dos pela qualidade da nossa contribui-
ção para a sociedade. E fazemos isso por 
meio da qualidade da nossa pesquisa, 
inovação, empreendedorismo, de servi-
ços, da formação de profissionais e de 
uma preocupação com a comunidade 
em atenção às políticas públicas. Entre 
elas citamos  a  economia solidária, se-
gurança pública, catástrofes e desastres 
naturais, meio ambiente e políticas de 
inclusão.

De que forma a Universidade tra-
balha a sua marca em tempos de re-
tração econômica?

Independente de cenários econô-
micos adversos é essencial que as ins-
tituições não descuidem da sua marca. 
A inserção em diversas mídias, aten-
dendo nossos diferentes públicos, é 
um imperativo. Cito como exemplo o 
relançamento da nossa RDC (Revista 
de Divulgação Cultural) o que preenche 
um vazio na divulgação de literatura, 
artes e artigos de temáticas atuais por 
docentes da FURB, colegas de outras 
academias e fora dela.

Quais as perspectivas da FURB 
para o ano vindouro em relação a no-
vos investimentos e possibilidade de 
expansão para o próximo ano?

As nossas perspectivas são favorá-
veis. Estão previstos o lançamento de 
novos cursos de graduação presenciais 
e a qualificação e expansão de novos 
cursos de mestrado e doutorado. Em 
2017, iniciaremos o Ensino a Distân-
cia, com a oferta de cursos de gradua-
ção, como o Turismo e Lazer, e de es-
pecializações. Mudanças nos projetos 
pedagógicos dos cursos com ênfase no 
empreendedorismo estão prontas para 
discussão. Também investiremos na 
construções de novos equipamentos.
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Empresa deve alcançar em breve o  
número de 100 lojas em Santa Catarina

Koerich

Nós entendemos 
a comunicação 
como ferramenta 
essencial para 
aproximação com 
os consumidores 
e fortalecimento 
da marca”
Antonio Koerich

Presidente

entrevista  
Antonio Koerich

Como o Koerich consegue se man-
ter durante décadas como marca re-
ferência na Grande Florianópolis? 

Nos negócios, a nossa empresa 
sempre teve um DNA empreendedor e 
uma posição visionária frente à concor-
rência. No entanto, desde a fundação 
do Koerich, há mais de seis décadas, a 
nossa premissa sempre foi concretizar 
sonhos, não somente realizar vendas. 
Desde o início nos dedicamos a cuidar e 
a trabalhar em prol da nossa gente. E o 
reconhecimento dos consumidores é o 
melhor prêmio que podemos ter, pois é 
uma forma de agradecimento para todo 
o nosso empenho.

Quais as expectativas da empre-
sa para o próximo ano?

Mesmo em períodos de cenário eco-
nômico conturbado, nunca paramos de 
investir e em 2016 mantivemos a nossa 
evolução. Além da construção de um 
novo Centro de Distribuição, com in-
vestimento superior a R$ 30 milhões, 
sete novas lojas serão abertas nos pró-
ximos meses, com meta de chegar em 
breve ao número de 100 unidades em 
Santa Catarina. 

Qual a importância da liderança 
na pesquisa IMPAR?

O Prêmio IMPAR reforça ainda 
mais todo o trabalho realizado, a nos-
sa dedicação e cuidado diário com os 
clientes. O desafio é manter essa prefe-
rência e é para isso que a nossa equipe 
se empenha diariamente. Trabalhamos 
sempre para estar cada vez mais perto 
das comunidades, colaborando para o 
desenvolvimento das cidades que con-
tam com nossa marca. 

Como o Koerich trabalha a comu-
nicação em prol da sua marca?

Nós entendemos a comunicação 
como ferramenta essencial para apro-
ximação com os consumidores e for-
talecimento da marca. Recentemente, 
para reforçar ainda mais a nossa li-
gação com os catarinenses, investi-
mos R$ 1 milhão em uma campanha 
que agregou ao slogan Gente Nossa a 
expressão Gente Boa. E ao longo das 
décadas temos conseguido excelentes 
resultados com as nossas atuações em 
mídias, tanto as tradicionais quanto 
as digitais. Entendemos os canais de 
comunicação como parceiros e todos 
ganham com isso.
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As quatro décadas da orsegups serão celebradas 
em 2017 com ações de promoção da empresa

Orsegups

Aproveitaremos 
bem o nosso 
quadragésimo 
ano de vida, 
projetando mais 
um ano vitorioso 
no exercício 
de oferecer 
segurança 
às famílias 
catarinenses.
Gilson Cesar da Silva

Diretor de Mercado  
e expansão

entrevista  
Gilson Cesar da Silva

A Orsegups é líder estadual no 
segmento de Vigilância e Seguran-
ça pelo quarto ano seguido. A que se 
deve esse desempenho?

A Orsegups persegue acima de 
tudo a satisfação dos seus clientes. A 
nossa meta é atendê-los de maneira 
transparente e no menor tempo com-
provado de resposta. Os serviços são 
auditados em tempo real pelos clientes 
e são eles que atestam a qualidade do 
atendimento e a veracidade do nosso 
discurso.

No que se baseia a estratégia de 
marketing e comunicação adotada 
pela Orsegups e que reflete nesta 
preferência, principalmente nas re-
giões Foz do Itajaí e Vale do Itajaí?

A estratégia é comunicar de forma 
efetiva, clara e objetiva os diferenciais 
e a qualidade dos nossos serviços. A 
Orsegups procura diversificar seus 
canais de comunicação investindo em 
mídias locais, jornais, rádios e marke-
ting digital. Investimos também no 
esporte, patrocinando o Clube Metro-
politano de Blumenau e o Juventus de 
Jaraguá do Sul. Aproveitamos os inter-
valos e aberturas dos jogos para ativar 

a marca em ações nos estádios e com 
os atletas das equipes.

A empresa já esteve na liderança 
da Grande Florianópolis em 2014. O  
que é possível fazer para retomar 
essa posição em meio a forte con-
corrência no setor?

Em 2017 a Orsegups completará 
40 anos. Dessa forma, estamos plane-
jando em conjunto com nossa agência 
uma série de ações que projetarão a 
marca em todo Estado e é claro que 
a região da Grande Florianópolis terá 
investimento para recuperar parte do 
recall perdido.

Quais ações de mídia local a Or-
segups está planejando para 2017?

São muitas ações em mídias locais 
e eventos que pontualmente podem 
trazer grande visibilidade para marca 
Orsegups. Ainda não podemos falar 
quais serão os destaques que farão 
parte do nosso planejamento, uma vez 
que ainda estamos desenhando essas 
ações. Mas é possível dizer que apro-
veitaremos bem o nosso quadragésimo 
ano de vida, projetando mais um ano 
vitorioso no exercício de oferecer se-
gurança às famílias catarinenses.
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Empreendimento está renovado, cheio de 
novidades e pronto para o futuro

Shopping Itaguaçu

Desde1982, 
quando foi 
inaugurado, 
o Shopping 
Itaguaçu sempre 
manteve o foco 
em oferecer 
o melhor 
atendimento 
possível às 
famílias”
Ricardo Canha

Superintendente

entrevista  
Ricardo Canha

O Shopping Itaguaçu permanece 
na preferência da Grande Florianó-
polis. A que se deve esse sucesso?

Pelo quinto ano consecutivo fomos 
líderes na pesquisa IMPAR na região. 
Esse é um resultado que nos deixa bas-
tante satisfeitos. O Shopping Itaguaçu 
foi o primeiro empreendimento do se-
tor a ser construído no sul do Brasil e 
ao longo de 34 anos nunca paramos de 
investir em melhorias e ampliar as nos-
sas ofertas de produtos, serviços e lazer. 
O resultado é o reconhecimento desse 
trabalho realizado.

Em um ano de muitos desafios, 
como foi 2016 para o Itaguaçu?

Mesmo diante de um cenário de cri-
se, foi um ano muito bom para nós. Fo-
ram realizadas obras de modernização 
que trouxeram melhorias significativas 
para o empreendimento. O Itaguaçu 
está renovado, cheio de novidades e 
pronto para o futuro. Internamente, 
inúmeras mudanças deram uma roupa-
gem moderna ao prédio. A circulação, 
por exemplo, ganhou soluções que ge-
raram maior tráfego por diferentes alas, 
garantindo também maior conforto aos 
visitantes.

Podemos dizer que ir ao shopping 
ainda é um programa familiar?

Sem dúvida! Desde 1982, quando 
foi inaugurado, o Shopping Itaguaçu 
sempre manteve o foco em oferecer o 
melhor atendimento possível às famí-
lias. Inclusive, o processo de moderni-
zação foi totalmente pensado com este 
objetivo. Entre outras tantas melhorias, 
o prédio passou a contar com o Espaço 
Família, criado com muito carinho e 
capaz de atender às necessidades como 
amamentação, higiene e entretenimen-
to de bebês e crianças pequenas.

Os shoppings estão investindo 
mais em opções de eventos e lazer. 
Essa é uma tendência do segmento?

Mais do que um local de compras, 
os shoppings se tornaram pontos de 
encontros de famílias, amigos e pessoas 
que buscam diferentes opções de entre-
tenimento. Com a reforma do Itaguaçu, 
os setores de Entretenimento e Alimen-
tação foram expandidos, ampliando as 
oportunidades de lazer. Passamos a ter 
uma grande Praça de Eventos e tam-
bém foi criado o Boulevard Gastronô-
mico, que tem acesso independente e 
possibilidade de funcionamento em 
horários alternativos. Tudo pensado 
para que o consumidor vá ao shopping 
e passe inúmeras horas agradáveis.
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Empresa aposta em um novo clico de crescimento 
econômico e no fortalecimento dos canais digitais

Schumann

Com inflação 
sob controle, 
juros em queda 
e melhoria 
nos níveis de 
emprego, nosso 
segmento sentirá 
parte destes 
efeitos positivos”
André Leonardo Schumann

Presidente

entrevista  
André leonardo Schumann

A Schumann é tradicionalmente 
citada na região Oeste nas pesquisas 
da IMPAR, mesmo com a presença de 
grandes marcas nacionais. Qual a es-
tratégia para se manter na liderança ?

Utilização massiva dos meios de 
comunicação – mídias sociais, impres-
sas e televisiva – e uma metodologia 
focada na aplicação efetiva dos 5 P’s. 
Valorizamos o aspecto humano como 
ponto primordial para construção e 
manutenção de relações sólidas e pró-
ximas dos clientes. E fazemos isso com 
inovação contínua e ações locais que  
enaltecem a cultura regional.

Na sua avaliação como deve se 
comportar a economia a partir de 
2017?

Acreditamos que 2017 marcará o 
início de um novo ciclo de desenvolvi-
mento econômico no Brasil, com esta-
bilidade inflacionária e um leve cres-
cimento, pelo que demonstram alguns 
indicadores. Com inflação sob controle, 
juros em queda e melhoria nos níveis de 
emprego, nosso segmento sentirá parte 
destes efeitos positivos. Entretanto, a 
velocidade, a consistência, a duração e 
principalmente a qualidade deste ciclo 
dependerão especialmente das ações 
implementadas pelos agentes da política 
e da economia.

Como a Schumann trabalhará a 
sua marca no atual cenário econômi-
co do país?

Acreditamos que o trabalho desen-
volvido por nossa empresa em relação 
à marca tem se mostrado eficaz. Prova 
disso é o reconhecimento que o mer-
cado e os consumidores têm conferido 
à empresa nos últimos anos. Quere-
mos continuar esse trabalho e tornar 
a nossa marca ainda mais próxima dos 
clientes, explorando os diversos meios 
de compra como a loja física, mobile, 
e-commerce e B2B. De forma prática, 
queremos estar cada vez mais presen-
tes na vida das pessoas. 

Qual o planejamento da empresa 
para 2017 e quais os locais que serão 
alvos de novos investimentos?

As decisões sobre os investimentos 
estão relacionadas ao desenrolar da 
economia. Temos alguns projetos es-
tratégicos, todos voltados para a nossa 
própria região de atuação. Estamos fo-
cados na melhoria das atuais lojas, com 
reformas nas lojas físicas e mudanças 
de layout, ampliação da oferta de pro-
dutos e serviços, melhorias na infraes-
trutura tecnológica com novo PDV Mo-
bile e fortalecimento do e-commerce.
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o ano de 2017 será de grandes investimentos na 
ampliação da empresa e na promoção da marca

Brasão

Consideramos 
a mídia local 
extremamente 
importante para 
potencializar 
nossa marca”
Marcos Moscheta

brasão Supermercado

entrevista  
Marcos Moscheta

A Brasão é, ano após ano, uma 
marca reconhecida na região Oeste. 
Como a empresa trabalha para man-
ter a liderança?

O grande desafio é aprimorar sem-
pre para entregar aos nossos clientes 
uma experiência de compra cada vez 
melhor. Independente da classe social,  
sabemos que as pessoas procuram por 
produtos que possam satisfazer as ne-
cessidades dos vários momentos do dia 
a dia. E a proposta do Brasão é conquis-
tar clientes para que se tornem fãs da 
nossa marca.

Como a empresa trabalha seus 
investimentos na mídia local para 
atingir seu público alvo?

Consideramos a mídia local extre-
mamente importante para potenciali-
zar nossa marca. Como nossa área de 
atuação compreende Chapecó e Xaxim, 
sabemos que canalizar os investimen-
tos nos dá melhores resultados. Atual-
mente nossos investimentos se dividem 
entre as mídias de televisão, rádio, im-
pressos e canais digitais. Além disso, 
iniciamos um movimento neste ano 
com ações de marketing de relaciona-
mento por meio de eventos de degus-
tação e essa aproximação nos garante 
uma nova forma de promover produtos 
e serviços.

Onde a empresa pretende inves-
tir em 2017 para ampliar sua atuação 
no mercado?

Estamos com grandes projetos em 
andamento. A primeira loja que inau-
guramos em Chapecó está passando 
por um processo de modernização e 
terá um restaurante no padrão do Bra-
são Avenida, que foi um grande suces-
so. Outro investimento que faremos no 
próximo ano é a consolidação de nosso 
Centro de Distribuição em Chapecó, o 
que viabilizará o planejamento de no-
vas lojas na região. Também em 2017 
teremos a construção do nosso quarto 
supermercado em Chapecó, no bairro 
Maria Goretti.

Como a realização de diversos 
eventos com o público interno e ex-
terno têm colaborado com o desen-
volvimento da marca na região?

Há três anos inauguramos a Uni-
versidade Corporativa Brasão – Uni-
Brasão – e por meio dela estamos con-
quistando cada vez mais resultados 
com relação ao nível de excelência. O 
nosso objetivo é formar 100% de nossas 
equipes com o grau de Excelência Bra-
são. Nós acreditamos que a educação é 
que transforma as pessoas e os nossos 
profissionais terão qualificação para as 
novas exigências mercadológicas.
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Instituição realizou várias ajustes em 2016 e projeta para o 
próximo ano uma forte presença no Ensino a Distância

Unochapecó

A Unochapecó 
marcará em 2017 
sua presença 
no EaD. Serão 
lançados sete 
cursos que 
marcarão a 
entrada da Uno 
neste nicho”
Claudio Alcides Jacoski

reitor

entrevista  
Claudio Alcides Jacoski

A Unochapecó é a marca mais ci-
tada na região desde 2011. Como a 
instituição investe para se manter 
em destaque?

O principal investimento que a 
instituição faz é na qualidade do ensi-
no e nas condições para nossos docen-
tes e técnicos administrativos. Este é 
foco para mantermos a Unochapecó 
como primeira opção para estudantes 
universitários da nossa região. 

De que forma a situação econô-
mica de 2016 afetou a Universidade 
e quais as medidas adotadas pela 
Instituição para superar as adver-
sidades?

Nós empregamos muitos esforços 
para dar sustentabilidade econômico-
-financeira para nossa Instituição. 
Esse foi um dos principais desafios 
enfrentados ano longo do ano, ou 
seja, contenção de gastos, redução de 
folha e um firme propósito de reduzir 
o déficit operacional que a Instituição 
estava colocada.

Como a instituição trabalha 
seus investimentos na mídia local 
para atingir seu público alvo?

Temos uma expertise já consoli-
dada e que no decorrer dos anos vem 
sendo aprimorada. Hoje temos um 
grande foco de presença nas mídias 
digitais, não esquecendo dos espaços 
tradicionais de divulgação. Esse in-
vestimento é dividido dentro das con-
dições e necessidades que o mercado 
aponta. 

Qual o planejamento da Uno-
chapecó com relação ao aumento 
na oferta de cursos e demais ativi-
dades acadêmicas?

A Unochapecó marcará em 2017 
sua presença no Ensino a Distância. 
Serão lançados sete cursos superiores 
na área de gestão, que marcarão a en-
trada da Uno neste nicho, com a qua-
lidade já conhecida e a confiança que 
a Instituição dispensa com sua marca.
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Acreditamos na evolução
do brasileiro através da 
informação. Por isso, levamos 
conteúdo que ajude o público 
a formar opinião, decidir e 
conquistar seus objetivos 
pessoais e pro�ssionais.
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AGORA VAI SER  
MAIS FÁCIL  
ACERTAR EM 
TODAS AS 
DECISÕES NA 
SUA EMPRESA.

PROGRAMA GESTÃO  

DE INDICADORES  

E RESULTADOS.

Para ajudar você a tomar 

decisões certeiras todos os 

dias, o Sebrae desenvolveu 

o programa GESTÃO DE 

INDICADORES E RESULTADOS. 

Você vai poder implantar um 

modelo de gestão inovador, 

baseado em indicadores 

e metas, para melhorar os 

seus resultados nas finanças, 

marketing, operações, processos 

e recursos humanos. Durante 

14 meses, você participará 

de workshops, encontros 

empresariais e uma consultoria 

intensa, com acompanhamento 

da execução e dos resultados. 

Inove, avance, melhore e 

aprimore o seu negócio. 

Participe.

Informações:

ligue 0800 570 0800
ou 3330.2600
Vagas limitadas.

/sebraesc

@Sebrae_SC
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