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Artigo

Mário José Gonzaga Petrelli

Um editorial de esperança

O

Marcos Campos

Brasil vive um momento importante na política. Nessas eleições tivemos candidatos de todos os tipos e tudo foi exposto aos olhos
do eleitor. Foi um pleito importante,
porém, não vi as pessoas discutindo
programas dos partidos. Nos debates,
o sorteado tinha apenas 30 segundos
para perguntar e 1 minuto e 30 segundos para o adversário... Teve candidato
que contextualizou demais e o resultado? Não conseguiu perguntar a tempo.

Temos que nos
preocupar com
o futuro e gerar
confiança.
Assim teremos
um Brasil com
patriotismo e
reconciliação,
com respeito
às instituições
públicas,
sociedade civil e
um futuro melhor
para as gerações”
Mário José Gonzaga Petrelli
Presidente Emérito
do Grupo RIC

O debate mais famoso da história
republicana atual se deu em 1970, nos
EUA, entre Richard Nixon e John Kennedy. Os candidatos discutiram sem
o controle severo do tempo. De forma
aberta, o debate disponibilizou duas
horas para apresentação dos planos de
cada candidato. Uma inovação à época.
Esperamos que o novo presidente
reestabeleça a política econômica. Ao
ocupar esta cadeira o eleito assume uma
grande responsabilidade, necessitando
que seja um homem democrata. Ele
passa a ser o presidente do país e não de
um partido. O vencedor deve compreender a existência da oposição. A oposição,
por sua vez, precisa compreender que
ela deve ser construtiva. A liberdade de
escolha precisa ser preservada, com respeito ao presidente consagrado.
Não é momento de extremismo,
comunismo, nazismo, fascismo, lulismo, janismo ou anti qualquer coisa e,
sim, para o Brasil. Como dizia o norte-
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-americano Robert McNamara, que foi
Presidente do Banco Mundial, nos idos
pré 1970, “minha frustração é o passado
do homem, minha dessatisfação é o presente do homem e minha preocupação
é o futuro do homem”. Temos que nos
preocupar com o futuro e gerar confiança. Assim teremos um Brasil com patriotismo e reconciliação, com respeito às
instituições públicas, sociedade civil e
um futuro melhor para as gerações.
O novo presidente terá grandes desafios. Vejo como eminente a reforma
da previdência. Não é uma reforma
para ser redigida em um dia, mas caso
não ocorra, daqui a 10 ou 15 anos nossa
previdência não terá mais condições de
suportar a conta. A alteração da legislação trabalhista foi fundamental e agora
precisa ser aperfeiçoada. A existência de
sindicatos é necessária, mas não a proliferação absurda e a compulsoriedade do
pagamento por parte dos empregados.
Outro desafio é a manutenção da PEC do
teto dos gastos. O executivo precisa ter
mobilidade para investir nas necessidades. Sou a favor da PEC dos gastos, mas,
adaptada. O brasileiro está acostumado
a pagar o gasto do passado com o dinheiro de amanhã, precisa controle.
Por fim, o empresariado e a sociedade civil devem estar unidos e confiantes
para que se desenvolva o Brasil. Esta é
minha mensagem, neste momento que
os melhores, consagrados pela pesquisa
Ibope e RIC, são premiados.

www.impar.online
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Marcello Corrêa Petrelli

Novo ciclo de
desenvolvimento

A

Guilherme Tancredo

Pesquisa IMPAR completa 11
edições de sua realização em
2018. O propósito é trabalhar
a comunicação com o objetivo de fomentar, propagar e animar o desenvolvimento econômico do mercado
catarinense. Todos os anos buscamos,
no Ibope Inteligência, a pesquisa das
marcas mais lembradas e preferidas
pelo público. Com isso entendemos
que cumprimos nosso papel de reconhecimento e de valorização das empresas. Este é o DNA do Grupo RIC.

Para aquelas
marcas que
não foram
vencedoras, que
seja um incentivo
para que na
edição 2019
vençam também
seus desafios
e ganhem o
reconhecimento”
Marcello Corrêa Petrelli
Presidente Executivo
Grupo RIC/SC
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O Brasil termina um ciclo neste
ano, quando surge um novo cidadão
que sabia claramente o que estava fazendo. O público exerceu o seu papel
assumindo uma posição atuante, presente e participativa. As pessoas estão
agindo e irão reagir a tudo de forma
diferente, mais exigentes, objetivas,
pragmáticas e corajosas em todas as
suas decisões.
A partir de 2019 vamos viver um
novo ciclo de desenvolvimento e oportunidades, de espaço para crescimento e construção de empresas, marcas e
produtos. Este novo momento reflete
diretamente na comunicação de massa e no comportamento de consumo
das pessoas. Agora é hora de colocar o
novo em prática, de mudar, repensar
e se reinventar.

O que está em jogo é a mudança
deste cidadão que reflete na forma de
consumir, de perceber marcas e de se
relacionar com elas. É um grande desafio que as empresas entendam este
momento, esta oportunidade, olhem
para o novo cidadão e invistam cada
vez mais na sua marca. O momento
novo é fundamental para as empresas
no Brasil.
É muito gratificante ter na Pesquisa IMPAR esta importante ferramenta, que traz detalhes que as empresas
precisam ficar atentas. Quem estiver
adepto às mudanças terá mais sucesso e ganhará mercado e força. Consequentemente o público, que está
diferente e mais seletivo, vai privilegiar e reconhecer rapidamente estas
marcas.
Quero parabenizar as empresas,
pois neste ano, cercado de adversidades e incertezas, foram vencedoras,
superaram os desafios, souberam se
relacionar com o mercado e clientes e
agora são reconhecidas pelos consumidores catarinenses.
Para aquelas marcas que não foram vencedoras, que seja um incentivo para que na edição 2019 vençam
também seus desafios e ganhem o reconhecimento.

www.impar.online
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Gilberto Kleinübing

Planos de mídia para a
necessidade dos clientes

E

Divulgação

stabelecer a estratégia de mídia
de uma marca, produto ou serviço não é tarefa simples. Para
um plano de marketing ser efetivo é
necessário basear-se numa série de
ações fundamentais. Com o perfil de
público a ser atingido e as metas traçadas é preciso que esta marca tenha o
máximo de retorno de seu investimento. Afinal, todos buscamos resultados.

A partir de agora,
todo o trabalho
do nosso
marketing passa
a focar em novos
planos de mídia
com inteligência
de mercado
associada à
necessidade de
cada cliente”
Gilberto Kleinübing
Diretor Comercial
do Grupo RIC/SC

Na minha trajetória de mais de
duas décadas no varejo catarinense,
percebi que a mídia não tinha este preparo. A venda era concluída sem pesquisas capazes de ajudar o veículo e o
anunciante. Sem conhecer a realidade
do mercado e do cliente acabávamos
dando um tiro no escuro, pois cada
marca tem seu objetivo, sua estratégia
e um nicho para ser analisado.
Há algum tempo o acesso à informação era limitado. Com o desenvolvimento das tecnologias e dos institutos de pesquisa passou a ser possível
aprimorar a experiência destas marcas. Atuando como diretor comercial
no Grupo RIC desde junho deste ano
estamos implantando esta nova visão.
Entendo que os contatos comerciais precisam assumir o papel de verdadeiros consultores. Embasados em
ferramentas de análise de mercado é
possível construir a avaliação de audiência, perfil de classe social, esco-
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laridade e idade. Isto permite trazer
soluções completas que maximizem o
retorno ou visibilidade de marca, atendendo a necessidade de cada cliente.
Assim evitamos erros e aumentamos
a efetividade dos objetivos dos clientes. Uma das falhas é acreditar que o
digital é a solução para tudo. As mídias
online precisam ser exploradas, mas é
necessário entender todos os objetivos
e diversificar este investimento.
Estamos reorganizando a área comercial do Grupo RIC. Um setor de inteligência de mercado foi criado para
atender todas as plataformas – televisão, jornal e portais de Internet. Este
departamento agrega os colaboradores
num mesmo ambiente físico, o que facilita a troca de informação. A partir de
agora, todo o trabalho do nosso marketing passa a focar em novos planos de
mídia com inteligência de mercado associada à necessidade de cada cliente.
Dentro do próprio Grupo RIC me
surpreendo com a quantidade de alternativas de que dispomos. Agora, além
da mídia tradicional, do branded content e merchandising, oferecemos aos
anunciantes opções em todas as plataformas para atingir o resultado. Só desta forma é possível fornecer soluções
em mídia para nossos clientes, atualizar o nosso modelo de comunicação e
dar retorno aos anunciantes.

www.impar.online

#AQUITEMSEBRAE

PAULA PSILLAKIS
Amo Orgânico Quitanda
Cliente Sebrae

98,5% DAS EMPRESAS DO PAÍS. AQUI TEM PEQUENO NEGÓCIO.

Se você é empreendedor, pode contar por aí que é responsável por 54,5% dos empregos formais do
nosso país. Pode contar que representa 98,5% das empresas nacionais e que já ofereceu a mais 750 mil
jovens a oportunidade do primeiro emprego. Pode contar com o Sebrae para deixar o seu dia a dia mais
simples, ampliar o seu negócio, gerar novos empregos e oferecer qualificação e apoio especializado.
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Eduardo Pinho Moreira

A pluralidade de
um povo ímpar

S

Divulgação

ão tantas qualidades e atributos
reunidos em pouco mais de um
por cento do território nacional,
que fica fácil entender porque somos
destaque entre os demais estados
brasileiros, a começar pela natureza
privilegiada e seus diferentes ecossistemas. Afinal, desconheço outro lugar
que lhe permita dar um mergulho refrescante numa praia de águas cristalinas, para depois de alguns quilômetros trocar o sol pelo calor de uma
lareira, enquanto se observa a fria
geada branquear os campos.

Recentemente
lançamos a
campanha
“Compre de
SC”, buscando
valorizar e
prestigiar nossos
produtores. Uma
forma de reforçar
aos catarinenses
algo que o mundo
já sabe: nossos
produtos são
diferenciados”
Eduardo Pinho Moreira
Governador de
Santa Catarina

Contudo, nossa maior riqueza não
está na beleza natural que abençoa
esta Terra e que nos confere o título
de melhor destino turístico do Brasil.
Somos um estado cuja verdadeira excelência é fruto da força de trabalho,
da coragem de empreender e da capacidade de superação frente às adversidades. São características que marcam nossa identidade e respondem
diretamente pelos índices econômicos
e sociais que nos aproximam de muitos países desenvolvidos. Considerando que um estado é o reflexo de sua
sociedade, não tenho dúvidas em afirmar que o melhor de Santa Catarina é
e sempre será o catarinense.
Foram muitas as etnias que aqui
fincaram suas raízes e contribuíram
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para que nos tornássemos um povo
único, em meio à diversidade que envolve nossas origens. A partir das diferentes culturas desenvolvemos uma
cadeia produtiva forte e cada vez mais
segmentada. Do agronegócio ao setor
metal mecânico, a qualidade dos nossos produtos é reconhecida por mais
de 120 nações. Não por acaso, nossa
economia cresce acima da média nacional e estamos entre os estados que
mais geram empregos no país.
Recentemente lançamos a campanha “Compre de SC”, buscando
valorizar e prestigiar nossos produtores. Uma forma de reforçar aos catarinenses algo que o mundo já sabe:
nossos produtos são diferenciados.
Com quase 70% da atividade rural
ligada à agricultura familiar, somos
referência na produção de carnes
suínas, aves, leite e uma infinidade
de outros insumos agrícolas. Lideramos nacionalmente a produção de
pescados, ostras e mexilhões. E nossa indústria se destaca na produção
têxtil, metalúrgica, de celulose, máquinas e equipamentos, pra citar alguns. Por tudo isso, orgulha-me dizer
que somos realmente um povo ímpar,
que mantém Santa Catarina não só
na cabeça, mas também no coração
de todos.

www.impar.online

O sucesso já subiu para a cabeça. Dos consumidores.

PARABÉNS AOS VENCEDORES DO PRÊMIO IMPAR COMO AS MARCAS
MAIS LEMBRADAS E DE MAIOR AFINIDADE EM SANTA CATARINA.
Em meio a todos os desaﬁos corporativos, o maior deles é conquistar um
lugar na cabeça dos consumidores. Para alcançar isso, é preciso focar na
produtividade, na inovação, fortalecer as marcas, os produtos, os serviços
e ser competitivo. É preciso trabalhar muito para superar as diﬁculdades.
E para nós do Sistema Fecomércio SC, ver empresas que se destacam no
Estado e na cabeça das pessoas, é motivo de sobra para comemorar.

fecomercio-sc.com.br
sesc-sc.com.br
sc.senac.br

Especial

A força regional que
nos impulsiona
É sempre muito
positivo quando
escuto alguém
falando com
orgulho que
a empresa foi
vencedora do
prêmio, pois
mostra o grande
reconhecimento
em relação à
pesquisa e a
credibilidade
muito forte
alcançada”
Marcello Corrêa Petrelli
Presidente Executivo
do Grupo RIC/SC

S

anta Catarina é um estado único
em muitos aspectos. São 295 municípios que compõem uma economia diversificada e bem distribuída
em todas as seis macrorregiões, sendo
o sexto maior PIB do Brasil. Para falar
bem com cada mercado e valorizar as
características de cada um – aspectos
culturais, força do trabalho e mudanças
em cada cenário –, a RIC vive a sociedade onde está inserida. “Estamos presentes no dia a dia e por isso conseguimos
falar na linguagem própria de cada região. Isso possibilita gerar a quantidade
diária de conteúdo que abastece os nossos canais e sempre com estímulo aos
fatores positivos nas localidades onde
atuamos”, explica Silvano Silva, diretor
regional Joinville, Itajaí e Blumenau.
José Somensi /Divulgação
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A responsabilidade da programação regional assumida pela RIC se reflete em seus diferentes programas. “O
Ver Mais, por exemplo, é uma revista
eletrônica fantástica, que atende todas
as demandas da comunidades, na saúde, na educação, no lazer, no entretenimento, ou seja, é um produto muito
abrangente. O Balanço Geral, jornalismo líder em audiência, com duração
de 1h25, de segunda a sábado, a partir
das 11h50, tem o desafio de trabalhar
os aspectos locais dos nossos 104 municípios, trazendo também muitas vezes
a pauta nacional para o regional, discutindo o que ela impacta ou qual a percepção das comunidades e lideranças
sobre o tema em discussão. Portanto,
a nossa ligação com a identidade local
não é na teoria, mas é praticada diariamente”, afirma Everson Juguero, diretor regional Oeste.
Silvano conta que cada região comandada por ele representa três mercados totalmente diferentes. Em Joinville, por exemplo, onde a RIC é líder
de audiência, existe uma perspectiva
econômica que até 2040 o setor de
Tecnologia estará no mesmo patamar
da indústria. “Para mostrar os avanços
é preciso estar inserido na sociedade e
transformar isso em conteúdo, sempre
com um olhar construtivo, trazendo à
tona os desafios, mas também os exemplos que são relevantes e que transfor-

www.impar.online
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mam a vida da sociedade”, argumenta.
Como resultado desta compreensão
das particularidades de cada mercado,
as pessoas percebem, entendem e valorizam o sentimento de pertencer. “A
RIC tem a cara das diferentes regiões
catarinenses e isso reflete no interesse e respeito que as marcas têm com o
grupo, pois elas entendem que temos a
entrega em termos de estrutura, de mídia e de participação”, opina Everson.
A promoção de eventos como a
Festa do Trabalhador, principal do
gênero em Santa Catarina, e o Beach
Soccer, maior torneio de futebol de
areia do Sul do país, também são fatores positivos de integração social. “A
Festa do Trabalhador já chegou a ter
100 mil pessoas e faz parte do calendário oficial do estado. Já o Beach Soccer cresceu a tal ponto que na próxima
edição será montada uma arena para
três mil pessoas”, revela Silvano. Outro importante aspecto é a facilidade
de comunicação entre as emissoras do
grupo. “Eventos como a Oktoberfest,
Festival da Dança e Volvo Ocean Race
são produtos que não ficam somente com cobertura editorial regional,
mas estadual e nacional. Isso traz uma

grande valorização do que é catarinense para todo o país”, explica o diretor.
A interação nos eventos também é
essencial para fortalecer o institucional e a marca dos apoiadores. “Toda
essa movimentação, aliada ao espaço
dedicado na programação regional e
de conhecermos bem cada mercado,
gera grande diferencial para o anunciante”, afirma Everson. “Ao estarmos
inseridos em cada comunidade e de
falarmos a mesma linguagem, sempre
alinhados às necessidades da sociedade, agrega muitos benefícios para uma
marca”, complementa Silvano.
Na opinião de Marcello Petrelli,
presidente executivo do Grupo RIC/
SC, a pesquisa IMPAR, que tem a marca e afinidade com foco no regionalismo, vem ao encontro dos objetivos da
RIC de valorizar Santa Catarina como
um todo. “Percebemos a credibilidade
da pesquisa ao ponto dos empresários
citarem o IMPAR. É sempre muito positivo quando escuto alguém falando
com orgulho que a empresa foi vencedora do prêmio, pois mostra o grande
reconhecimento em relação à pesquisa
e a credibilidade muito forte alcançada”, finaliza.

www.impar.online

A Festa do
Trabalhador já
chegou a ter
100 mil pessoas
e faz parte do
calendário oficial
do estado. Já o
Beach Soccer
cresceu a tal
ponto que na
próxima edição
será montada
uma arena para
três mil pessoas”
Silvano Silva
Diretor Regional
Joinville, Itajaí e
Blumenau do
Grupo RIC/SC
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Silvio Dreveck

Desafios para crescer

O

Divulgação

primeiro ano após eleições
indica os rumos do próximo
governo. Acabamos de eleger
novos deputados, governadores, senadores e presidente da república e 2019
pode se tornar um dos anos mais relevantes na história recente tanto de
Santa Catarina quanto do Brasil.

Ainda há muito
espaço para
reduzir o tamanho
da máquina
pública, com a
modernização da
administração e
corte no número de
funcionários, e um
grande incentivo
às concessões e
parcerias públicoprivadas”
Silvio Dreveck
Presidente da
Assembleia Legislativa
da Santa Catarina

16 impar 2018

No cenário nacional, encerramos
definitivamente o ciclo de quase duas
décadas de um governo com ideologia
de esquerda. A oxigenação de ideias,
quando acompanhada por embasamento teórico, planejamento e dedicação, tende a representar uma guinada positiva nos rumos do país.
Neste primeiro ano, os novos governantes devem ter coragem para
tomar as decisões necessárias. E é
preciso reforçar a importância de se
promover reformas estruturantes,
como a tributária, a político-eleitoral,
com a redução do número de partidos
e unificação do calendário eleitoral, a
previdenciária, um novo pacto federativo onde os municípios tenham recursos para fazer frente às suas demandas
e o incentivo às parcerias com o setor
privado na área de infraestrutura.
Em Santa Catarina, alguns passos
já foram conquistados, como a aprovação da reforma da previdência estadual em 2015, que, entre outros pontos,
estabeleceu o teto do INSS para todos
os servidores públicos do estado, eliminando distorções e garantindo di-

reitos e tratamento igualitários.
Os desafios dos próximos anos serão grandes. O déficit de Santa Catarina é crescente e se aproximará de R$
3 bilhões em 2019, colocando em risco
a capacidade de investimento e manutenção dos serviços básicos. É preciso determinação para promover uma
ruptura no modelo administrativo do
estado, com profundo enxugamento.
As Agências de Desenvolvimento Regional, por exemplo, consomem
anualmente cerca de R$ 400 milhões.
Não basta desativar algumas, é preciso
extinguir todas. O modelo de funcionamento destas estruturas tornou-se
obsoleto com a atual tecnologia, que
permite às prefeituras firmarem convênios diretamente com o estado sem
a necessidade de atravessadores.
Ainda há muito espaço para reduzir o tamanho da máquina pública,
com a modernização da administração
e corte no número de funcionários,
e um grande incentivo às concessões
e parcerias público-privadas. Com o
fortalecimento das agências reguladoras, a iniciativa privada tem capacidade de executar obras de infraestrutura
como portos, aeroportos, ferrovias e
matriz energética, com mais celeridade e eficiência. São medidas indispensáveis para que o estado possa investir em áreas essenciais, fomentar
a economia e promover a melhora na
qualidade de vida dos catarinenses.

www.impar.online

Você pode não ter percebido
mas quem empreende aqui tem
um novo brilho no olhar.
Blumenau: uma das 100 melhores cidades
no Brasil para se investir

Blumenau está muito bem colocada no ranking das melhores
cidades para se investir. Depois de subir mais um ponto, agora
ocupa a *54a posição nacional. Isso não é surpresa quando você
tem um povo que ama o trabalho, se orgulha da cidade e tem um
enorme potencial para empreender.
*Levantamento da Urban Systems que considera estatísticas oficiais relacionadas ao desenvolvimento econômico, capital humano e infraestrutura.
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Carlos Guilherme Zigelli

Alma do negócio

H

Divulgação

á muito tempo a marca deixou de ser apenas um logotipo ou uma arte criada pela
empresa. Para se destacar no mercado, não adianta apenas utilizar cores
vibrantes ou símbolos diferenciados.
O consumidor está dando menos
importância para o visual da marca
e prestando cada vez mais atenção
nos valores da empresa. A marca e os
seus colaboradores devem literalmente transparecer a alma do negócio.

O consumidor
está dando menos
importância para
o visual da marca
e prestando cada
vez mais atenção
nos valores
da empresa. A
marca e os seus
colaboradores
devem literalmente
transparecer a
alma do negócio”
Carlos Guilherme Zigelli
Diretor Superintendente
do Sebrae/SC
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Uma pesquisa realizada pela BrandAnalytics afirmou que a lembrança
espontânea do consumidor é um dos
principais atributos de uma marca
sólida. As perguntas que todos os empresários devem se fazer são: como
vou ganhar o reconhecimento do meu
consumidor? O que eu estou fazendo
para ele enxergar a minha empresa de
forma positiva?
O primeiro passo é que o discurso pregado pela empresa precisa ser
coerente com o que ela oferece. Se
você optar por uma empresa sustentável, realize ações de cuidados com
o meio ambiente. Se o seu negócio
for moderno, busque equipamentos
e tecnologias que facilitem a vida do
seu consumidor. Se o lema for agilidade, mobilize a equipe e nunca deixe ninguém sem atenção em todos os
meios de comunicação. Promova atributos que vão agregar valor à marca
e se responsabilize em cumpri-los.
Quando as empresas prometem algo

que não fazem, a marca perde muita
credibilidade.
Outro aspecto que merece atenção
é a experiência fornecida para o consumidor. A tecnologia facilitou muito
as compras pela internet e o cliente
tem acesso a concorrência sem sair
de casa. Portanto, se a experiência no
pré e pós-venda não for satisfatória, a
marca será esquecida por ele e rapidamente substituída por outras. Não
deixe de valorizar quem se desloca
até o seu estabelecimento ou escolhe
a sua marca. Mantenha uma conexão
para fidelizar o consumidor ao ponto
de ele recomendar os seus serviços.
O Sebrae/SC atua como agente
propulsor do desenvolvimento das
micro e pequenas empresas catarinenses. A principal missão é estimular
o empreendedorismo e oferecer capacitação empresarial para o crescimento sustentável dos pequenos negócios
do estado. Através de cursos, capacitações e consultorias, os empresários
recebem dicas de como construir uma
marca forte para se consolidar no
mercado.
O Prêmio IMPAR, assim como o
Sebrae/SC, dá notoriedade e valoriza
as empresas catarinenses. Dessa forma, conseguimos agregar ainda mais
valor à marca e incentivar outras instituições a se desenvolverem para também serem lembradas pela população
de Santa Catarina.
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Bruno Breithaupt

Agenda para a
competitividade

D

divulgação

epois de passar por um dos
períodos mais turbulentos de
nossa história, com revezes
políticos e econômicos que resultaram no avanço do desemprego e da
informalidade, além do encolhimento da arrecadação dos governos e nos
rendimentos da população, os empresários do setor terciário traçaram uma
agenda para a retomada da competitividade em Santa Catarina.

O recado dos
empresários é
que precisamos
de gestão enxuta
e eficiente
no país e no
estado para
termos setores
produtivos fortes
e empresas
competitivas, que
geram cada vez
mais emprego
e renda para a
população”
Bruno Breithaupt
Presidente do
Sistema Fecomércio SC
Sesc|Senac

20 impar 2018

Produzida pela Fecomércio SC, a
Carta do Comércio faz um diagnóstico dos principais desafios enfrentados no meio empresarial e propõe
uma pauta para a melhoria desses indicadores. São informações imprescindíveis para a condução do plano
de governo até 2022.
Considerado um dos motores da
economia catarinense, o setor terciário representa 65,3% do nosso PIB,
responde por mais de 1,4 milhão de
empregos e quase 53% da arrecadação estadual, englobando cerca de
640 mil empresas. Esses dados mostram a dimensão do setor que representamos e legitima ainda mais o
nosso pleito.
Na sondagem foram avaliados os
entraves e soluções para o comércio exterior, concorrência, legislação trabalhista, captação de recursos, condições
de inovação, ambiente econômico, sis-

tema legal e tributário e infraestrutura.
A infraestrutura recebeu as piores
avaliações – a nota evidenciou que
uma das maiores fragilidades do estado é a segurança pública. Assaltos,
roubos de carga, contrabando, capilaridade do crime organizado, aumento
dos índices de homicídio e tráfico impactam diretamente na vida das pessoas e consequentemente nos negócios.
O complexo e burocrático sistema
legal e tributário, que empilha uma
série de impostos, taxas e tributos,
combinado a morosidade na resolução de conflitos administrativos e
judicias, também precisa ser prioridade na pauta dos nossos líderes. Os
três principais pontos levantados pelos empresários foram a necessidade
da adoção de um sistema de Cupom
Fiscal eletrônico; maior operacionalização e efetividade do licenciamento
ambiental, com o uso de tecnologias
avançadas para a tramitação dos processos; e segurança jurídica na implantação da política nacional e do
plano estadual de resíduos sólidos.
O recado dos empresários é que
precisamos de gestão enxuta e eficiente no país e no estado para termos setores produtivos fortes e empresas competitivas, que geram cada
vez mais emprego e renda para a população.
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(47) 3326-4480
www.lsantoantonio.com.br

altomar

Í M PA R É
T E R VO C Ê
FA Z E N D O
PA RT E DA
NOSSA
H I STÓ R I A

O Laboratório Santo Antônio, pelo 7º ano consecutivo, consolida
sua marca no segmento de Laboratório de Análises Clínicas com
reconhecimento pela excelência nos seus serviços pela pesquisa
IMPAR da marca de preferência e aﬁnidade dos clientes.
Buscando sempre superar as expectativas de seus clientes conta
com unidades de coleta distribuídas em Blumenau, Gaspar e
Pomerode. Sempre preocupado com a qualidade, mantém
pa
parceria com a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, sendo
que participa do Programa Nacional de Controle de Qualidade
da prestigiada instituição, 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.

TECNOLOGIA, ÉTICA E HUMANISMO A SERVIÇO DE SUA SAÚDE.
BLUMENAU – MATRIZ
Alameda Rio Branco, 496
(47) 99109-0347

POMERODE
GASPAR
Av. das Comunidades, 410 Av. 21 de Janeiro, 1221
(47) 3306-1503
(47) 3018-1618

LSANTOANTONIO
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Artigo

Flávio Jacques

A

O fator humano
na era digital

divulgação

comunicação publicitária é
uma atividade importante e
necessária à economia con-temporânea que, como tantas outras,
experimenta momentos de transição
e mudança – mas que são também
oportunidades para a reflexão e o
amadurecimento.

O caminho que as
marcas precisam
percorrer para
se tornarem
preferenciais
na mente dos
consumidores
é mais longo e
mais árduo”
Flávio Jacques
Presidente Executivo
do Sinapro/SC

Situada no contexto da indústria
do conhecimento, apoia-se tanto nas
capacidades humanas – a competência criativa e a sensibilidade para
alcançar corações e mentes – como
também no uso das ferramentas tecnológicas. Ou seja, vive um paradoxo
incomum, pois se ampara simultanetamente nas ciências humanas e nas
ciências exatas.
Nesta última década, assim como
em outros ramos, intensificou-se cruzamento destas duas vertentes. Embora, para alguns, isso pareça uma
contradição e até enseje resistências,
deve-se, porém, considerar os aspectos positivos desse processo para o
segmento da comunicação.
Observando o crescimento do volume de informação circulante acumulado nos últimos anos, podemos
constatar também que quanto maior
a oferta informacional, maior o consumo de mídia. Nesse cenário, para
o consumidor, o processo de escolha
por um produto ou serviço parece
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tornar-se mais fácil, pela quantidade
de opções disponíveis.
Por outro lado, sob o prisma de
quem quer vender, a disputa pela
atenção e pelo interesse do cliente
passou a ser um desafio ainda maior,
pois a diversidade de alternativas se
traduz numa multiplicação da concorrência.
Naturalmente, nesse novo ambiente, o caminho que as marcas
precisam percorrer para se tornarem
preferenciais na mente dos consumidores é mais longo e mais árduo do
que quando bastava utilizar intensivamente a televisão, o rádio ou a mídia
impressa para ocupar esse espaço. E é
aqui que as agências de comunicação
podem fazer a diferença.
E certamente terão mais chances
de êxito aquelas que já compreenderam a importância de equilibrar o uso
das tecnologias digitais e da inteligência de mercado, com a centelha criativa
e a capacidade humana de sensibilizar,
emocionar e de gerar empatia entre as
marcas e seus consumidores. E, mais
ainda, quando a indústria da comunicação consegue promover, além da
conversão monetária, também a oportunidade para a melhoria da vida das
pessoas, ela terá então justificado a sua
importância e o seu valor para sociedade em que se insere.
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IMPAR Tech

Hábito de comprar pela
internet aumenta

O

levantamento desta edição do
IMPAR Tech, módulo da pesquisa que confere os hábitos
de consumo dos catarinenses pela
internet, traz um interessante comparativo com a pesquisa realizada no
ano passado. É possível observar um
nítido aumento do interesse dos consumidores pela compra de produtos e
serviços de forma online. A conveniência atraiu 27,2% das pessoas, o que
representa um significativo acréscimo de 25% sobre o percentual de
21,7% registrado em 2017. Os itens
mais beneficiados por esse movimento foram roupas e acessórios, com
crescimento de 29,7% para 31,5%, e
artigos de beleza, com aumento de
12,5%, passando de 6,3% para 7,1%.
As vendas de produtos e serviços
como jogos, ferramentas, utensílios
domésticos, passagens aéreas e itens
de informática também tiveram resultado positivo.

Costuma realizar
compras de
78,3%
72,8%
produtos e serviços
pela internet?
21,7%

27,2%

2017

2018

Sim
24 impar 2018

2018

Não

No entanto, ainda que tenha
aumentado a quantidade de entrevistados que mostram interesse em
adquirir itens no ambiente virtual, o índice no geral ainda pode ser
considerado baixo. Vários fatores
contribuem para a pouca adesão, a
começar pela necessidade de acesso

Respostas por idade
66
39

77

66

61
34

Respostas por classe
90

Não

Sim

34
2017

Já a pesquisa do IMPAR Tech sobre o principal dispositivo utilizado
para compras na internet reflete uma
tendência percebida por qualquer
indivíduo. As pessoas estão usando cada vez mais os smartphones e
celulares comuns com acesso online
para todo o tipo de atividade, incluindo as compras. Por outro lado,
houve queda no consumo via notebook e desktop como dispositivos
para acessar a internet. A tendência,
portanto, se mantém no uso cada vez
mais intensivo dos smartphones para
a compra online.

40

A/B
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8
92

80
D/E

C

Produtos ou serviços comprados com
mais frequência na internet
41,5

Smartphone

41,5

Eletrônicos

35,2%

31,8

37,5%

29,7

Roupas e
acessórios

Notebook
35,8%

31,5

28,4%

20,3

Calçados

Celular comum com acesso à internet
7,5%

16,8%

14,4
12,8

Móveis e
eletrodomésticos

12,6

Desktop
18,9%

6,3

Produtos de
beleza

15,1%
Tablet/ Ipad
0,8%

7,1
7,1

Livros

1,8%
Nenhuma dessas
1,8%

Automobilísticos/
peças
automotivas

Resultados
2017
2018

0,4%

Jogos

a uma banda larga, que normalmente tem valores pouco acessíveis. Também há a falta de hábito dos consumidores em usar
a internet para comprar bens de
consumo, sendo que apenas 8%
dos entrevistados das classes D e
E afirmam ter o costume.
De todo modo, o preço baixo
continua a ser a principal razão
de escolha para aqueles que usam
a internet, aponta o levantamento do IMPAR Tech, ainda que tenha ocorrido uma leve queda de
64,2% para 63,4% entre 2017 e
2018. Outros fatores, pela ordem
de relevância, foram a comodidade, variedade de opções de produtos ou serviços, e a praticidade
de operar pela internet sem precisar de deslocamento.
www.impar.online

Ferramentas

Brinquedos

6,7
5,5

4,8
1,5

2,5
1,7

2,4
4

2,3

Outros

Resultados
2017

15,8

14,5

2018

Principais vantagem de comprar pela internet
2017

2018

Preço baixo

64.2

63.4

Comodidade (comprar de qualquer lugar)

24.9

20.6

Variedade (opções diversas)

3.4

4.5

Praticidade / não precisa sair de casa
Pesquisa de Preço (maior possibilidade de
comparação de valores do mesmo produto)
Rapidez / mais rápido efetuar a compra

1.7

3.2

0.3

2.3

2.6

1.8

-

0.9

2.9

3.5

Maior acesso ao produto / pode ver / conhecer
Outros
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Principal dispositivo utilizado
para compras na internet

Especial

Ponto de referência
digital do IMPAR
O IMPAR Online
é um canal
importante
porque mais do
que divulgar
todas as etapas
da pesquisa
também ajuda
a criar toda a
expectativa em
torno do anúncio
das vencedora”
Alexandre Gonçalves
Editor do Site
www.impar.online
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D

esde a edição 2017, o IMPAR
passou a contar com uma
plataforma digital, o IMPAR
Online. Trata-se de um ponto de referência sobre a pesquisa da RICTV |
RecordTV, onde são divulgados conteúdos especiais com exclusividade
como o shortlist das marcas indicadas
ao prêmio. Mas o site também agrega
conteúdo informativo, com notícias e
indicadores sobre os segmentos pesquisados e sobre a conjuntura econômica. Também são publicados artigos sobre tendências e estratégias de
marketing. “O IMPAR Online é um
canal importante porque mais do que
divulgar todas as etapas da pesquisa
também ajuda a criar toda a expectativa em torno do anúncio das vencedoras”, destaca Alexandre Gonçalves,
editor do site. “Além disso, temos um

site informativo que monitora notícias e indicadores relevantes que podem fazer a diferença nas estratégias
das empresas”, completa.
O IMPAR Online é atualizado diariamente a partir do acompanhando
dos segmentos que são foco na pesquisa. Além das informações distribuídas pelas principais entidades
setoriais, também são pesquisados
indicadores produzidos pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), pela Fundação Getúlio
Vargas e pelo Ibope Inteligência, responsável pela pesquisa do IMPAR.
Ao publicar notícias e indicadores, o
site procura oferecer um panorama
que possa situar empreendedores em
relação à conjuntura para que consigam ter subsídios para tomar deci-
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sões de forma mais assertiva.
Pensando nisso, o site procura
oferecer uma organização muito intuitiva, permitindo que a navegação
seja feita de diferentes maneiras,
conforme o interesse do visitante. É
possível navegar pelo tipo de conteúdo, por exemplo, escolhendo entre
Notícias, Indicadores, Entrevistas,
Vídeos e Artigos. Também é oferecido acesso a partir da organização
do conteúdo em cinco grandes editorias que agrupam os segmentos do
IMPAR: Varejo, Serviços, Finanças,
Indústria e Agroindústria. A partir
deste ano, o visitante também pode
filtrar sua navegação por Segmento.
O executivo de uma rede supermercadista, por exemplo, pode clicar
no link referente a Supermercado
e conferir todo o conteúdo publicado sobre este ramo. Como diferencial, na página de cada setor é
possível conferir na coluna à direita a lista das marcas vencedoras do
IMPAR 2017.
Série da RICTV em destaque
Outra característica importante
do IMPAR Online é servir de “central
de conteúdo multiplataforma” reunindo todas as ações de comunicação
relacionadas ao projeto da RICTV |
RecordTV. Exemplo disso é a série de
reportagens especiais sobre os segmentos do IMPAR veiculada no SC

no Ar, o telejornal matutino da emissora. No total foram produzidas 18
reportagens em que empreendedores
e executivos, além de representantes
de entidades empresariais, analisaram o momento e apontaram tendências e perspectivas dos setores.
Asista no IMPAR Online:
www.impar.online/rictv
Biblioteca dos anuários
No IMPAR Online, junto com o
noticiário atualizado diariamente,
também estão disponíveis para leitura e download edições anteriores do
Anuário IMPAR.
Leia ou baixe no IMPAR Online:
www.impar.online/anuarios
IMPAR Tech
Novidade lançada na edição 2017,
a seção IMPAR Tech continua acompanhando as notícias sobre inovação
e tecnológica, dando destaque especial para as startups de Santa Catarina. São publicadas informações
sobre empresas e também ações de
entidades como a Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE). O
objetivo é valorizar o ecossistema no
estado e ao mesmo tempo estimular
a sinergia entre empresas de outros
setores com as de tecnologia que
possam desenvolver soluções.
Leia ou baixe no IMPAR Online:
www.impar.online/impar-tech
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Julio Calil

Ser lembrado atualmente
é uma conquista

O
E como saber se a
empresa está no
caminho certo?
Nada melhor
do que uma
pesquisa para
isso. O objetivo
do IMPAR não
é revelar o que
a população
do estado está
consumindo
agora, mas sim,
o que ela tem
como referência
e preferência
de produtos e
serviços em mais
de 30 categorias”
Julio Calil
Diretor de Contas do
Ibope Inteligência

28 impar 2018

Índice das Marcas de Preferência e Afinidade Regional
– IMPAR, realizado pelo Ibope Inteligência em parceria com a
RICTV, é uma ferramenta fundamental para a elaboração de estratégias
de marketing para as empresas que
querem posicionar ou consolidar sua
marca e seus produtos no mercado catarinense, sobretudo neste momento
peculiar pelo qual passa o país.
A pesquisa é realizada para servir
de instrumento de gestão de marca,
pois leva em conta a comunicação, a
imagem e a qualidade dos produtos
oferecidos ao mercado de Santa Catarina. Atualmente, o consumidor é
impactado por tantas informações
que o fato de uma marca ser lembrada é mais do que um reconhecimento,
é uma conquista. Ter o melhor produto e um preço justo já não é mais
diferencial, é um filtro sem o qual a
sua marca talvez não seja nem mesmo
considerada durante o processo de
decisão do consumidor.
É dessa forma que os resultados
do IMPAR 2018 mostram a importância e a valorização das marcas regionais, assim como o grau de proximidade dos produtos e serviços com
seus consumidores, que estão dispostos a experimentar e a ampliar suas
escolhas, inclusive em categorias nas
quais existem marcas consagradas.

Por isso, ter a mensagem certa e investir no veículo de comunicação correto
é fundamental para que a sua marca
ou produto esteja sempre presente na
vida do consumidor catarinense.
E como saber se a empresa está
no caminho certo? Nada melhor do
que uma pesquisa para isso. O objetivo do IMPAR não é revelar o que a
população do estado está consumindo
agora, mas sim, o que ela tem como
referência e preferência de produtos e
serviços em 30 categorias. É isso que
faz do IMPAR a mais completa pesquisa do gênero no Sul do Brasil. Trata-se de um importante instrumento
para melhorar as vendas e o relacionamento das marcas com o consumidor do estado.
Com essas informações, os departamentos de marketing das pequenas, médias e grandes empresas que
atuam em Santa Catarina podem criar
estratégias direcionadas, com um retorno muito maior do que as de uma
estratégia universalizada.
Este indicador permite que o mercado catarinense tenha informação de
qualidade para orientar suas ações táticas e de inovação, assim como direcionar uma comunicação estratégica
local frente aos concorrentes. Parabéns aos ganhadores!
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Entrevista
Luiz Ritton

O frescor da nova era
No mundo cada vez mais conectado, as marcas
precisam participar da vida das pessoas

U
É sempre
importante
reciclar em
qualquer
ambiente e setor
econômico, mas
não gosto de
ficar rotulando
que os meios
tradicionais
precisam se
adaptar. Esses
processos
muitas vezes
são naturais.
Os meios
tradicionais
vivem no
ambiente deles”
Luiz Ritton
Publicitário
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m dos nomes mais consagrados do segmento de mídia, em
quase três décadas de atividade o publicitário Luiz Ritton construiu
uma premiada trajetória, que inclui
entre tantas premiações quatro Leões
de Ouro em Cannes. Com passagem
por algumas das maiores agências
do país, entre elas a Ogilvy, Publicis,
Leo Burnett, Loducca, Y&R, Africa e
Lew’Lara\TBWA, em 2015 recebeu
o Prêmio APP Contribuição Profissional como destaque de mídia. No
ano passado fundou a CRE.WORKER,
uma empresa de planejamento estratégico focada na criação de Plataformas de Mídia. “Desde o começo da
minha carreira sempre quis o frescor
e esse passo foi essencial para descobrir novos caminhos”, afirma Ritton
nesta entrevista exclusiva para a Revista IMPAR.
No ano passado o senhor saiu de
uma grande agência para se aprofundar no universo da inovação. O
que podemos citar como sendo a
tendência do momento?
Percebi que o mundo estava se
reciclando muito rápido e com várias
inovações, ao mesmo tempo em que as
agências estão vivendo em um formato
antigo de negócio. Estava me sentido
um pouco preso em algumas convenções, pois as agências não estavam
preparadas para essas inovações. Foi

então que saí em busca de imersão e de
reconstruir meu jeito de pensar. Percebi ao meu redor uma mudança geral de comportamento. Vi empresas se
comunicando por meio do Instagram,
o fenômeno do Whatsapp. Nessa imersão procurei entender tudo isso como
sendo diferenciais e foi neste contexto
que surgiu a CRE.WORKER. A empresa é especializada em fazer planejamento para plataformas de diferentes
veículos. Portanto, a minha saída foi
muito mais para tentar me adequar a
uma coisa que acredito.
A mídia tradicional soube se reciclar às transformações tecnológicas ou ainda se comporta como
concorrente das plataformas digitais?
É sempre importante se reciclar
em qualquer ambiente e setor econômico, mas não gosto de ficar rotulando
que os meios tradicionais precisam se
adaptar. Esses processos muitas vezes
são naturais. Os meios tradicionais vivem no ambiente deles. A TV, a rádio,
a revista, o jornal e a mídia out of home
têm que reciclar a forma de perceber o
meio de quem trabalha com isso. No
meio out of home, por exemplo, o jeito
dos profissionais se atualizarem é conversar mais com as pessoas do jeito
que elas conversam. O outdoor de antigamente tinha uma frase “vá até rua
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Como gerar resultados para as
marcas através de conteúdos e relacionamento nas plataformas digitais?
As plataformas digitais começaram a ditar o ritmo das coisas por meio
do Instagram, Facebook e Whatsapp,
um fenômeno no Brasil. O sucesso
das redes sociais é porque as pessoas
aprenderam a viver junto com elas.
Seguindo essa tendência, é preciso
oferecer textos mais curtos, conteúdos mais dinâmicos, passar informações de forma mais rápida e adaptar
os conteúdos que as pessoas gostam
de receber. Portanto, as marcas precisam entender esse mundo vivo que
é a rede social para se relacionarem
por meio de um conteúdo que seja interessante. Recentemente vi uma matéria que mostrava pequenas empresas testando produtos via Instagram.
Conforme o engajamento elas entendiam se o produto interessava ou não.
Elas souberam se adaptar ao mundo
digital e trouxeram para a sua marca.
Houve uma alteração na configuração do mercado com as novas
gerações. Como lidar com esse público tão voraz por tecnologia no relacionamento de marcas?
A história da propaganda no Brasil

Divulgação

tal” destacando o aspecto demográfico
para as pessoas. Hoje, é mais interessante colocar uma hashtag no outdoor. É preciso conectar a vida das pessoas ao meio. Não é preciso fazer um
outdoor que voa! Isso não é reciclagem.
Quem trabalha com a mídia tradicional
é que precisa mudar e interagir com a
sociedade. A TV está sempre colocando
assuntos nos trend topics, ou seja, é a
TV participando da vida das pessoas.
Então, ela não precisa se reciclar, mas
quem pensa dentro do meio tradicional. As pessoas querem que os meios
saibam participar do dia a dia delas do
jeito que é hoje.

como estrutura de mercado deve ter
60 anos. Portanto, é muito natural
que a galera mais velha esteja convivendo com jovens de 20 anos que já
nasceram conectados. Os profissionais com experiência precisam entender e respeitar essa mudança. As
agências, os veículos e as plataformas
devem compreender o que a nova geração tem a oferecer, pegar leve, sem
tanta cobrança pelo resultado. O jovem lida de maneira mais tranquila,
pois sabe que hoje dará 200 likes e
com engajamento alcançará seis mil
likes em uma semana, diferente de
quem já quer o resultado imediato.
Essa leveza tem que ser respeitada e
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quanto mais voz se dá aos jovens mais
frescor terá qualquer corporação. Vejo
o mundo da inovação através das starpups, mas não encontro espaço para
isso nas grandes empresas de publicidade. Não há espaço para esse frescor.

Quando a
audiência
entende que
o conteúdo da
TV também
se comunica
com a internet,
a segunda
parte acontece
naturalmente,
com o
engajamento
no digital”
Luiz Ritton
Publicitário

A TV ainda continua falando com
muito mais gente mesmo na era
digital. Como desenvolver estratégias de comunicação adequadas
aos diferentes públicos?
A televisão e a rádio, pelas características do Brasil, vão demorar muito para perder o seu território. Para se
modernizar é preciso saber conversar
com o digital. Uma marca trabalhará
com a TV quando perceber que o seu
conteúdo conversa com as pessoas e
quanto mais as pessoas perceberem
que a TV está engajada no mundo que
em que vivem mais a TV se encaixará no mundo digital de forma natural.
Ao criar essa sinergia com o público
é óbvio que as marcas perceberão que
a TV ainda é uma grande plataforma. Quando a audiência entende que
o conteúdo da TV também se comunica com a internet, a segunda parte
acontece naturalmente, com o engajamento no digital. Por outro lado as
empresas precisam se reinventar com
relação aos custos. É preciso baratear
as produções, pois essa é uma barreira em comparação ao baixo custo da
produção no digital.
Ainda com gancho neste tema,
de que forma a televisão colabora
para as marcas transmitirem novos
significados exigidos pelos consumidores?
Não podemos tratar a TV como
algo fora desse mundo, pois as pessoas não têm essa relação com a TV.
Alguns acham que agora as pessoas
assistirão Netflix no celular, mas elas
querem assistir no conforto do sofá,
da mesma maneira que assiste “A Fazenda” e o noticiário da Record. As
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pessoas têm uma relação muito mais
tranquila com a TV, mas ela precisa
estar no mundo vivo. O pessoal quer
ver um conteúdo mais rápido e mais
dinâmico. Então, a TV tem que produzir conteúdos rápidos e dinâmicos
para que os telespectadores possam
assistir e se identificar. A TV, portanto, não pode repetir fórmulas de
50 anos atrás. As pessoas podem estar ávidas por novos formatos que a
TV não soube criar, só que está muito
mais nas costas das marcas se reinventarem na sua comunicação do que
a TV se reinventar. Portanto, um desafio deveria ser a TV se transformar.
As marcas estão esperando esses novos significados para apostarem mais
em TV, que deveria olhar mais como
o mundo se comporta.
Para finalizar, que conselho o
senhor dá para as marcas sobreviverem nesse mundo de rápidas
transformações?
Quando falamos de plataformas
de comunicação existem algumas
dúvidas de quando você é digital e
quando é off. Uma marca de tênis não
precisa reinventar o significado dela
para participar da vida da pessoa.
Veja o Trivago, que é um dos maiores
investidores de plataforma de TV. Ele
é relevante para as pessoas ao levar
o comparativo de preços de hotéis.
As marcas precisam entender o que
elas proporcionam na vida das pessoas e contar essa história no meio
que dominam mais. Não podemos
ficar construindo na cabeça das pessoas esse precipício como sendo a
distância entre a TV e o digital. As
pessoas vivem a vida e não veem essa
diferença. Quanto mais rápido entendermos que as pessoas não dividem
esse mundo, mais rapidamente entenderemos como passar isso. A minha
contribuição é que as pessoas respiram o que estão recebendo e ninguém
recebe nada por imposição.
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Construindo histórias de

felicidade e
bem-estar

Pela 8ª vez, a Max Imóveis foi a imobiliária mais lembrada e preferida pelo público do litoral
de Santa Catarina, segundo a pesquisa Impar. A cada dia, nós trabalhamos com um foco
específico: VOCÊ, nosso cliente. E ficamos muito felizes em saber que todo esse esforço é
reconhecido por meio desse resultado. Continuaremos nos dedicando a encontrar o imóvel
ideal para cada cliente, que lhe ofereça todo o conforto e bem-estar. Obrigado!

ITAJAÍ

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NAVEGANTES

47 3341 3000
Av. Ministro Victor
Konder, 330 - Centro

47 3363 0088
Avenida Brasil, 2015,
esquina Rua
1900 - Centro
www.impar.online

47 3348 3001
Rua Nereu Liberato
Nunes, 191, Loja 1 - Centro
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divulgação

Pesquisas para os
parceiros do Grupo RIC/SC

A pesquisa não
pode ser apenas
o retrato de um
momento, mas
precisa mostrar
o caminho até
aqui e quais as
tendências e
oportunidades
para os próximos
anos. É isso que
faremos para o
Grupo RIC/SC”
Renato Meirelles
Instituto Locomotiva
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O

Grupo RIC/SC será um grande
parceiro de pequenas e médias
empresas catarinenses no próximo ano. O Instituto Locomotiva, de
São Paulo, será responsável por realizar um amplo levantamento sobre os
hábitos de compra no estado, mostrando quem é o consumidor catarinense,
suas preferências e seu potencial de
consumo em diferentes categorias, entre outras tantas informações estratégicas. “Os primeiros dados mostram que
os catarinenses movimentam R$ 182,9
bilhões por ano. Esse e outros números
serão compartilhados pelo Grupo RIC/
SC com os seus parceiros de negócios,
auxiliando em sua tomada de decisão”,
explica Renato Meirelles, presidente do

Instituto Locomotiva.
O publicitário, que foi fundador do
Data Popular e do Instituto Data Favela, tem ampla trajetória no segmento.
Em 2016, Renato inaugurou o Instituto
Locomotiva, em sociedade com o administrador Carlos Alberto Júlio. “Mais
do que entender de números, somos
especialistas em entender de gente. O
nosso foco maior está em transformar
os dados e as informações em estratégias de negócios. Estamos interessados
em compreender, além dos grandes números, quais são as histórias das pessoas que estão por trás deles”, conta.
O Instituto Locomotiva trabalha o
diagnóstico de mercado e tendências
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Os trabalhos que mapearão os hábitos de consumo do catarinense já foram
iniciados e os dados serão comparados,
em alguns aspectos, com o restante do
Brasil. A meta é oferecer aos pequenos
anunciantes locais a chance de ter informações qualificadas e com potencial
estratégico, o que normalmente só as
grandes empresas possuem.
Para o evento de lançamento da
Revista IMPAR 2018, o publicitário
adiantará algumas informações sobre
renda e escolaridade média do catarinense – maiores que a média nacional
– e mostrará dados regionais do estado
sobre intenção de compra de diversas
categorias de consumo. “Também mostrarei um pot-pourri de informações de
como se dará essa retomada da economia brasileira em 2019, em especial, em
Santa Catarina. Não tenho dúvida que
teremos uma recuperação econômica”,
opina Renato.
O extenso trabalho do Instituto Locomotiva seguirá no próximo ano com
diversas ações ligadas ao planejamento
macro, entre elas, ciclos de relatórios e
apresentações que serão utilizados pelo
Grupo RIC/SC para se aproximar do mercado. “Esse será um grande diferencial da
RIC no mercado. Ela se posicionará como
parceira do anunciante que não tem condições de realizar pesquisas de mercado,
como fazem as grandes empresas, mas
que almeja ter uma atuação estratégica e
focada no mercado”, garante.

Televisão

A posse de TV de tela fina e TV por assinatura em
Santa Catarina é um pouco maior do que no país

Brasil

Santa Catarina

Possuem somente
TV de tela fina

57%

61%

Possuem somente
tv de tubo

28%

21%

Possuem TV tela
fina e de tubo

11%

16%

Possuem TV
por assinatura

33%

37%

Eletrodomésticos

A posse de máquina de lavar roupa é maior
em Santa Catarina do que no Brasil

Brasil

Santa Catarina

Possuem
geladeira

98%

100%

Possuem máquina
de lavar

64%

92%

Veículos
A posse de automóveis é maior em Santa

Catarina do que a média do país: são 74% dos
domicílios com carros, frente a 48% no Brasil

Brasil

Santa Catarina

Possuem
automóvel

48%

74%

Possuem
motocicleta

22%

24%
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Infografia Rogério Moreira Jr.

por meio de metodologias e abordagens
inovadoras de pesquisa, usando técnicas de mapeamento de oportunidades,
gestão e estratégia. O objetivo é buscar
soluções para as demandas dos consumidores e colocá-las no centro das decisões
empresariais. “A pesquisa não pode ser
apenas o retrato de um momento, mas
precisa mostrar o caminho até aqui e
quais as tendências e oportunidades para
os próximos anos. É isso que faremos
para o Grupo RIC/SC”, afirma Renato.

Entrevista

Ana Hickmann

Sucesso na televisão e
na venda de produtos

E
No caso da AH, a
minha marca sou
eu. Para manter
a confiabilidade
e integridade dos
meus valores e
da minha imagem
o importante
é não mudar o
meu caráter.
Continuar a ser
uma pessoa com
integridade,
princípios e
persistência”
Ana Hickmann
Apresentadora

ntre tantas celebridades brasileiras que fazem sucesso no
concorrido mundo da televisão, uma em especial se destaca não
somente por seu profissionalismo e
personalidade marcantes, mas também por ser uma das artistas nacionais com maior faturamento na venda de produtos que levam o seu nome.
Quando se trata de Ana Hickmann,
não há dúvidas que o seu diferencial competitivo é impressionante! A
apresentadora começou trabalhando
como modelo e seu sucesso rapidamente a levou para o cenário internacional da moda. Atualmente, além
de estar entre os principais nomes
da Record ao comandar o programa
Hoje em Dia, gerencia um império de
licenciamento com 11 segmentos ligados diretamente à marca AH.
Criteriosa ao extremo, antes de
acrescentar um produto ao seu portfólio ela visita fábricas, interage com
as equipes envolvidas e, principalmente, testa cada item pessoalmente
para chancelar a qualidade. “Usar e
certificar o padrão dos meus produtos é um diferencial de mercado, pois
são princípios básicos da minha marca. Se eu uso e gosto, vendo”, afirma.
Confira nesta entrevista exclusiva
para a Revista IMPAR.
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Quando começou a história da
marca AH e quantos produtos existem associados ao seu nome?
A história da marca AH começou
em 2002, com um convite da Vizzano para criar uma coleção de sapatos
com o nome Ana Hickmann. Desde
então, o meu portfólio só cresceu e no
momento são 11 segmentos ligados
diretamente ao meu nome – AH Collection, AH Denim, AH Eyewear, AH
Fashion Jewerly, AH Bags, AH Shoes,
AH Esmalte, AH Hair, AH Beauty, AH
Relógios e AH Perfumes –, além dos
licenciamentos, onde tenho diversas
parcerias como em iogurtes, suplementos esportivos e alimentos para
cães. As áreas onde atuo são principalmente ligadas ao universo da mulher.
Quais requisitos você leva em
conta na hora de adicionar um novo
produto ao seu portfólio?
A cada nova proposta levo em
conta diferentes fatores. Analiso, por
exemplo, todos os aspectos que envolvem o item e de fato experimento
o produto. Penso se eu usaria, bem
como minhas clientes. Portanto, a
aprovação acontece somente após
muito estudo. E sempre participo da
concepção dos produtos para que sejam fiéis ao meu estilo. Apesar de procurar empresas capazes e com muita
experiência, gosto de cuidar dos deta-

www.impar.online

Divulgação

lhes e das aprovações, pois somente
assim posso comprovar a qualidade
que espero em cada item.
Quer dizer que você faz questão
de acompanhar de perto o processo
de fabricação?
Sim, pois quando fecho uma parceria ou negócio, fecho pra valer! Visito fábricas e conheço as equipes pessoalmente. Isso faz com que todos me
conheçam e sintam o meu desejo de
oferecer um produto perfeito para as
mulheres. É confiança, olho no olho e
amor pelo que faz!
Entre todas as categorias, qual
a campeã de vendas?
Temos ótimos itens no mercado
em diferentes categorias – óculos,
bolsas, calçados, moda, cosméticos,
semijoias, relógios, acessórios etc –,
mas atualmente o campeão de vendas
são os meus óculos, seguidos da moda
denim e das semijoias. Por todo esse
amplo portfólio e por ter o maior número de produtos homônimos, estou
entre as celebridades que mais faturam com licenciamento no Brasil.
As marcas são julgadas pelas
pessoas. Como manter a confiabilidade e integridade dos seus valores e da sua imagem permanentemente?
No caso da AH, a minha marca
sou eu. Para manter a confiabilidade
e integridade dos meus valores, assim
como da minha imagem, o importante é não mudar o meu caráter. Continuar a ser uma pessoa com princípios
e persistência. Eu vivo a vida naturalmente e isso é o que as pessoas conseguem ver em mim. E para quem
deseja ser um empresário de sucesso,
digo que ter honestidade, princípios
e trabalhar com afinco são grandes
diferenciais. A garra de lutar levando
em conta esses pontos faz com que
alcancemos nossos objetivos e, com
isso, o nosso sucesso.
www.impar.online
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victor carlson

Destaque catarinense
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Melhor loja de comércio de Santa Catarina

Havan

N

o ano em que celebra 32 anos
de atuação, a Havan alcançará a meta de 120 lojas e faturamento de R$ 7 bilhões. Uma conquista e tanto para o pequeno espaço
aberto em Brusque com um único colaborador e apenas um balcão. A loja
era conhecida por ser especializada
em tecidos e para ampliar a oferta
de produtos foi necessária a primeira
mudança. O número de visitantes e a
diversificação dos itens cresceram e
no início dos anos 1990 a Havan já
era destaque no varejo regional. Desde então, tornou-se a mais amada
loja de departamentos do Brasil, com
crescimento de 40% somente no primeiro semestre de 2018.
A potência da Havan se reflete
no Índice das Marcas de Preferência
e Afinidade Regional, que ano após
ano tem a empresa como grande des-

taque. Em 2018, além de ser a preferida no estado no segmento “Loja
de Departamento”, com 45,31% das
menções, foi absoluta ao liderar em
todas as seis regiões pesquisadas. A
rede fechará o ano presente em 17
estados, com 1,5 milhão de metros
quadrados construídos e 15 mil colaboradores diretos
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“Ser a marca mais lembrada é
reflexo da conquista do coração dos
nossos clientes e o resultado no IMPAR mostra que estamos sendo bem-sucedidos nesta missão. Esse é o
nosso esforço diário, meu e de todos
os colaboradores da Havan, em um
grande trabalho de equipe. No momento em que conseguimos cativar
cada pessoa que entra em nossas lojas, a afinidade com a marca passa a
ser consequência”, afirma Luciano.
“É um mérito de cada colaborador da
Havan sermos uma das marcas mais
lembradas em todo estado, pois significa que estamos nos corações dessas pessoas”, agradece.

impar 2018 39

Destaque Catarinense

Indústria que melhor representa o estado

Weg

Q

“Estamos investindo em várias
frentes nas quais temos potencial de
crescer. Um exemplo é o segmento de
T&D. Recentemente ampliamos a nossa linha e passamos a ofertar reatores
de 550kV”, conta um dirigente da multinacional. “Poucos players estão capacitados a fabricar reatores neste nível
de tensão no país. Os reatores em alta
tensão são comumente utilizados em linhas de transmissão de grandes usinas
de geração de energia”, explica.

ando se fala em WEG, os números são grandiosos. Com
fábricas em 12 países, portfólio
com mais de 460 linhas de produtos,
quase 30 mil colaboradores no mundo, filiais em 29 países, mais de 2.700
engenheiros e faturamento líquido em
2017 de R$ 9,5 bilhões, mais do que
merecidamente, a WEG é um dos destaques da Revista IMPAR 2018.
Fundada em 1961, a empresa de
equipamentos eletroeletrônicos atua
principalmente no setor de bens de capital, com soluções em máquinas elétricas,
automação e tintas, para diversos setores, incluindo infraestrutura, siderurgia,
papel e celulose, petróleo e gás, mineração, entre muitos outros. A WEG também se destaca pelo desenvolvimento
de soluções para atender as tendências
voltadas à eficiência energética, energias
renováveis e mobilidade elétrica.

Em fevereiro de 2018, a WEG também ampliou a oferta em geração de
energia com a incorporação de uma fábrica de turbinas a vapor, a TGM. Com
isso, se tornou um player que oferece a
solução completa para usinas de geração
de energia elétrica por meio da fonte hidráulica, eólica, solar e térmica a vapor.

divulgação

“Acreditamos nesse segmento e investiremos na promoção de geração de
energia com a queima do lixo, fundamental para a qualidade de vida. Adicionalmente, estamos trabalhando no desenvolvimento do novo aerogerador 4.0GW
que deve estar pronto em 2019. Todas
essas frentes possuem muito potencial de
crescimento para a WEG”, afirma.
Em 2017, a companhia investiu
R$ 259,3 milhões em projetos de Pesquisa e Inovação, o que representa
2,7% da receita operacional líquida no
ano passado. “Nós estamos sempre antenados e continuaremos entregando
novidades”, finaliza o dirigente.
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Cidade que possui melhor qualidade de vida

Florianópolis

N

ovamente Florianópolis ocupou a liderança na pesquisa
IMPAR como cidade que possui maior qualidade vida. Com investimentos na Atenção Primária à Saúde, a capital catarinense possui uma
das maiores coberturas de saúde da
família no Brasil. Cerca de 70% dos
médicos com residência ou título em
Medicina de Família e Comunidade e
90% dos enfermeiros são especialistas em Saúde da Família. Isso possibilita que médicos e enfermeiros façam o acompanhamento permanente
do paciente.
Os centros de saúde também oferecem Práticas Integrativas e Complementares. No total, o município
possui 49 unidades de saúde e 90%
delas disponibilizam alguma prática

integrativa, como yoga e dança circular. Entre os mais requisitados estão
a acupuntura e auricoloterapia, com
13 mil atendimentos individuais em
2017 e resultados muito positivos.
Um estudo realizado pela comissão de Práticas Integrativas mostrou que com a oferta de acupuntura na rede de saúde houve queda de
30% do uso de analgésicos e 50% do
uso de anti-inflamatórios, durante o período da pesquisa. Além disso, verificou-se que os profissionais
médicos que realizam acupuntura
encaminham menos para ortopedia
e reumatologia. Os centros de saúde
também têm grupos de caminhadas,
alongamento que também favorecem
a socialização e qualidade de vida
principalmente dos idosos.
Leonardo Sousa/Divulgação PMF
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Melhor opção de turismo no inverno

São Joaquim

A

cidade de São Joaquim será
sempre lembrada como o destino da neve e do frio, mas tanto o
poder público como a iniciativa privada
estão trabalhando para romper esse estereótipo para desenvolver um turismo
para o ano inteiro e que possibilite o
investimento de novos empreendedores. “O setor turístico de São Joaquim
percebeu que o visitante não busca apenas uma localidade como destino, mas
a Serra Catarinense. Por essa razão, os
municípios da região estão trabalhando a integração de suas forças”, explica
Sara Dutra Correa, secretária de Turismo, Indústria e Comércio.
Uma das iniciativas é a promoção
do Festival de Inverno Serra Catarina,
que chegou à 3ª edição neste ano e reúne todos os eventos realizados na região
durante a estação do frio, estimulando
a circulação dos turistas. “Antes ficávamos disputando o visitante e brigando
para saber quem tinha o inverno mais
frio. A partir do momento que começamos a divulgar a Serra como a região
mais fria, cada município está focado
em buscar sua identidade”, conta Sara.
No caso de São Joaquim, o município está se estruturando para ter o
enoturismo como a sua identidade.
“Temos caprichado para estabelecer o
diferencial do município como principal destino de vinhos de altitude. Queremos criar um roteiro integrado das
vinícolas e toda a sinalização da rota.
Desta forma, o turista visitará não ape-

nas uma, mas várias vinícolas a partir
do roteiro organizado”, explica Sara.
O município também tem participado de feiras de turismo para divulgar
as atrações na região. “Outro objetivo é
quebrar essa sazonalidade. Somos muito gratos pelo reconhecimento como
destino de inverno, mas entendemos
que os empreendedores não conseguem
manter um negócio funcionando na expectativa de uma neve”, analisa Sara.
A ideia de investir no turismo o ano
todo é compartilhada pela Associação
Empresarial de São Joaquim, que tem
colaborado com a realização de eventos fora da temporada de inverno. Um
exemplo é o 4ª Ovelhaço, em dezembro, com expectativa do dobrar o público em 2018.“Estamos trabalhando
para desenvolver um calendário com
eventos o ano todo e não ficar refém
do inverno”, afirma Simon Galileo Ramos, presidente da Associação.
Além dos produtores, o Ovelhaço
atrairá um público que aprecia a carne de ovelha e a harmonização com
os vinhos da região. Para este evento
será criado o Núcleo dos Criadores de
Ovelha. “A Associação também está
formando um núcleo de jovens empreendedores, das vinícolas e dos restaurantes. A partir disso, incentivamos
o estudo para a implantação de atividades com potenciais turísticos, como
quadriciclo, arvorismo, entre outros”,
conta Simon.
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Melhor opção de turismo no verão

Florianópolis

A

nualmente, cerca de dois milhões de pessoas visitam Florianópolis no verão. A cidade
encabeça os rankings dos principais
destinos turísticos do Brasil e constantemente lidera a categoria na pesquisa IMPAR. Para atender a demanda para a próxima temporada, mais de
oito mil pessoas de diversas secretarias e órgãos municipais estão envolvidas na Operação Verão 2018/2019.
Entre as principais ações estão as
mudanças nos horários e itinerários
das linhas de ônibus na Capital para
suprir a demanda durante a temporada; a preparação das vias públicas de
acessos às praias; a colocação de mais
de 200 banheiros públicos; além de
reforço na equipe médica.

não credenciados e qualificação de 70
quiosques de praia, que terão uma estrutura muito mais adequada (padrão
container) em 11 localidades”, ressalta Vinícius de Lucca Filho, superintendente de Turismo, Tecnologia e
Desenvolvimento Econômico.
Turismólogo de formação, Lucca
também destaca o projeto “Dáx um
banho”, que terá 42 chuveiros gratuitos à população, além da doação
de nove kits acessibilidade, que compreendem cadeiras anfíbias e esteiras plásticas. “Eles serão colocadas
ao lado de guarda-vidas do Corpo
de Bombeiros para possibilitar mais
acessibilidade aos cadeirantes”, conta. “Os decks de madeira estão sendo
recuperados ou reconstruídos em dezenas de locais, o que também facilitará o acesso às praias”, acrescenta o
superintendente.

“Haverá incremento na segurança pública, combate aos ambulantes
victor carlson
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Outra novidade é que Florianópolis será a primeira capital brasileira a aderir ao show de fogos com
menos barulho no Ano Novo. Desta
forma, bichinhos de estimação, pessoas com autismo e hipersensibilidade auditiva poderão curtir a grande
festa da virada sem sofrer com o barulho. “A nossa preocupação sempre
foi em prestar serviços acessíveis e
inclusivos. Neste ano conseguiremos
realizar uma grande festa para todos
e será um belo show”, afirma o prefeito Gean Loureiro.
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Marcas estaduais
arroz

FARMÁCIA

Urbano

Farmácia Preço Popular

banco

LOJA DE DEPARTAMENTO

Caixa

Havan

LEITE

OPERADORA DE TELEFONIA CELULAR

TIROL

Tim

MARCA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

eNSINO A DISTÂNCIA

Tigre

UNIASSELVI

ENSINO Capacitação
profissional / Técnico

Plano de saúde
Unimed

Senai

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

FACULDADE OU UNIVERSIDADE

Orsegups

UFSC

TOP impar
UNIMED
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TIROL

HAVAN
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Especial

IMPAR: o pódio das
grandes marcas
Sexo

Feminino
Feminino

47,81%

52,19%

Masculino
Masculino

Classes
Classe
Classe A
A

5,39%
Classe
Classe B
B

35,21%
Classe
Classe C
C

52,4%
Classes
Classes D
De
eE
E

7,01%
Faixa etária
16
16 e
e 17
17 anos
anos

3,33%

18
18 a
a 24
24 anos
anos
25
25 a
a 34
34 anos
anos

14,77%
21,48%

35
35 a
a 44
44 anos
anos
45
45 a
a 54
54 anos
anos
55
55 a
a 64
64 anos
anos

18,04%
17,63%
14,74%

65
65 anos
anos ou
ou mais
mais

10,01%
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M

anter as marcas no foco do
consumidor é um grande
desafio para qualquer negócio nos dias de hoje. Os avanços tecnológicos tornaram os produtos mais
acessíveis elevando a competição a
níveis estratosféricos. Ao mesmo tempo, o comportamento do consumidor
mudou. Entender a cultura de consumo da Geração X (nascidos a partir
dos anos 1960 até fim dos anos 1970),
Geração Y (nascidos no início da década de 1980 até meados da década
de 1990) e até mesmo da Geração Z
(nascidos no fim da década de 1990
até 2010) pode ser fator decisivo para
o sucesso de uma marca.
É com esta perspectiva que a RICTV
realiza anualmente o Índice das Marcas
de Preferência e Afinidade Regional
(IMPAR). Monitoramos o desempenho
das marcas junto ao consumidor em 30
segmentos. A pesquisa, que chega à 11ª
edição, é realizada em parceria com o
Ibope Inteligência e mostra o resultado
da lembrança e também da preferência
dos catarinenses. O trabalho é realizado em seis regiões de Santa Catarina
(confira o perfil no gráfico à esqueda) e
o cruzamento destes indicadores torna
o IMPAR um importante aliado para
mensurar o desempenho das marcas.
“A pesquisa serve como instrumento para os gestores de marcas e vendas
visualizarem o desempenho dos seus

negócios. Nesta edição destacamos as
marcas Top IMPAR, que obtiveram as
maiores pontuações e representam o
pódio que todo executivo gostaria de
alcançar”, afirma Gilberto Kleinübing,
diretor comercial do Grupo RIC.
As marca Top IMPAR 2018 são a
Unimed, Tirol e a Havan. A Unimed é
imbatível e na edição passada foi considerada a marca da década, pois esteve à frente de todas as pesquisas em
dez edições do IMPAR. Já a Tirol é uma
tradicional indústria catarinense e recebeu 62,84% da preferência no segmento “Leite”. Foi a marca que mais
perto chegou da Unimed (67,39%) no
histórico do IMPAR nas menções estaduais. Por fim a Havan, que está se tornando a marca catarinense com maior
projeção nacional e que deve crescer
ainda mais, com a meta de alcançar
200 megalojas até 2022.
Além da pesquisa para certificação
das marcas mais lembradas, o IMPAR
faz um levantamento dos destaques
catarinenses, onde são enfatizadas as
marcas, cidades e/ou regiões que mais
estão em evidência na memória dos
catarinenses, e do comportamento de
consumo online, o IMPAR Tech, que
mostra as tendências de consumo online. Na próxima página adiantamos o
resultado da pesquisa de oito categorias. Os demais segmentos são apresentados a partir da pág. 51.
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Índice Estadual
Arroz
Urbano

Índice Estadual
Leite

Índice Estadual
Ensino
à distância

Índice
Estadual
Plano de
Saúde

Tirol

Uniasselvi

Unimed

19,12

Tio João

62,84

27,75

67,39

17,77
Kiarroz Fumacense
12,17

Parmalat
7,8
Piracanjuba
6,61

Anhanguera
9,91

Agemed
10,52

Unopar
5,33

Bradesco
2,79

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS

Tio João

Tirol

Uniasselvi

Unimed

27,47

53,37

24,44

FOZ DO ITAJAÍ

FOZ DO ITAJAÍ

FOZ DO ITAJAÍ

Urbano

Tirol

Uniasselvi

32,04

68,94

FOZ DO ITAJAÍ

VALE DO ITAJAÍ

VALE DO ITAJAÍ

Dalfovo

Tirol

Uniasselvi

74,75

Unimed

33,33

VALE DO ITAJAÍ
29,09

62,22

76,38

VALE DO ITAJAÍ
55,7

Unimed

71,68

REGIÃO NORTE

REGIÃO NORTE

REGIÃO NORTE

REGIÃO NORTE

Urbano

Tirol

Uniasselvi
20,97

Unimed

41,98

70,62

57,05

MEIO-EXTREMO OESTE

MEIO-EXTREMO OESTE

MEIO-EXTREMO OESTE

MEIO-EXTREMO OESTE

Panelaço

Tirol

Anhanguera

Unimed

52,71

29,22

38,3

94,87

EXTREMO SUL

EXTREMO SUL

EXTREMO SUL

Kiarroz Fumacense
36,07

Tirol

Uniasselvi

Lojas de Pneus e
acess. Estadual
para veículos
Índice

Lojas de
Índice Estadual
Departamento

Lojas de Vestuário Moda Feminina
Índice
Estadual

Escola
de idiomas
Índice Estadual

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS

Havan

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS

Casagrande Auto Shopping
6,52

Americanas
8,48

45,31

FOZ DO ITAJAÍ
Dpaschoal

23,08

Havan

REGIÃO NORTE
Fredy Pneus

37,1

MEIO-EXTREMO OESTE
Dpaschoal

22,08

EXTREMO SUL
Dpaschoal

17,86

22,26

FOZ DO ITAJAÍ
25,85

VALE DO ITAJAÍ
Marisa

39,88

48,98

58,43

REGIÃO NORTE
Havan

29,9

Fisk

35,83

Fisk

29,55

REGIÃO NORTE

REGIÃO NORTE

Renner

Ccaa

14,9

MEIO-EXTREMO OESTE
Pittol

23,3

MEIO-EXTREMO OESTE
27,82

VALE DO ITAJAÍ
Havan

Wizard

VALE DO ITAJAÍ
24,16

FOZ DO ITAJAÍ
Havan

68,64

FOZ DO ITAJAÍ

Marisa

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS

17,44

Unimed

32,95

Marisa

Milium
5,32

VALE DO ITAJAÍ
Dpaschoal

73,77

EXTREMO SUL

Fisk

58,93

EXTREMO SUL

EXTREMO SUL

Havan

Yazigi

12,32

27,68

33,95

MEIO-EXTREMO OESTE
Havan

54,24

EXTREMO SUL
Havan

54,55
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Segmentos
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Banco

Golaço de afinidade

P

Para manter a afinidade junto ao
público catarinense a Caixa tem apostado em carregar uma série de equities
(valores), que são absolutamente preservados em todas as aplicações publicitárias, desde suas cores e formas, até
todo o conteúdo de textos, propagandas
e quaisquer outras publicações e meios
pelos quais a marca é exposta. O resultado é evidente: ao manter essa política a Caixa facilita a comunicação com
o público e mantêm a identificação e a
afinidade com seus consumidores.
O banco também acredita que o
fato de ser a única marca feminina entre as grandes instituições financeiras
é um grande diferencial. Segundo o
banco, isso provoca uma empatia direta com o grande público. O banco
também é referência em programas e
serviços bem populares como o banco
social, o banco da poupança, da habitação, o banco da loteria e do FGTS,
mantendo um DNA muito bem identificado com o público.

Marco Santiago/Jornal Notícias do Dia

elo quarto ano seguido a Caixa
lidera a pesquisa estadual do
segmento no IMPAR, mantendo
estável o índice em relação a 2017. A
empresa tem apostado nos canais digitais para oferecer facilidades aos clientes. A sua campanha “Caixa, compromisso com o Brasil”, reforça a imagem
de uma instuição que caminha lado a
lado com o brasileiro e reconhece que
tudo isso só é possível com a dedicação
dos seus empregados.

Índice Estadual
Caixa Econômica Federal
33,86
Banco do Brasil
24,99
Bradesco
17,48
ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
Caixa Econômica Federal
36,84

FOZ DO ITAJAÍ
Caixa Econômica Federal
29,41

Em Santa Catarina, a Caixa tem
uma rede de atendimento formada por
cinco superintendências regionais, 159
agências, 16 postos de atendimento e
551 lotéricas. Também é importante
destacar diversas realizações de eventos e patrocínios em diferentes áreas.
Como, por exemplo, o Feirão Caixa da
Casa Própria, que acontece no mês de
maio em Florianópolis, bem como o
Circuito Caixa de Maratoninha, maior
circuito de corridas infantis do país,
com etapas em Florianópolis, Criciúma e Joinville.

VALE DO ITAJAÍ
Banco do Brasil
25,35

REGIÃO NORTE
Caixa Econômica Federal
33,42

MEIO-EXTREMO OESTE
Banco do Brasil

35

EXTREMO SUL
Caixa Econômica Federal

A Caixa vem patrocinando diversos
eventos esportivos com forte atuação
nas corridades de rua e no incentivo da
prática desportiva. Também fortalece
sua marca ao patrocinar clubes como
o Avaí e o Criciúma. Na área cultural
a Caixa patrocina a Escola do Teatro
Bolshoi, em Joinville, um importante
celeiro de novos talentos na dança.

www.impar.online
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49,77

Clínica Odontológica

Índice Estadual
ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
União Clínica Dentária
6,63

FOZ DO ITAJAÍ
Odonto Excellence
9,43

VALE DO ITAJAÍ
Odontoclin
7,35

REGIÃO NORTE
Volte a Sorrir

17,22

MEIO-EXTREMO OESTE
Odontosan

25,76

EXTREMO SUL
André Lima
10,92

O valor do seu sorriso

M

uitas pessoas deixavam para
ir ao dentista somente quando sentiam dor ou em caso
de emergência. Atualmente, no entanto, a maior parte da procura é por
motivo estético e essa tendência se
reflete no sucesso do setor. Com o aumento do número de clínicas especializadas e valores bem mais acessíveis,
o segmento movimenta mais de R$ 38
bilhões por ano, segundo o Conselho
Federal de Odontologia (CFO).

1.500 pacientes são atendidos mensalmente, sendo que os serviços mais
procurados são os tratamentos ortodônticos (aparelho), próteses e implantes”, conta Henrique Tonin, sócio
e gerente das Clínicas União.

Neste mercado em ebulição e bastante competitivo, a Clínica União,
uma das pioneiras na oferta de serviços odontológicos acessíveis à população, foi pela quinta vez a mais lembrada na região da Grande Florianópolis,
com 6,63% das menções. “Cerca de
licsiren/istockphoto.com
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Além do pioneirismo na região,
na opinião de Tonin, outro fator que
coloca a União como líder na Grande Florianópolis é a possibilidade de
oferecer uma odontologia ao alcance
de todos, com qualidade, ótimo atendimento e valores que cabem no orçamento de todos. “Em um mercado
em franca expansão, esses são diferenciais que nos colocam em evidência e o resultado da pesquisa IMPAR é
reflexo deste trabalho bem-sucedido
que vem sendo executando ao logo
dos anos. E a nossa meta é cada vez
mais fazer jus a essa preferência”, garante Henrique.
Na região Norte, a Volte a Sorrir, a
exemplo dos últimos três anos, manteve a dianteira na preferência, com
17,22%. Manter a sinceridade com o
paciente e a qualidade do tratamento são pontos considerados essenciais
pela empresa para preservar o vínculo com o cliente, fazendo com que ele
confie no tratamento do profissional.
Fundada em 2007, a clínica concentra 13 consultórios de diferentes especialidades, possibilitando ao paciente
realizar no mesmo local desde o clareamento até a colocação de uma prótese
fixa ou móvel.

www.impar.online

Santa Luzia 45 anos.
Seu bem-estar no centro da nossa atenção.
(48) 3952-4200
Mais de 1600
diferentes exames.

Unidade Baía Sul

Mais de 30
unidades de
atendimento.

Serviço de
coleta externa.

www.sluzia.com.br
/LaboratorioSantaLuzia
@labsluzia

Responsável Técnica: Dra. Annelise C. Wengerkievicz Lopes - CRM-SC 12400

A sua saúde.
A saúde de quem você ama.
É isto que nos faz o laboratório
mais lembrado da cidade.

Construtora de Imóveis

Preparadas para crescer
Índice Estadual

AM Construtora
9,92

FOZ DO ITAJAÍ
Embraed

28,33

VALE DO ITAJAÍ
Torresani
22

REGIÃO NORTE
MRV
11,11

MEIO-EXTREMO OESTE
Nostra Casa

68,52

EXTREMO SUL
Fontana

O

segmento das construtoras de
imóveis está animado com os
indicadores. Um deles, divulgado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, mostra um
crescimento de 119% no lançamento
de novas unidades. Entre as empresas
que aproveitarão o bom momento estão as mais lembradas na pesquisa IMPAR em 2018.

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS

46,23

e perfeito. O futuro está na inovação e
no compromisso com os clientes”, opina Tatiana.
No Vale do Itajaí, a mais citada foi
a Torresani. Entre os diferenciais estão
o financiamento próprio, que pode ser
feito em até 96 meses, incluindo apoio
de reforços anuais, dependendo do estágio da obra, e os juros menores se
comparados aos financiamentos bancários, que têm prazo de até 35 anos e
são acrescidos de juros que podem duplicar ou triplicar o valor do imóvel.

Na Foz do Itajaí, onde há forte concorrentes, a liderança é da Embraed
Empreendimentos, considerada uma
das maiores e melhores do país, conforme apontado no ranking ITC. Desde
2013 a empresa é presidida pela filha
do fundador, a administradora Tatiana Rosa Cequinel, que surpreende com
novidades em modelos construtivos e
de gestão. “Em toda a nossa trajetória,
valorizamos o trabalho personalizado
BirdImages/istockphoto.com
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Já a Construtora Fontana recebeu
o maior número de menções pela sétima vez na região Sul, sua principal
área de atuação. A construtora também conta com empreendimentos em
Florianópolis e em Joinville. A campanha atual reforça o objetivo da empresa junto aos seus clientes. “Nossa
mensagem é a nossa essência. Criamos
estilos de viver bem com imóveis que
contribuem para a qualidade de vida,
garantindo a satisfação e uma relação
de valor com os clientes”, diz Érico Bez
Fontana, vice-presidente da Fontana.
Para 2019, ele afirma que as estratégias da empresa independem de
aquecimento ou desaceleração do mercado. “A Fontana já tem mais de 125
empreendimentos entregues e o planejamento é ampliar esse número significativamente nos próximos anos. Para
2019, a promessa é apresentar muitas
novidades”, revela Érico.
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Cooperativas de Crédito

Índice Estadual
ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
Sicoob

34,68

FOZ DO ITAJAÍ
Viacredi

36,05

VALE DO ITAJAÍ
Viacredi

85,94

REGIÃO NORTE
Sicredi

42,56

MEIO-EXTREMO OESTE
Sicredi

60,63

EXTREMO SUL
Sicredi

31,25

Protagonistas

A

s cooperativas de crédito ganham cada vez mais espaço no
mercado financeiro e a carteira
de crédito do segmento cresceu 15% em
2017, de acordo com o Banco Central.
São quase dez milhões de associados
no país, com mais de R$ 119 bilhões
em depósitos. Em um segmento com
grandes concorrentes, o Sicredi foi a
marca mais citada nas regiões Norte,
Meio-Extremo Oeste e Extremo Sul.
Com cerca de 3,9 bilhões de associados
no país e patrimônio líquido de R$ 14,4
bilhões, a cooperativa prioriza seus esforços em Santa Catarina por entender
o grande legado catarinense ao cooperativismo. O Sicredi possui mais de 190
mil cooperados e está presente em 85
municípios do estado.“Hoje, Santa Catarina é um mercado estratégico para
nossos investimentos em expansão”,
afirma Márcio Port, vice-presidente da
Central Sicredi Sul/Sudeste.
Segundo o vice-presidente, Santa
Catarina tem demonstrado grande interesse pelas cooperativas de crédito
e isso tem incentivado a compreender
as necessidades e expectativas dessas
comunidades. “Portanto, é muito gratificante receber esta lembrança dos
catarinenses, mas entendemos que
isso eleva o nível da nossa responsabilidade diante do mercado, das pessoas
e das comunidades que têm aberto as
portas para mostrarmos quem somos e
o que podemos oferecer”, diz.
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Em setembro de 2018, os resultados do Sicredi no estado apontaram
crescimento de 31,66% das operações de crédito geral, com total de R$
2.044 bilhões, em relação ao mesmo
período no ano passado. Vivendo um
importante momento de crescimento
e expansão em nível nacional, além de
Santa Catarina, a rede de atendimento está sendo ampliada em Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e
também nas regiões Norte e Nordeste.
A expectativa é inaugurar 187 novas
agências em 2019.
“Percebemos que ainda há o desconhecimento da população, principalmente em grandes centros, quanto
aos benefícios e diferenciais de uma
cooperativa de crédito, assim como do
verdadeiro trabalho de responsabilidade social desenvolvido nas comunidades onde atuam. Este acaba sendo
um dos maiores desafios para o crescimento: mostrar o nosso protagonismo
na construção de uma sociedade melhor e mais justa. O Sicredi desenvolve
várias ações ligadas à educação, com
foco em crianças, jovens e adultos”,
afirma o vice-presidente.
Márcio Port também revela que no
próximo ano haverá uma importante
transformação tecnológica. “O Sicredi
vem trabalhando na adoção de novas
tecnologias e em 2019 haverá um grande número de entregas, com várias melhorias focadas na experiência dos cola-
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Divulgação

boradores e associados”, conta.
Já o Sicoob, marca mais citada na
Grande Florianópolis, com 34,68% das
menções, é o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil, com 4,2
milhões de associados e presente em
todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Atualmente, é a quinta
maior rede de atendimento entre as
instituições financeiras que atuam no
país, com mais de 2,8 mil agências em
1.592 municípios. Em Santa Catarina, o Sicoob abrange 253 municípios
(86%), com 438 pontos de atendimento, sendo a segunda instituição financeira com o maior número de pontos
de atendimento no estado e também a
segunda que mais financia o produtor
rural, atrás apenas do Banco do Brasil.
“Isso demonstra que o Sicoob está
enraizado na cultura catarinense e é
responsável por alavancar boa parte do
desenvolvimento dos municípios, gerando emprego, renda e qualidade de vida”,
afirma Rui Schneider da Silva, presidente do Sicoob Central SC/RS. “O prêmio
IMPAR é um dos mais importantes e estamos felizes e orgulhosos por mais esta
indicação. Queremos retribuir com muito trabalho a demonstração de confiança
com essa escolha”, agradece.

Na Grande Florianópolis, a exemplo de outros grandes centros, o maior
desafio do cooperativismo de crédito
é mostrar para a população as vantagens proporcionadas. “Estamos investindo cada vez mais em comunicação e
marketing para levar à população a
mensagem de que uma cooperativa
de crédito é a melhor alternativa para
quem deseja produtos e serviços financeiros com taxas e juros mais baixos, e
com as mesmas garantias de um banco.
Além disso, o atendimento é diferenciado e os resultados voltam para o bolso
do cooperado, que é cliente e dono ao
mesmo tempo”, explica o presidente.
Criado em 1985, o Sicoob SC/RS
hoje possui ativos de R$ 14 bilhões e
mais de 860 mil associados. Segundo Rui Schneider da Silva, em 2019 a
cooperativa continuará a aperfeiçoar
os sistemas de governança sistêmica, com investimentos no controle de
processos, na padronização e ampliação de produtos e serviços, em tecnologia, na qualificação dos funcionários
e na expansão das agências. “Tudo em
busca da excelência no atendimento
aos associados. Nossa meta é chegar a
1 milhão de cooperados até o final de
2019”, informa.
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O prêmio IMPAR
é um dos mais
importantes e
estamos felizes
e orgulhosos
por mais esta
indicação.
Queremos
retribuir com
muito trabalho
a demonstração
de confiança com
essa escolha”
Rui Schneider da Silva
Presidente do Sicoob
Central SC/RS
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No radar da indústria 4.0
Senai
31,94

Senac
15,16
Assessoritec
7,32
ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
Senai

27,09

FOZ DO ITAJAÍ
Senai

47,59

VALE DO ITAJAÍ
Senai

56,3

REGIÃO NORTE
Senai

26,82

MEIO-EXTREMO OESTE
Senac

47,2

EXTREMO SUL
Senai

26,72

M

aior complexo privado de
educação profissional e serviços tecnológicos da América Latina, há 11 edições o Senai domina
o segmento na pesquisa IMPAR. A instituição também é destaque nos índices de empregabilidade, que ficam em
80% para os profissionais de nível técnico e de 90% no caso de tecnólogos.
“O Senai dá ênfase ao aprender fazendo, como o Senai Challenge, que envolve mais de dois mil estudantes na solução de diferentes desafios. Esse é um
dos motivos para os excelentes índices
de empregabilidade que alcançamos”,
aponta Maurício Cappra Pauletti, diretor de operações do Senai/SC.
Em Santa Catarina, a instituição
registra cerca de 100 mil matrículas
em suas 66 unidades. Sempre atenta
às novas demandas e tendências do
mundo do trabalho, a indústria 4.0 já
entrou no radar da instituição. “Além
de criar cursos específicos, como um
MBI em Indústria Avançada, o Senai
está adicionando esta competência ao
perfil dos profissionais que forma”,
explica Pauletti.
Segundo o diretor, o sucesso na
pesquisa IMPAR é um orgulho e representa o reconhecimento ao trabalho desenvolvido. “Também é um
desafio que se renova a cada ciclo, de
buscar sempre o melhor para atender
as expectativas dos clientes – indústrias e estudantes”, afirma.
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Índice Estadual

Outra potência no estado é o Senac,
que obteve o maior número de menções no Meio-Extremo Oeste. Com 30
unidades em Santa Catarina, de acordo com Valdirene Teixeira, diretora de
Marketing e Comunicação do Senac SC,
o ensino de qualidade da instituição
está alinhado às tendências de mercado
e em constante inovação.
“Em 2018, implementamos a primeira turma do Ensino Médio integrado ao Técnico em Programação de
Jogos Digitais, uma iniciativa inédita
entre os Senac’s de todo o Brasil. Também realizamos a Maratona de Inovação, que busca desenvolver o empreendedorismo nos alunos”, conta.
Como próximas ações, a nova unidade de Joinville passará a atuar como
faculdade e será aberta a Escola de
Arte Floral, em Rio do Sul, pioneira
no país. “Estar entre os vencedores
no IMPAR só reforça a importância
do trabalho do Senac junto aos catarinenses para tornar a educação um
instrumento de transformação social”,
assegura Valdirene.

www.impar.online

APOIO INSTITUCIONAL

PATROCÍNIO

PESQUISA:

REALIZAÇÃO:

Ensino Médio

Certificação internacional
Índice Estadual
ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
Energia

13,88

FOZ DO ITAJAÍ
Julia Miranda de Souza
9,02

VALE DO ITAJAÍ
Senai

12,5

REGIÃO NORTE
Bom Jesus Ielusc
5,26

MEIO-EXTREMO OESTE
Lara Ribas

31,06

EXTREMO SUL
Colégio Dehon
10

N

ternational Baccalaureate – IB, que
abre portas para as mais renomadas
universidades do mundo. “Mais de
90% de nossos alunos do Ensino Médio Internacional receberam a certificação oficial do IB Diploma, aceita
em mais de 150 países, incluindo instituições americanas de incontestável
prestígio, como Harvard”, diz Iung.

o ano passado teve início
uma grande reforma no ensino médio nacional com foco
na melhoria da educação e buscando
aproximar a escola das demandas do
mercado de trabalho. Neste cenário
de renovação, o Colégio Bom Jesus/
Ielusc continua sendo referência na
Região Norte. A instituição tem 2.700
alunos, sendo 600 no Ensino Médio, e
o currículo é norteado para as escolhas
profissionais dos alunos.

Para o diretor-geral, a trajetória da
instituição se confunde com a história
de Joinville e isso se traduz no resultado da pesquisa IMPAR. “Ser a instituição preferida na região pela sétima vez é um reconhecimento de que a
nossa missão e propósitos continuam
atendendo os anseios da comunidade,
o que nos deixa muito felizes”, afirma.

“Frequentemente a Instituição se
destaca nas avaliações oficiais do Estado e seus egressos têm boas colocações
nos principais processos seletivos do
país. No ENEM, nos últimos oito anos,
o Colégio Bonja tem obtido a melhor
nota entre as instituições de ensino de
Santa Catarina”, celebra Sílvio Iung,
diretor-geral do Bom Jesus/Ielusc.
Também é oferecido o Ensino Médio Internacional, certificado pelo InDivulgação

Já o Senai foi o mais citado no Vale
do Itajaí. Para 2019, a novidade é que
os atuais cursos de ensino médio do
Senai, realizados em 14 cidades do estado e com 3,2 mil alunos, passam a se
integrar ao Sesi, maior rede privada de
educação básica do país, com mais de
500 escolas e 300 mil estudantes no
Brasil.
“O Sesi ficará responsável pela
educação básica e o Senai pelo conteúdo profissionalizante. O objetivo é
integrar os estudantes catarinenses à
proposta em andamento nos demais
estados, sempre priorizando a qualidade do ensino”, afirma João Roberto
Lorenzett, diretor de educação do Sesi
de Santa Catarina.
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Faculdade ou Universidade

Grandes centros do saber
Índice Estadual
UFSC
18,57

Univali
11,71

Univille

11,32

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
UFSC

57,65

FOZ DO ITAJAÍ
Univali

76,67

VALE DO ITAJAÍ
Furb

55,74

REGIÃO NORTE
Univille

43,05

MEIO-EXTREMO OESTE
Unochapecó

EXTREMO SUL
Unesc

35,33

78,24

A

Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) é a instituição de ensino superior mais
lembrada pelo sexto ano consecutivo
no índice estadual. A sua principal
campanha está atrelada ao vestibular
com a mensagem “Um Mundo de Possibilidades”. Focada na internacionalização da Universidade, a campanha
usou cartazes, minidoors e foi veiculada em calendários distribuídos a todos os colaboradores. Também foram
usados depoimentos de estudantes,
técnicos e professores que tiveram experiências com internacionalização.
Segundo o reitor Ubaldo Cesar
Balthazar, a instituição soube superar
o abalo sofrido no ano passado. “Isso
não é novidade, mas nos custou, nos
últimos meses, um abalo na autoestima e na credibilidade”, conta Ubaldo. Apesar da grande repercussão que
o caso tomou, na opinião do reitor,
a UFSC soube mostrar que é muito
maior e mais forte do que se imagina.
“Fizemos a eleição para reitor, recuperamos o prejuízo e seguimos sendo
uma das cinco melhores universidades do Brasil. Isso só nos estimula a
continuar correspondendo ao reconhecimento que a sociedade tem por
nós”, afirma Ubaldo.
Na região da Foz do Itajaí, a Univali mantém a liderança pelo décimo ano.
A instituição trabalha com nove campi
nos municípios de Balneário Piçarras,
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Itajaí, Balneário Camboriú, Tijucas,
Biguaçu, São José e Florianópolis,
recebendo estudantes de vários estados. As campanhas de comunicação
da Univali buscam posicioná-la como
uma instituição de ensino superior de
qualidade, que contribui para a formação de profissionais comprometidos
com o desenvolvimento da sociedade.
A mais recente, “Univali, movidos pelo
conhecimento”, dá o sentido de onde
estará o foco de investimentos para
2019. Haverá continuidade na implantação das Escolas do Conhecimento,
um novo conceito de pensar e atuar
no ensino superior, onde os currículos
passam a ser integrados.
“O reconhecimento do mercado
e da sociedade como a universidade
mais lembrada muito nos orgulha e
engrandece. Certamente é o resultado
de um conjunto de ações protagonizadas por uma equipe comprometida com as pessoas, sejam elas nossos
estudantes, professores, parceiros ou
as comunidades do entorno”, agradece o reitor Dr. Valdir Cechinel Filho.
“A Univali é inquieta, preocupada em
estar sempre à frente de seu tempo”,
complementa.
Já a Univille, a instituição mais
lembrada na região Norte, possui
campi nas cidades de Joinville, São
Bento do Sul e São Francisco do Sul,
e mais de 10 mil alunos matriculados,
da educação infantil ao doutorado.

www.impar.online

A campanha segue o conceito
“Quando existe um propósito, a Univille é o caminho”. Dentre as milhares
de histórias que a instituição ajuda a
escrever todos os dias, foram usados
cases de acadêmicos e professores relatando a sua experiência de vida, seus
sonhos, suas aspirações e o quanto a
Univille contribui para esta conquista.
Ao todo foram gravados 36 depoimentos de pessoas que contaram de forma
espontânea qual o seu propósito de
vida. Todas as histórias estão disponíveis em meuproposito.univille.br.
No próximo ano, a Univille investirá prioritariamente em novos polos
para EaD, incluindo a oferta de cursos
híbridos e online, e na construção da
quadra de esportes na Unidade de São
Francisco do Sul. “A inovação está no
topo da lista de prioridades quando
tratamos de temas tão estratégicos
como formação e aprendizagem em
mundo digital”, garante a professora
e reitora Sandra Furlan. Um dos destaques é o estímulo ao empreendedorismo inovador, por meio da forte
atuação com o Parque de Inovação,
o primeiro fora da capital. “Juntos,
Univille e Inovaparq, buscamos desenvolver nos nossos estudantes o
empreendedorismo para formar um
profissional apto a enfrentar os desafios do futuro”, explica a reitora.
Já a FURB foi a instituição mais
lembrada no Vale do Itajaí. A mensagem da campanha é “Todas as possibilidades numa única FURB”. O mote
é mostrar que os estudantes, além de

Pipo Quint/Divulgação Agecom/UFSC

Em 2018, a Universidade incorporou
mais uma inovação ao seu modelo
educacional, a Educação a Distância,
com oferta de 30 cursos entre graduação e pós-graduação. A Univille
criou também o Parque de Inovação
Tecnológica do Estado de Santa Catarina, o Inovaparq, no campus da
Zona Industrial.

cursar a graduação, têm várias opções
de atividades, como cursos de música,
inglês, natação, entre outras opções.
A Universidade também trabalha campanhas institucionais e promocionais para divulgar os trabalhos de extensão e de pesquisa, além
de desenvolver ações voltadas para
os vestibulares de inverno e verão.
“Queremos que a comunidade conheça nossos serviços e se interesse por
eles”, informa a professora Márcia
Bronnemann, coordenadora do setor
de Marketing da FURB.
Na região Sul, a mais lembrada foi
a Unesc, que tem 44 cursos de graduação. A campanha “Unesc, experiência que tem valor” explora o mote
de que a vida é feita de experiências.
“A gente se torna a soma de tudo que
vivemos, o resultado final das nossas
experiências (...). Comece a construir
seu futuro profissional com a experiência de estudar em uma grande universidade” é a mensagem que acompanha a campanha. A Unesc, segundo
o ranking Folha 2018, é a 7ª melhor
universidade não estatal do Brasil em
pesquisa e a melhor catarinense em
pesquisa e internacionalização entre
as não estatais. No Oeste, a Unochapecó mantém a hegemonia.

www.impar.online
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Farmácia

A preferida em SC
Índice Estadual
Farmácia Preço Popular
32,35
Catarinense
Sesi

18,65

5,93

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
Farmácia Preço Popular
40,63

FOZ DO ITAJAÍ
Farmácia Preço Popular

47,58

VALE DO ITAJAÍ
Farmácia Preço Popular
26,56

REGIÃO NORTE
Catarinense

36,96

MEIO-EXTREMO OESTE
Catarinense

26,42

Farmácia Preço Popular
19,69

Pertencente ao Grupo CLAMED
Farmácias, de acordo com a diretoria
do grupo, o reconhecimento é reflexo do
trabalho que cada colaborador exerce
diariamente. “São 99 anos de atenção
e dedicação aos clientes, características que estão no DNA da empresa. A
nossa premissa sempre será oferecer a
excelência no atendimento ao investir
de forma contínua na melhoria das lojas, na disponibilidade de produtos e
na capacitação e desenvolvimento dos
talentos”, afirmam os dirigentes.

Neste disputado segmento, a pesquisa realizada pelo Ibope em 2018 não deixou dúvidas: a Farmácia Preço Popular
segue como a preferida dos catarinenses. Além de ter sido pelo segundo ano
seguido a mais citada no estado, com
32,35%, foi a escolhida em quatro das
dIVULGAÇÃO

EXTREMO SUL

N

seis regiões pesquisadas.

o primeiro semestre de 2018,
as grandes redes de varejo farmacêutico cresceram 7,54% e o
faturamento de janeiro a junho chegou
a R$ 22,78 bilhões, aponta a Associação Brasileira de Redes de Farmácias
e Drogarias. O aumento da expectativa
de vida no país – que passou dos 62,5
anos (1980) para 75,5 anos (2015) – e o
envelhecimento da população ajudam a
alavancar as vendas de medicamentos,
fazendo com que o setor consiga se esquivar da crise econômica e ir na contramão de muitos outros setores.

Presente em mais de 150 cidades,
com mais de 490 lojas distribuídas em
seis estados, no total 5.642 colaboradores fazem parte da rede. Para 2019, a
empresa deve manter o foco na abertura
de novas filiais e na melhoria das lojas
que já estão consolidadas. As medidas
são diferenciais para a conquista de
clientes, seja pela comodidade proporcionada, pela proximidade das lojas e ou
pelo amplo mix de produtos, possibilitando que a marca se mantenha forte no
mercado e se desenvolva perenemente.
“A conquista do primeiro lugar na
pesquisa IMPAR significa que estamos
presentes na vida dos nossos clientes e
é um indicativo de que a empresa está
no caminho certo para o desenvolvimento sustentável. Isso reforça o nosso
compromisso de fazer sempre mais e
melhor para manter essa preferência”,
garantem os dirigentes.
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Imobiliária

De olho no crescimento
Índice Estadual
ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
Ibagy

26,26

FOZ DO ITAJAÍ
Max Imóveis

44,87

VALE DO ITAJAÍ
Schork
10,77

REGIÃO NORTE
Irineu Imóveis
28,23

MEIO-EXTREMO OESTE
Nostra Casa

65,26

EXTREMO SUL
Duda Imóveis
25,69

A

s imobiliárias catarinenses celebram o aquecimento do mercado em 2018. No primeiro semestre, o número de unidades vendidas
aumentou em 28,05% se comparado ao
ano passado. “Neste ano tivemos um
crescimento geral de 6% e a perspectiva
é ótima para 2019. O novo governo tem
foco econômico e projetamos um crescimento de 10%”, conta o empresário
Duda Mondardo. Com sete agências, a
Duda Imóveis foi pela oitava vez a mais
citada no Extremo Sul. “O resultado
reforça a filosofia da boa comunicação
com o mercado. Como consequência, os
clientes respondem mantendo a fidelidade da sua preferência”, afirma Duda.

2018 foi de 15%. “Quem sempre acreditou no Brasil colherá os frutos a partir de agora e estamos confiantes de
que o país caminha para a retomada
do crescimento econômico”, comenta
Luciane Ibagy Búrigo, diretora de marketing da empresa.
Desde 2009 a Ibaby é destaque
na pesquisa IMPAR, com sete vitórias
seguidas. “Parabenizamos e agradecemos a RIC Record por esta iniciativa
tão importante e pelo reconhecimento
que faz às empresas que se destacam
em suas áreas de atuação. O prêmio é
um incentivo ao mercado, para que invista sempre mais em melhorias e no
atendimento ao cliente”, garante.

Na Grande Florianópolis, a Ibagy
segue na liderança. Com cinco agências na região metropolitana de Florianópolis e mais de 2 mil imóveis para
locação, o crescimento da empresa em
guvendemir/istockphoto.com
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A Max Imóveis obteve a liderança
na região da Foz do Itajaí pela oitava
vez desde 2009. A empresa também
soube se manter firme no mercado
com crescimento na carteira de locação e vendas. Para o empresário Alceu
Luiz Rauber, diretor-presidente da
Max Imóveis, ser a imobiliária mais
citada “representa o reconhecimento
pelo trabalho desenvolvido e é um estímulo para buscarmos sempre fazer
mais”. Já a Irineu Imóveis voltou à liderança na região Norte. Especializada na comercialização de loteamentos,
imóveis novos e seminovos e aluguéis
de galpões, a empresa sempre buscou
se adequar aos diferentes cenários
econômicos,obtendo crescimento ano
após ano e com ótimas expectativas
para 2019.

www.impar.online

Laboratório de Análises Clínicas

Líderes do segmento
com larga vantagem

Índice Estadual

Santa Luzia

51,9

FOZ DO ITAJAÍ
Laboratório Flor
23,18

VALE DO ITAJAÍ
Santo Antônio

57,24

REGIÃO NORTE
Ghanem

23,18

MEIO-EXTREMO OESTE
Unimed

43,51

EXTREMO SUL
Santa Catarina
30,98

O

ferecer tecnologia de ponta,
que garanta a qualidade em
todos os processos, tudo feito
por profissionais especializados, com
agilidade na entrega dos resultados,
precisão das informações e excelência
no atendimento estão entre os muitos
desafios dos laboratórios de análises
clínicas para satisfazer as necessidades dos clientes. Quando essa meta é
alcançada, a fidelização ocorre e é isso
que se observa ano após ano no resultado da pesquisa IMPAR.
Na Grande Florianópolis, o Santa
Luzia desde 2007 segue imbatível na
liderança. Atuando na área de medicina diagnóstica e preventiva há mais
de 40 anos, é reconhecido como um
dos mais avançados laboratórios de
patologia clínica do Brasil. Cerca de
3,5 mil pacientes são atendidos diariamente nas 30 unidades do Santa
Luzia na Grande Florianópolis, incluindo hospitais e clínicas.
“Ser o laboratório com maior citação na região é muito gratificante e
comprova o sucesso do nosso investimento em inovação e bem-estar. Procuramos sempre novas tecnologias
e serviços que tornem nosso atendimento cada vez mais preciso e completo”, afirma Alexandra Zunino, presidente do Laboratório Santa Luzia.
Já na região do Vale do Itajaí, pelo
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ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS

sétimo ano consecutivo o Laboratório Santo Antônio foi o mais citado,
com 57,24% das menções. “Buscamos sempre superar as expectativas
de nossos clientes e por isso temos
aparelhagens de última geração, que
garantem agilidade e precisão nos
resultados. A liderança na região é o
reconhecimento pela excelência dos
nossos serviços”, celebra o Dr. Nilto
Della Giustina, diretor do Laboratório Santo Antônio de Blumenau.
Com unidades de coleta distribuídas em Blumenau, Gaspar e Pomerode, o Laboratório mantém parceria com a Sociedade Brasileira de
Análises Clínicas. “Participamos do
Programa Nacional de Controle de
Qualidade da instituição, sempre
obtendo classificação ‘excelente’ nas
avaliações”, comemora o diretor. O
Laboratório conta com 58 colaboradores e realiza mais de 60 mil exames por mês.

www.impar.online

Nossas

conquistas
têm mais
significado
com você ao

nosso lado.

Temos muito orgulho em
sermos os líderes na categoria
Cooperativas de Crédito nas
regiões Norte, Extremo Oeste e
Extremo Sul de Santa Catarina.

O reconhecimento do Anuário IMPAR 2018 significa muito
para nós. Ele comprova que o relacionamento próximo
que construímos com nossos mais de 3,8 milhões de
associados faz a diferença em suas vidas e no crescimento
da nossa comunidade. Juntos, vamos seguir crescendo
e compartilhando resultados positivos.

sicredi.com.br
SAC - 0800 724 7220
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525
Ouvidoria - 0800 646 2519
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Loja de Calçados

Família no DNA

Índice Estadual

Q

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
Carioca

39,09

FOZ DO ITAJAÍ
Studio Z
18,86

VALE DO ITAJAÍ
Pittol

42,69

REGIÃO NORTE
Apolo

28,85

MEIO-EXTREMO OESTE
Pittol

61,79

EXTREMO SUL
Baratão
16,07

uem nunca passou por uma vitrine de sapatos e parou para
apreciar a exposição com diferentes modelos? Entre as mulheres,
já é mais do que comprovado que o
sapato é um componente tão ou mais
importante do que a própria roupa.
Além de valorizar o visual, tem o poder de mexer com as emoções e aflorar a sensação de empoderamento. Há
inúmeras opções para todos os gostos
e estilos, mas quando se trata de loja,
uma marca domina na Grande Florianópolis. Pela 11ª vez a Carioca Calçados é a preferida no segmento “Loja
de Calçados”, alcançando 39,09% das
menções na pesquisa IMPAR 2018.

liar, característica marcante até hoje.
“O respeito e a confiança foram pilares
que tornaram a Carioca Calçados parte da história de muitos moradores da
Grande Florianópolis. A ética e a simplicidade dos gerentes e proprietários
fez com que clientes e colaboradores
se sentissem parte da família Carioca,
o que foi imprescindível para a consolidação da empresa”, explica o diretor
Pedro Paulo.

Há 33 anos a marca faz parte da vida
dos moradores da região. Adquirida por
Pedro Paulo de Abreu quando tinha 22
anos, a rede cresceu com o apoio famiDivulgação

Presente em Florianópolis, São
José, Palhoça, Balneário Camboriú e
Itajaí, de acordo com o diretor, as lojas
possuem tudo o que os clientes desejam – últimos lançamentos, produtos
da moda, bom atendimento e condições de pagamento facilitadas –, mas
sempre tendo no DNA os valores ligados à família. “Nossa missão vai muito
além de vender sapatos. Nós nos preocupamos com os colaboradores, com os
fornecedores e com os nossos clientes.
Acreditamos que esse olhar voltado às
pessoas que fazem parte da Família Carioca é que nos tornam uma marca IMPAR pela 11ª vez consecutiva”, afirma.
Para o próximo ano a perspectiva
é expandir para mais um município
da Grande Florianópolis, Biguaçu, e
a meta é abrir a loja ainda no primeiro semestre de 2019. “Somos daqui a
valorizamos a cultura local. Acompanhamos o desenvolvimento da região
e entendemos que Biguaçu foi uma das
cidades que mais se desenvolveu nesses
últimos anos”, aposta Abreu.
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Loja de Eletrodomésticos e Móveis

Marca que é da gente

Índice Estadual

Koerich

40,62

FOZ DO ITAJAÍ
Casas Bahia

35,8

VALE DO ITAJAÍ
Casas Bahia

41,33

REGIÃO NORTE
Casas Bahia
20,94

MEIO-EXTREMO OESTE
Magazine Luiza

46,8

EXTREMO SUL
Casas Bahia
18,28

S

anta Catarina teve um aumento
de 9,5% nas vendas nos primeiros
seis meses de 2018, se comparado
ao mesmo período de 2017, revelou a
pesquisa lançada em outubro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Diferentes setores foram
beneficiados com a retomada nas vendas, entre eles, o de móveis e eletrodomésticos. Em seus 63 anos de história,
o Koerich já encarou diferentes cenários econômicos e celebra a atual fase –
com previsão de crescimento na ordem
de 13% para este ano – como a marca
preferida na Grande Florianópolis na
categoria “Loja de Móveis e Eletrodomésticos”, com 40,62% das menções.
“Somos uma empresa capitalizada e no próximo ano continuaremos
a investir na ampliação de lojas e em
diferentes frentes. Eu sempre digo que
não há receita de bolo para definir o segredo do sucesso. Ele é construído dia
após dia, pois acreditamos no que fazemos. E o sucesso se reflete ao sermos
desde 2007 a marca mais lembrada na
Grande Florianópolis na pesquisa IMPAR”, conta o diretor Antonio Koerich.
Presente em 49 cidades catarinenses, com 104 lojas e mais de 1.400 postos de trabalho, de acordo com o diretor a empresa sempre buscou dialogar
com os diferentes consumidores, inserindo a marca em seu cotidiano, fazendo com que a proximidade e afinidade
com o cliente seja sempre reforçada.
“Nosso slogan é forte – Gente Nossa
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– e retrata o interesse do consumidor.
Esse é nosso DNA, uma empresa feita
por gente catarinense, para gente catarinense”, explica.
Outro ponto ressaltado é o crescimento do canal de vendas online. “Temos como meta em médio prazo a comercialização via e-commerce também
para o Sudeste, assim como fazemos
para o Sul. Todos os dias precisamos
nos reinventar, criando formas de interação, bem como buscar nos relacionar
com todos os públicos”, afirma.
Ao analisar as seis décadas de história, Antonio Koerich afirma ter grande orgulho da trajetória. “A cada novo
passo, a cada nova cidade que chegávamos, sempre pedíamos licença para fazer parte da história daquele povo. Para
nós, uma venda não pode ser encarada
apenas como uma venda: ao adquirir
um produto, o consumidor está realizando um sonho e, portanto, temos que
fazer o melhor para tornar esse momento inesquecível”, finaliza.

www.impar.online

Loja de Materiais de Construção

Relacionamento contínuo
Índice Estadual

Cassol

33,14

FOZ DO ITAJAÍ

VALE DO ITAJAÍ
32,93

REGIÃO NORTE
Casas da Água
11,89

MEIO-EXTREMO OESTE
Bigolin

55,37

EXTREMO SUL
Timaco Tijolos
14,19

No Vale do Itajaí, pela quarta vez
seguida a Construcon aparece na liderança. Neste ano a empresa abriu a
primeira filial fora da cidade de Blumenau, em Timbó, reforçando ainda
mais e o compromisso com a região. A
loja conta com um mix de aproximadamente 15.000 produtos. “Procuramos sempre atender a todas as necessidades do cliente, desde a fundação
até o acabamento, com linhas completas de hidráulica, elétrica, material
bruto, pisos e porcelanatos, torneiras,
tintas, entre diversos outros setores”,
explica o gerente comercial Eduardo
de Castilho Rausch.
Para conquistar a mente e o coração dos consumidores, a Construcon
busca manter um relacionamento
contínuo com eles. “Também evitamos a burocracia existente em grandes redes de materiais de construção.
Acreditamos que o serviço que oferecemos é o diferencial, com atendi-
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mento personalizado, entrega rápida
e facilitada, vendedores plenamente
treinados e que entendem de produto
e da necessidade do nosso consumidor”, opina Eduardo.
Divulgação

Casas da Água
26,04
Construcon

A

Casas da Água, uma das marcas mais tradicionais de Santa
Catarina, foi a empresa mais
lembrada na Foz do Itajaí e na Região
Norte. Fundada no ano de 1967, em
São José, a empresa é atualmente uma
das grandes varejistas do estado na
comercialização de materiais de construção e eletrodomésticos. A rede Casas da Água tem 19 lojas, gera cerca de
1.300 empregos diretos e disponibiliza
mais de 25.000 itens aos seus clientes.

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS

Em 2018, a Construcon abriu a
quarta loja. No entanto, com a retração do mercado vista nos últimos
três anos, a empresa está cautelosa
com novos investimentos. “Caso haja
uma melhora no cenário, existe sim a
perspectiva de outras frentes”, revela
Eduardo.
Na Grande Florianópolis a liderança é da Cassol, considerada a primeira
no ramo de materiais de construção na
região Sul do Brasil e a quinta maior
empresa de comércio varejista do segmento no país. A empresa gera aproximadamente quatro mil empregos nos
estados de Santa Catarina, Rio Grande
do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

www.impar.online

Construir ou reformar com produtos de
qualidade e preço justo, com excelência em
atendimento são os nossos principais
objetivos. Ser reconhecida como a marca
mais lembrada e preferida dos catarinenses
pela Pesquisa IMPAR 2018 é a nossa maior
satisfação. Muito obrigado aos nossos
colaboradores, parceiros e, a você: cliente,
que nos escolheu.

www.impar.online
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Loja de Material Elétrico

Segmento disputado
Índice Estadual
ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
Santa Rita
11,42

FOZ DO ITAJAÍ
Casas Bahia
15,38

VALE DO ITAJAÍ
Zata

13,89

REGIÃO NORTE
Milium

18,67

MEIO-EXTREMO OESTE
Bigolin

54,91

EXTREMO SUL
Celesp

22,46

A

Santa Rita repete o resultado
de 2017 e segue na liderança
na Grande Florianópolis na
pesquisa IMPAR. Inaugurada por
Wilson e Cacilda Lemos no ano de
1967, na cidade de Tijucas, desde
então tem forte presença no setor
de material elétrico e de iluminação
em Santa Catarina. A empresa conta
com lojas físicas nas cidades de Florianópolis, São José, Palhoça, Tijucas
e Joinville, além de ter abrangência
nas demais regiões por meio de sua
base de vendedores.“A Santa Rita
soube preservar sua tradição ao longo de cinco décadas, mas sem deixar
de lado o investimento em produtos e
serviços de qualidade, que sao a base
da confiança de seus clientes”, fala o
diretor Francisco Xavier Lemos.

de investir na valorização dos colaboradores e na conquistada dos clientes, a empresa se mantém sempre
atualizada e atuante no mercado. “A
concorrência é apenas uma fonte de
estímulo. Os nossos clientes também
nos inspiram a melhorar a cada dia,
buscando oferecer produtos de qualidade, com certificados e de fabricantes reconhecidos”, conta Francisco.

Focada nas oportunidades, além
mustafagull/ istockphoto.com
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Já a Elétrica Zata é a mais lembrada pelo terceiro ano seguido no
No Vale do Itajaí. A empresa atua em
todo o território brasileiro e possui
frota própria para Santa Catarina.
Como importante diferencial para
atrair os clientes, a Zata disponibiliza um setor de trocas e devoluções
onde o cliente tem a flexibilidade de
devolver o produto caso não atenda
às necessidades. Para suas campanhas, a empresa entende a televisão
como o meio de comunicação mais
difundido e presente nos lares brasileiros, que complementa o acesso das
mídias digitais.
“Para 2019, a perspectiva é que
continuemos como a melhor loja de
materiais elétricos. Para isso seguiremos trabalhando forte no mercado, procurando sempre satisfazer
nossos clientes da melhor forma possível, com produtos de qualidade e
tendo a pronta entrega para melhor
atendê-los”, afirma um responsável
da empresa.

www.impar.online

Loja de Vestuário / Moda Masculina

Índice Estadual
ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
Cia do Homem

23

FOZ DO ITAJAÍ
Renner

12,26

VALE DO ITAJAÍ
Havan

15,79

REGIÃO NORTE
Renner

15,02

MEIO-EXTREMO OESTE
Havan

36,48

EXTREMO SUL
Havan
9,09

Expansão sustentável
para completar 25 anos

F

oi-se o tempo em que moda
era vista apenas como assunto de interesse feminino. Nas
duas últimas décadas, o segmento
de moda masculina expandiu os seus
horizontes e grandes marcas mundiais passaram a contratar estilistas
famosos e a desenvolver roupas voltadas para este público. No entanto,
esta tendência já havia sido vislumbrada pela Cia. do Homem desde
1994, quando abriu a primeira loja
em Santa Catarina. Como fruto do
seu pioneirismo, desde 2009, quando o segmento passou a integrar a
Revista IMPAR, a empresa venceu
nove vezes na Grande Florianópolis e
neste ano foi a mais citada por 23%

dos entrevistados.
“A Cia. do Homem é uma empresa genuinamente catarinense e se
orgulha em poder vestir o homem
com elegância, conforto e qualidade.
Além do atendimento personalizado,
a diversidade de modelos, qualidade
e preço justo estão entre os nossos
grandes diferenciais”, conta Almir
Ari Coelho, proprietário e criador da
marca.

Divulgação
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A rede conta com 10 lojas, sendo
sete localizadas na Grande Florianópolis e três em Blumenau. Para 2019,
quando a marca completará 25 anos,
a expectativa é continuar com a sua
expansão de forma sustentável, sendo sempre vista como referência no
mercado de moda masculina multimarcas.
“Estamos muito felizes por mais
uma vez estarmos entre as marcas preferidas em moda masculina
no estado. Isso nos fortalece ainda
mais para trabalharmos com afinco e
atender da melhor maneira possível
o nosso cliente, fazendo valer o seu
reconhecimento”, comemora Almir.

www.impar.online

Uma indústria forte transforma mais do que matérias-primas em produtos.
Transforma a vida das pessoas. Gera empregos, saúde, educação, inovação,
oportunidades, movimenta a economia e desenvolve o Estado. A FIESC está
ao lado da indústria, trabalhando pela melhoria da infraestrutura e oferecendo
soluções para torná-la cada vez mais inovadora, global e inclusiva. Porque
uma indústria forte é garantia de um futuro melhor para os catarinenses.

fiesc.com.br

Marca de Material de Construção

Investimento em pesquisa
Índice Estadual
Tigre
21,81

Votorantim
9,25
Votoran
8,93
ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
Tigre

17,19

FOZ DO ITAJAÍ
24,53

VALE DO ITAJAÍ
Tigre

47,14

REGIÃO NORTE
Tigre

21,32

MEIO-EXTREMO OESTE
Tigre
5,85

EXTREMO SUL
Tigre

28,95

“Para 2019, além do plano de investimentos que a empresa vem mantendo, seguiremos com a meta de
direcionar 1% da receita operacional
bruta em Pesquisa & Desenvolvimento para oferecer soluções ainda mais
inovadoras, práticas e que atendam à
necessidade do consumidor”, explica
o diretor de marketing Luiz Turatti.
De acordo com Turatti, nos últimos anos a Tigre vem fazendo investimentos e aquisições para consolidar
a liderança como multinacional brasileira com forte presença internacional
e em soluções para a construção civil e
cuidado com a água. “Com a introdução da nova marca, a Tigre Metais, o
grupo reforçou a sua participação no
mercado da construção civil e passou
a ser o único presente em todas as eta-
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pas da obra”, conta Turatti.
O Grupo Tigre segue com o seu
planejamento estratégico, com investimentos que devem somar R$ 600
milhões, até 2020, em diversas frentes. Segundo o diretor de marketing,
a marca também aposta em canais de
comunicação permanentes com startups, acelerando ainda mais o desenvolvimento de produtos e serviços que
tenham sinergia com a cadeia de negócios da Tigre, ampliando a oferta ao
Divulgação

Tigre

M

arca absoluta no segmento
“Material de Construção”
na edição 2018 da Revista IMPAR, vencendo nas seis regiões
pesquisadas, a exemplo de outros segmentos da economia, o Grupo Tigre
sentiu os efeitos da crise. No entanto,
com o reforço na atuação de todas as
suas marcas – Claris Tigre, Tigre Ferramentas para Pintura, Tigre – ADS
e TAE – Tigre Água e Efluentes – e
lançamento de produtos que fortaleceram o portfólio, a multinacional obteve nos primeiros sete meses de 2018
um crescimento de receita próximo a
5% somente no mercado interno.

público. Um exemplo de investimentos
em startups foi a criação da TAE, localizada em Indaiatuba (SP), que tem
como objetivo oferecer tecnologias
inovadoras para a eficiência hídrica.
“A startup atua principalmente
nos segmentos de bebidas e alimentos,
farmacêutico, cosméticos, edifícios
comerciais, shopping centers e papel
e celulose. Ou seja, temos um espectro
amplo de consumidores e clientes que
merecem e recebem da Tigre um tratamento personalizado”, afirma.

www.impar.online

Ótica

Índice Estadual
ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
Diniz

55,65

FOZ DO ITAJAÍ
Diniz

16,28

VALE DO ITAJAÍ
Universal

32,89

REGIÃO NORTE
Super Ótica São José
32,28

MEIO-EXTREMO OESTE
Diniz

38,29

EXTREMO SUL
Diniz

27,12

Prévia para os 50 anos

A

Rede Super Ótica São José
completará 50 Anos em 2019
e a prévia para as festividades
não poderia ser mais positiva. Fundada em 1969 na cidade de São José dos
Pinhais, de onde se originou o nome,
a maior rede de óticas do Sul do Brasil
possui 50 lojas em 13 estados brasileiros. Com 17 unidades em Santa Catarina e Paraná, foi pelo terceiro ano
seguido a marca mais lembrada na
região Norte catarinense, alcançando
32,28% das menções.

vemos humildade e sabedoria para
ajustar o foco e isso nos possibilitou
chegar ao tão bem-sucedido momento atual”, celebra.
A executiva explica que a qualidade de vida da população passa por sua
visão e promover a saúde visual desde
o início foi a meta do fundador Geraldo Canto. Ele viajava para locais onde
não havia óticas e nem profissionais
da saúde visual para oferecer os serviços aos menos assistidos.

“A expectativa para 2019 é chegar
a 200 lojas, tudo feito com muito planejamento, estratégia e logística bem
definidos”, conta Elisabeth Nonno,
executiva de expansão da Rede Super
Ótica São José. “Foram muitas lições
ao longo destas quase cinco décadas,
aprendemos com erros e acertos, tiFilipe Araújo/Arquiteta Hertha Dantas (Shopping Riomar/Aracaju/SE)
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“Desde o início a nossa missão
foi realizar o bem para a sociedade
ao ofertar o que há de melhor e com
condições facilitadas de aquisição. Há
oito anos iniciamos no segmento do
franchising com a meta de expandir
a marca, por meio de unidades franqueadas, oferecendo oportunidades
profissionais à sociedade e, desta forma, difundindo ainda mais os nossos
valores”, explica Elisabeth.
De acordo com a executiva de expansão, nos dias de hoje, devido ao
esforço ocular que a tecnologia nos
impõe com o uso de smartphones,
computadores e outras tecnologias
que fazem parte do cotidiano, dependemos cada vez mais das lentes. “Por
isso é essencial buscar o que há de
melhor dentro do segmento ótico. E
a qualidade nos produtos, com preços
que atendam a todos, em qualquer
condição financeira, são grandes diferenciais nossos”, afirma.

www.impar.online

Revendas de Automóveis

Líderes regionais

E

m dez pesquisas do IMPAR no
segmento de revendas de automóveis, a Dimas Automóveis
esteve à frente em nove oportunidades na Grande Florianópolis e mantém a invencibilidade desde 2012.
Essa história de sucesso teve início em
1976, quando Dimas Arnoldo da Silva e sua esposa fundaram a loja para
comercializar carros novos, usados e
veículos do consórcio Ford.

No Meio-Extremo Oeste está uma
estreante no IMPAR. A De Marco iniciou sua trajetória no ramo em 1953,
com uma sociedade formada pelas
famílias De Marco e Morandini. Em
2000, abriu em Joaçaba as portas de
sua primeira concessionária Renault.
Com ótimos resultados com a bandeira Renault, nos últimos oito anos a De
Marco abriu lojas em Videira, Concórdia, Curitibanos, Caçador, Porto
União e Xanxerê.

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
Dimas

11,82

FOZ DO ITAJAÍ
Promenac

29,46

VALE DO ITAJAÍ
Santa Clara

20

REGIÃO NORTE
Delta

11,83

MEIO-EXTREMO OESTE
De Marco

15,38

EXTREMO SUL
Kolina Automóveis

28,79

SeventyFour/istockphoto.com

Na Foz do Itajaí, a Promenac foi
a mais lembrada pela quarta vez, assim como nas edições de 2010, 2015 e
2017. A empresa tem 57 anos de história e é referência da Volkswagen na
região, com duas lojas em Itajaí - na
Barra do Rio Itajaí e na Praia Brava - e
uma loja em Penha. A empresa trabalha com carros novos e também seminovos multimarcas.

de tradição no mercado. Além da matriz de Joinville, localizada no bairro
América, na movimentada Rua Dr.
João Colin, possui também uma loja
em São Francisco do Sul.

Índice Estadual

A Santa Clara foi a mais citada no
IMPAR no Vale do Itajaí pela terceira
vez. As outras duas oportunidades foram em 2009 e 2016. A empresa trabalha com a bandeira da Chevrolet e a sua
primeira loja foi inaugurada no bairro
Badenfurt, em Blumenau. Com o passar
dos anos o negócio se expandiu e abriu
duas novas lojas, uma no bairro Vila
Nova e outra no bairro Itoupava Norte.
Na região Norte, a Delta Veículos foi a preferida pela quarta vez,
a exemplo de 2009, 2010 e 2017. A
empresa trabalha com a bandeira da
Volkswagen e tem mais de 40 anos
www.impar.online

impar 2018 83

Shopping Center

Experiências positivas

Índice Estadual

N

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
Itaguaçu
26,16

FOZ DO ITAJAÍ
Itajaí Shopping
53,33

VALE DO ITAJAÍ
Neumarkt

61,22

REGIÃO NORTE
Mueller

56,59

MEIO-EXTREMO OESTE
Pátio Chapecó

EXTREMO SUL
Farol Shopping
34,09

97,13

os primeiros sete meses de
2018, o movimento nos shopping centers cresceu 2,15%,
de acordo com a Associação Brasileira
do setor. Eventos e programações diferençadas ajudam a atrair o público
e manter a rotatividade. O Shopping
Mueller, no coração de Joinville, desde 2007 domina a pesquisa IMPAR
na região Norte. O shopping tem forte aproximação com o público justamente por ser o local onde as pessoas encontram mix de lojas, serviços
e eventos para todos os perfis. São
mais de 160 operações que atraem um
milhão de pessoas por mês.

cipar da vida da comunidade em que
se está presente”, opina a superintendente Áurea Raquel Pirmann.
Na opinião de Áurea, ser a marca
mais lembrada reforça o propósito do
Shopping Mueller de estar cada vez
mais perto das pessoas. “Sejam lojistas, parceiros, colaboradores e clientes, estes papéis interagem no ambiente shopping e por isso todos são
responsáveis pelo resultado positivo”,
destaca.

“Ser o mais lembrado na pesquisa IMPAR se deve a um conjunto de
fatores que aproximam as pessoas do
shopping. Não basta ser um empreendimento comercial, é preciso partiDivulgação

A preocupação com o público também faz parte do dia a dia do Shopping
Itaguaçu, que se destaca por atrair
visitantes com diferentes idades, gêneros e personalidades. Primeiro empreendimento do setor construído
na região Sul do Brasil, aos 36 anos
o Shopping Itaguaçu está mais atual
do que nunca e voltou a ser a marca
mais citada na Grande Florianópolis,
região com forte concorrência.
Totalizando 224 operações, o empreendimento gera cerca de 2 mil
empregos diretos e o fluxo mensal é
estimado em 1 milhão de pessoas. Em
2018, o Shopping Itaguaçu fechou
contratos com novas lojas e promoveu
diferentes ações com cunho social,
como o Festival de Dança (gratuito e
aberto a escolas e toda a região), a Pet
Run e a Corrida de Pais, entre outras.
As perspectivas para o próximo ano
são as melhores possíveis.
Já o Neumarkt é líder constante
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na região do Vale do Itajaí e obteve
61,22% das citações em 2018. Mais
de 450 mil consumidores passam por
mês pelo local, que possui 192 operações, 16 lojas âncoras e megalojas.
”O Neumarkt está sempre focado
em oferecer as melhores experiências, seja em compras, serviços ou lazer. Também mantemos uma relação
próxima com a comunidade e somos
ponto de encontro para pessoas de
todas as idades”, explica a superintendente Valda Stange.
O desafio é gerar experiências positivas para os consumidores através
do mix de lojas e com a oferta de campanhas e eventos alinhados aos diferentes perfis. Entre o destaques estão
o “Elas Neumarkt”, exclusivo para as
mulheres, e o “Wine Day”, com degustação de mais de 70 rótulos de vinhos
importados.

Segundo a superintendente é um
grande orgulho o Pátio Chapecó fazer
parte do seleto grupo de shoppings
vencedores da Revista IMPAR. “Este
é um indicador de que estamos no
caminho certo e que vem sendo construindo ao longo destes sete anos”.
martin-dm/istockphoto.com

“É uma honra ser considerado há
tantos anos o shopping preferido da
região. Esse reconhecimento comprova que soubemos nos adaptar aos
mais diferentes cenários e mudanças
no comportamento do consumidor”,
comemora Valda.

vidades para o nosso público, seja por
meio de novas operações ou de eventos diferenciados”, afirma Tatiana.

Já o Pátio Chapecó, inaugurado
há sete anos, foi primeiro shopping
da região Oeste de Santa Catarina. O
empreendimento se tornou importante centro comercial, de cultura e de
lazer da região, sendo o mais citado
pela sétima vez seguida na pesquisa
IMPAR para o Meio-Extremo Oeste.
De acordo com a gerente-geral Tatiana Kerkhoff, os resultados em 2018
superaram as expectativas.
“Para 2019, o objetivo é continuar
trabalhando para o crescimento, com
serviços de qualidade e trazendo nowww.impar.online
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Supermercado

Índice Estadual
ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
Fort Atacadista
29,74

FOZ DO ITAJAÍ
Koch

18,8

VALE DO ITAJAÍ
Cooper

35,75

REGIÃO NORTE
Fort Atacadista
10,03

MEIO-EXTREMO OESTE
Brasão

31,39

EXTREMO SUL
Giassi

40,64

Alinhados com os clientes

E

promocional da empresa. “O que deve
prevalecer é o propósito de bem servir e sempre ter preços justos e competitivos. Para os cooperados, temos
ofertas exclusivas, onde percebemos a
valorização deste sentimento de fazer
parte de uma cooperativa”, defende o
presidente.

m um segmento com grandes
e famosas redes de supermercados como concorrentes, uma
marca foi a vencedora pelo quarto ano
seguido no Vale do Itajaí. A Cooper
atua em Blumenau, Indaial, Rodeio,
Ibirama e Jaraguá do Sul. No cooperativismo, é líder no ramo consumo
na região Sul do Brasil e, se comparada aos supermercados, está entre as
maiores redes do estado. “Nossa perspectiva para 2019 é a inauguração de
uma loja em Timbó, além de concluir
os projetos com seus respectivos encaminhamentos nos órgãos competentes das lojas Itoupava Norte, em
Blumenau, e Jaraguá do Sul, no bairro
Água Verde. Dependendo do viés da
situação econômica brasileira, já iniciaremos as construções destas lojas”,
explica Osnildo Maçaneiro, presidente executivo da Cooper.

Já na região Oeste, o Supermercado Brasão mantém a liderança pelo
quarto ano. “O Prêmio IMPAR é um
reconhecimento importante para nós.
Apostamos muito na qualificação profissional dos colaboradores, por meio
da nossa universidade corporativa, e
investimos forte em inovação, porque as pessoas querem conveniência
e conforto, seja no mercado físico ou
pelo mercado online”, afirma o diretor geral Marcos Antônio Moschetta.

A cooperativa produz diversas
campanhas ao longo do calendário
Divulgação

A campanha do supermercado
é “No Brasão você resolve tudo”. “O
conceito traduz nossa forma de atender os clientes. Mais do que um supermercado, entendemos que o consumidor procura sempre algo a mais
e nós temos o compromisso de estar
preparados para uma demanda cada
vez mais exigente”, afirma Marco.
Para 2019, o Brasão concluirá as
obras de ampliação e modernização
na loja da Av. Fernando Machado.
Também será iniciado o projeto da
nova unidade da Av. Marechal Deodoro, além do investimento na modernização das demais lojas.
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Telefonia Celular

Líder em cobertura e 4G
Índice Estadual
Tim
44,4

Vivo
27,53

Oi

18,72

ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
Tim

39,64

FOZ DO ITAJAÍ
Tim

56,18

VALE DO ITAJAÍ
Vivo

54,34

REGIÃO NORTE
Tim

48,79

MEIO-EXTREMO OESTE
Vivo

39,63

EXTREMO SUL
Tim

66,83

A

TIM ficou em primeiro lugar no
segmento “Operadora de Telefonia Celular” da pesquisa Ibope pelo oitavo ano seguido. A operadora é a atual líder absoluta no território
catarinense, com mais de 3,6 milhões
de clientes, o que representa 46,4%
do mercado. O expressivo resultado é
reflexo do forte investimento realizado ao longo da década. Em Santa Catarina, a TIM aumentou o número de
cidades cobertas com a tecnologia de
quarta geração e já são 262 municípios
no total. A companhia também segue
investindo na sua presença comercial
no estado e atualmente já são 75 revendas e 10 lojas próprias.
“A empresa trabalha com um plano
de investimento que tem por objetivo
posicioná-la como a principal operadora de telecomunicações do Brasil.
Para isso, a TIM tem atuado para ser
a melhor escolha para o consumidor
não apenas com inovação, qualidade
de rede e ofertas, mas também no relacionamento com o seu cliente”, revela
Eduardo Coutinho, diretor comercial
da TIM para a Região Sul.
Para o triênio que vai até 2020, a
TIM aplicará quase R$ 12 bilhões no
país em infraestrutura de rede para a
fase de complementação da cobertura
4G no Brasil. Além de fortalecer a experiência do cliente com a marca, outro foco é a digitalização no relacionamento com o consumidor e a empresa
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está investindo para aprimorar o seu
banco de dados para que seja ainda
mais eficiente na operação.
“A TIM busca associar a sua marca
à inovação constante das suas ofertas.
Ao longo do último ano, por exemplo,
a operadora modificou seu portfólio
de planos e serviços com foco no que
o consumidor precisa”, explica Coutinho. No atual cenário, onde o uso da
internet móvel é basicamente dominado pela navegação em aplicativos, a
TIM incluiu nos seus planos TIM Black, TIM Controle e TIM Pré os principais aplicativos de comunicação e
de mobilidade, “além das principais
redes sociais e plataformas de vídeo
do mundo, de forma ilimitada em algumas ofertas”, acrescenta o diretor
comercial.
A campanha institucional lançada
em 2018 reforça o posicionamento da
marca, tendo como mote a evolução
como o caminho para o futuro e o compromisso com a transformação digital.
A TIM contou com a participação do
dançarino alemão Sven Otten e a antiga assinatura “Evoluir é Fazer Diferente” deu lugar ao slogan “A Evolução
Não Para”. “A nova assinatura reflete
a atual estratégia de evoluir junto com
os hábitos dos consumidores. A presença do Sven na ação é resultado do
sucesso das campanhas focadas em
música e dança que a TIM já vinha fazendo”, diz Coutinho.
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Vigilância e Segurança

Afinidade regional
Índice Estadual
Orsegups
22,87

Radar
7,98

Prosegur
7,71
ÍNDICE POR REGIÃO
GRANDE FPOLIS
Orsegups
19,72

FOZ DO ITAJAÍ
Orsegups

69,17

VALE DO ITAJAÍ
Vigiserv

29,13

REGIÃO NORTE
Orsegups
24,82

MEIO-EXTREMO OESTE
Inviolável

70

EXTREMO SUL
Radar

46,1

N

profissionais que fizeram e fazem parte
dessa jornada”, afirma Bárbara.

a região do Extremo Sul, a
Vigilância Radar mantém o
domínio na pesquisa IMPAR
desde 2007. Foram realizados nove
levantamentos e a marca esteve na liderança em oito ocasiões, com 46,10%
das citações nesta 11ª edição. “A seriedade com que trabalhamos, com foco
principal em atender com qualidade,
se reflete na percepção do mercado.
Por isso temos a preferência e a afinidade na região onde atuamos”, explica
a gerente administrativa Bárbara Bortoltotto Back.

Segundo a gerente administrativa,
a preferência dos consumidores da região reflete o sucesso das campanhas
e o serviço prestado para a população.
“Acreditamos que a nossa solidez no
mercado traz a segurança que o segmento precisa. Além disso, as ações e
campanhas são voltadas para a comunidade onde estamos inseridos e as
pessoas acabam se identificando com
a Radar”, analisa.
Receber o prêmio IMPAR na região Sul no segmento de Vigilância e
Segurança, de acordo com a gerente, é
sempre uma satisfação para a empresa. “O prêmio, inclusive, já é utilizado
como ferramenta de avaliação do nosso trabalho, pois mostra que seguimos
no caminho certo”, celebra.

Em 2018, ao completar um quarto
de século, foi lançada a campanha comemorativa “Empresas Radar 25 Anos:
Uma História Feita por Muitas Outras
Histórias”. O objetivo é valorizar a participação dos colaboradores para o sucesso da sua trajetória. “Como a empresa é feita por pessoas, a nossa história
se entrelaça com a dos nossos colaboradores. E só temos a agradecer a todos os
Divulgação
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Já a Orsegups obteve a liderança
nas regiões da Grande Florianópolis,
Foz do Itajaí e Norte. Reconhecida
como uma das maiores empresas de
segurança eletrônica do Brasil, com
mais de 70 mil clientes, a sede fica em
São José, na Grande Florianópolis,
mas com escritórios regionais, unidades operacionais e táticas distribuídas
estrategicamente em todas as suas
áreas de atuação. Entre os diferentes
serviços prestados pela Orsegups estão de Segurança Eletrônica, Controle
de Acesso, Segurança Humana e Rastreamento Veicular.
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Top IMPAR
Unimed

Aliada da qualidade

Com cinco décadas de atividade
no Brasil, a Unimed é atualmente a
maior Cooperativa de Saúde do mundo, reunindo 114 mil médicos e 18 milhões de beneficiários. Em Santa Catarina, a Cooperativa foi fundada há
47 anos e atende a aproximadamente
1 milhão de beneficiários, contando
com quase seis mil médicos, 1.200
clínicas credenciadas, 6 hospitais próprios e 182 hospitais credenciados em
todo o estado.
Para acompanhar as transformações da saúde e da sociedade, uma
das novidades é o Unimed Personal,
com foco nos cuidados essenciais ao
cliente, de forma acessível, personalizada, integrada e coordenada. O
paciente é atendido pelo médico de
referência, que tem à mão todo o seu

Divulgação

E

scolhida como marca da década na edição passada da Revista IMPAR, a Unimed segue
plena no pódio como referência para
Santa Catarina. Mas o que faz com
que o catarinense tenha tanta afinidade com a marca? O presidente da Unimed Santa Catarina, Alberto Gugelmin Neto, responde com convicção.
“A forte presença, com serviços que
se traduzem em conforto, segurança
e confiança aos beneficiários de seus
planos, fazem da Unimed sinônimo
de saúde e grande aliada nos cuidados
que possibilitam qualidade de vida e
bem-estar”, afirma.

histórico e encaminha para o especialista, caso seja necessário.
“Esse sistema otimiza resultados,
além de evitar a auto-avaliação do paciente, que muitas vezes vai direto ao
especialista sem saber a quem efetivamente se dirigir. Isso pode, inclusive, prejudicar e atrasar o tratamento
adequado ao seu problema”, explica
Jauro Soares, superintendente da
Unimed SC.

Plano de Saúde
Unimed
67,39

Agemed
10,52
Bradesco
2,79

As unidades de Santa Catarina que
já estão atendendo com o plano Unimed Personal são Unimed Chapecó,
Unimed Joinville, Unimed Tubarão,
Unimed Jaraguá do Sul e Unimed Blumenau. “Ser lembrada e reconhecida
como Top Marcas pela afinidade e preferência dos consumidores catarinenses é motivo de orgulho e satisfação à
Unimed”, garante Gugelmin.
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Top IMPAR
Tirol

Novo posicionamento
Leite
Tirol
62,84

Parmalat
7,8
Piracanjuba
6,61

Antes

U

ma das mais tradicionais
empresas de Santa Catarina
está reformulando o posicionamento da marca em mais de 200
produtos do seu portfólio, entre eles,
leites, leites em pó, iogurtes, manteigas, natas, requeijões, doces de leite,
cremes de leite, leites condensados,
queijos, achocolatados e leites fermentados. A Lacticínios Tirol, com 44
anos de atividade, fez um estudo onde
identificou que não atingia de forma
eficiente uma importante fatia de consumidores do segmento de laticínios:
mães, inseridas no mercado de trabalho, com pouco tempo para gastar na
gôndola do supermercado e que devem ser impactadas rapidamente no
ponto de venda. “Chegamos à conclusão de que a qualidade incomparável
de nossos produtos não era refletida
pelas embalagens”, explica a gerente
de Marketing da Tirol, Giocéli Escorsin. “Esse público, em geral, tem pouco tempo para se dedicar às compras
e precisa ser impactado rapidamente
pela apresentação”, diz.
Atual
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O estudo para o reposicionamento da marca levou a uma mudança na
apresentação das embalagens e também no slogan, que passou de “A marca do sabor” para “Confiança que vem
do leite”. Ranqueada como a primeira
marca de leite mais vendida do país,
segunda a revista SuperHiper (de acordo com 19ª edição da Pesquisa Líderes
de Vendas, realizada pela Nielsen), outra constatação foi que o símbolo estava muito atrelado à Treze Tílias (SC),
município sede da empresa. Na nova
apresentação, os elementos regionais
foram suavizados buscando atingir o
mercado nacional. “O fator regional
foi retrabalhado, tanto que a Tirol optou por manter o chapéu na logomarca
para preservar a conexão com os consumidores acostumados com o símbolo”, conta Giocéli.
O layout dos produtos está mais
moderno e cosmopolita. A empresa
acredita que essa medida facilitará a
abertura de novos canais de venda. “Fizemos uma transição suave, sendo que
até o momento o processo de rebranding foi aplicado em 70% da linha. Até
o fim do ano, a nossa meta é que 100%
dos itens estejam com o novo layout”,
afirma a gerente de marketing. A Tirol
teve o apoio dos setores de comunicação e design da Fullgaz Comunicação e
de pesquisa da Brain Bureau de Inteligência Corporativa.
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Top IMPAR
Havan

Encantar o cliente

A

“Eu digo que a Havan é uma loja
que encaixa o cliente com o produto
todos os dias. Queremos sempre inovar e fazer coisas diferentes para que
o consumidor note que está indo em
uma loja que não é sempre a mesma”,
conta o empresário Luciano Hang.
Para aumentar ainda mais o alcance da marca, a rede também investe no e-commerce. O crescimento
médio mensal de receita no ambiente
online foi de 110% em relação a 2017.
Uma nova versão exclusiva mobile
para o e-commerce foi desenvolvida
para tornar ainda mais atrativa a experiência do usuário. “O internauta
terá ganho de performance e velocidade de carregamento, melhor navegação e visualização do catálogo de
produtos, como também, mais simplicidade na finalização da compra”,
explica Lucas Duarte, analista de mídia da Havan.

Divulgação

Havan é soberana em diversos
aspectos. Além de ser a rede de
departamento mais completa
do Brasil, na edição 2018 da Revista IMPAR foi imbatível na categoria
“Loja de Departamento” ao vencer no
ranking estadual e em todas as seis
regiões pesquisadas. A marca também
foi a mais citada no segmento “Loja de
Vestuário: Moda Masculina” em três
regiões – Vale do Itajaí, Meio-Extremo Oeste, Extremos Sul – e foi líder
no Extremo Sul na categoria “Loja de
Vestuário: Moda Feminina”.

A rede também foi uma das primeiras empresas do Brasil, em conjunto com o Google, a utilizar o Local
Inventory Ads (LIA). A solução possibilita ao consumidor fazer uma pesquisa por um produto na web a partir
do Google Shopping, clicar no anúncio e verificar se o item solicitado está
disponível em uma loja física. Prova
de que a pequena loja projetada há 32
anos em Brusque soube se reinventar
e se transformar ao longo do tempo,
sempre baseada na necessidade do
cliente, até chegar ao sucesso atual e
que se reflete na pesquisa IMPAR.

Loja de
Departamento
Havan
45,31

Americanas
8,48
Milium
5,32

“O cliente é a razão da nossa existência. O amor e gratidão a cada pessoa que faz parte da Havan é o motivo
do nosso sucesso e que se reflete no
resultado da pesquisa IMPAR”, afirma Luciano.
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Entrevista

Osnildo Maçaneiro

Cooper
Líder no ramo de consumo entre as cooperativas, a Cooper
objetiva sempre proporcionar uma experiência agradável de compra

No cooperativismo somos líderes
no ramo consumo na região Sul do
Brasil e, se comparados aos supermercados, estamos entre as maiores
redes do estado. O resultado aumenta
muito a nossa responsabilidade de gerir bem esta organização que já possui
mais de 2.800 colaboradores diretos
e principalmente o zelo e atenção que
devemos dispor aos nossos cooperados, afinal, são eles a nossa razão de
existirmos.
No que se baseia a estratégia de
marketing e comunicação adotada
pela Cooper e que reflete nesta preferência?
Nosso modelo de sociedade sempre foi voltado para as pessoas. Tudo
o que fizemos e praticamos tem o
propósito de servir bem as pessoas,
independente do classificação social,
credo, raça e por aí vai. O cooperativismo deve existir para dar condições
de equidade a todos, ou seja, oportunizar as mesmas condições de acesso

aos produtos de consumo e serviço.
Desta forma podemos tornar a vida
das pessoas mais feliz e acreditamos
que isto faz todo sentido neste mundo
contemporâneo.

Divulgação

O que significa estar na liderança em um segmento com grandes
concorrentes?

Qual a tendência do segmento e
como a Cooper está se preparando?
Ainda estamos vivenciando uma
crise econômica, onde o zelo dos consumidores está mais assertivo, seja
em preços ou na prestação de serviços. O nosso objetivo sempre será
proporcionar cada vez mais uma experiência agradável de compras, seja
física ou virtual.
Qual a expectativa da empresa com o novo governo federal em
2019?
Acreditamos que seja igual a de
todos os brasileiros. Devemos ter
uma quebra de paradigmas, onde
o Estado deverá se preocupar mais
com as pessoas e menos com a perpetuação no poder, que a corrupção
seja banida dos órgãos públicos, que
o tamanho do Estado seja menor e
que haja um resgate de princípios e
valores de patriotismo.
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(...) onde o
Estado deverá se
preocupar mais
com as pessoas
e menos com
a perpetuação
no poder, que
a corrupção
seja banida dos
órgãos públicos,
que o tamanho
do Estado seja
menor (...)”
Osnildo Maçaneiro
Presidente Executivo
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Entrevista

Luciano Hang

Havan
A meta é alcançar 200 megalojas até 2022,
mas o sonho é chegar a 500 unidades em 2037
Victor Carlson

Tudo aquilo que
ele montou lá
em 1909 vejo na
Havan de hoje.
Temos muito
da identidade
da Selfridge
daquela época.
Espero que a
Havan possa
ultrapassar
os 100 anos
também”
Luciano Havan
Empresário
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O senhor é o Mr. Selfridge brasileiro do ponto de vista empreendedor?
Olha, quando vi o seriado identifiquei muitos aspectos parecidos entre
a Havan e a loja montada em 1909 por
Harry Selfridge na cidade de Londres.
Muitos que assistiram também fizeram o mesmo relato, inclusive, relacionando com a minha pessoa no ponto de vista empreendedor. O cliente
em primeiro lugar, muitas novidades,
pioneirismo e inovação. Tudo aquilo
que ele montou no início do século
20 vejo na Havan do século 21. Temos
muito da identidade da Selfridge daquela época, que até hoje é uma das
lojas de departamento mais famosas
da Inglaterra. Espero que a Havan
também ultrapasse os 100 anos.
Era possível imaginar a Havan
com este tamanho após três décadas?
Realmente, ao olhar para trás e
lembrar que comecei há 32 anos com
uma loja de 45m² e apenas um colaborador, isso mostra que todo o sonho pode se tornar realidade. É algo
impressionante, pois jamais imaginei
chegar tão longe. Claro que pensava em ser grande, em abrir uma loja
maior e sempre trabalhei para fazer
o melhor. Agora temos novos sonhos
e muito maiores. Acabaremos o ano

com 120 megalojas e até 2022 chegaremos a 200 megalojas. Hoje estou
com 56 anos e até os 75 anos quero
chegar a 500 megalojas. O nosso sonho já está traçado.
De onde vêm as suas inspirações para a Havan?
A loja foi projetada para ser um
atacado de tecidos, mas logo começamos a colocar outros tipos de produtos para atender as demandas dos
clientes. Foi assim que mudamos o
foco e passamos a ser somente varejista. A Havan sempre foi uma loja
diferenciada e trouxe muitas ideias
das minhas viagens pelo mundo. Implantei aqui o que via lá fora, fazendo
adaptações para o povo brasileiro. E
conseguimos superar as lojas que visitei anos atrás em outros países e que
eram as minhas referências.
O que o cliente encontra na Havan que é diferente de outras lojas
de departamento?
Trabalhamos para ter um atendimento diferenciado. Criamos um
grupo, por exemplo, chamado “Encantar o Cliente”, afinal, ele é a razão
da nossa existência e o nosso esforço
é para satisfazê-lo. Também há uma
estratégia de apresentar novidades o
tempo todo. Temos pessoas viajando o mundo para encontrar produtos
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Victor Carlson

diferenciados e trazemos vários modelos para serem fabricados por nossos parceiros no Brasil. A preferência
sempre será pelo produto brasileiro.
A Havan é sempre destaque no
IMPAR. Qual o segredo desta afinidade?
Para conquistar a mente e ser a
marca mais lembrada, primeiro devemos ganhar o coração do consumidor.
Muitos falam que devemos ganhar a
mente, o “top of mind”. Nós temos que
ser “top of mind” sim, mas primeiro
ganhar o coração, pois quando você
alcança isso não tem nada que fará o
cliente ir para outro lugar. Portanto, a
nossa dedicação acima de tudo é para
conquistar o coração dos nossos compradores e para isso fazemos todo um
trabalho de equipe. Eu sempre digo
que o grande sucesso da Havan é a
equipe que nós temos.

O senhor anunciou R$ 500 milhões de investimento para os próximos anos?
Isso! Vamos investir R$ 500 milhões por ano até 2022, totalizando
R$ 2 bilhões, e chegaremos a 200
megalojas. Com o resultado nas eleições fiquei muito otimista. Já estava
com o Michel Temer, que merece parabéns pelo o que fez. Se a Dilma tivesse continuado o Brasil já seria uma
Venezuela, pois teria quebrado. O impeachment fez muito bem ao país. Escutar o Paulo Guedes falar é um bálsamo para os meus ouvidos.
E Santa Catarina nesse contexto?

Muitos falam que
devemos ganhar
a mente, o “top of
mind”. Nós temos
que ser “top of
mind” sim, mas
primeiro ganhar
o coração, pois
quando você
alcança isso não
tem nada que
fará o cliente ir
para outro lugar”
Luciano Hang
Empresário

Passaremos de 50 lojas em breve e
daqui a quatro anos todos os estados
da Federação terão uma Havan. Agora em dezembro estaremos em 17 estados, com a inauguração da primeira
loja no Rio Grande do Sul.
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Entrevista

Antônio Hillesheim

AM Construções
40 anos fazendo parte da história do
desenvolvimento da Grande Florianópolis
Divulgação

Em um mercado
competitivo
como a
construção civil,
nascemos e
continuamos a
nossa caminhada
com humildade,
a passos
pequenos,
buscando ser
um diferencial”
Antônio Hillesheim
Fundador e Diretor da
AM Construções
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Se fosse possível dividir a empresa em quatro fases, quais seriam elas?
Podemos dividir a empresa por
décadas. Na primeira começamos a
AM Construções com a coragem e fé
de prosperarmos e entendíamos que
era um período de aprendizagem. Na
segunda década continuamos com
muita coragem e fé, e determinamos
que seria um período de plantar, de
adaptação e muito trabalho. Já na
terceira começamos a visualizar o
nosso trabalho dar resultados, pois
começamos a construir com recursos
próprios e aumentar a quantidade
de nossas obras. Por fim, chegamos
no momento atual de olho no futuro, mantendo a solidez, qualidade e
transparência em nossos empreendimentos. É a década do reconhecimento.
Como a AM Construções trabalhou sua marca em um mercado
com tantos concorrentes?
Em um mercado competitivo
como a construção civil, nascemos e
continuamos a nossa caminhada com
humildade, a passos pequenos, buscando ser um diferencial em meio a
várias outras marcas existentes no

mercado. Esse diferencial se faz pela
qualidade na construção das nossas
obras, em nossos serviços e financiamento próprio. Direcionamos nossos
recursos para criarmos uma marca
sólida e respeitada no mercado.
O que o senhor espera do novo
governo federal para os próximos
quatro anos?
Esperamos que seja de resolução
e boas decisões, que faça o que o Brasil precisa para deixar de ser um país
do futuro e seja um Brasil do agora.
Que nos possibilite trabalhar, liberando de alguma forma a carga tributária que é imensa, onerando em
todos os nossos processos. A construção civil é um dos segmentos que
mais emprega no Brasil e para continuarmos a crescer esperamos que
nos deixem trabalhar.
Quais os planos da AM Construções para 2019?
Esperamos continuar sólida, entregar as obras como programamos,
e iniciarmos novos projetos. Continuarmos a ser um diferencial em
nosso segmento, onde a AM seja lembrada por excelentes projetos, seguros e com qualidade.
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Entrevista

Rui Schneider da Silva

Sicoob
Meta é alcançar um milhão de cooperados
e fortalecer os laços com os associados
Divulgação

O segredo é o
seu modelo mais
justo de fazer
negócios. Somos
uma associação
de pessoas
com interesses
comuns e os
recursos são
reinvestidos nas
comunidades,
gerando emprego
e renda”
Rui Schneider da Silva
Presidente do Sicoob
Central SC/RS
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O Sicoob vem realizando investimentos para fortalecer a marca.
Quais ações podemos destacar?

Qual a relação do Sicoob com
a Grande Florianópolis para ser a
marca mais lembrada?

O Sicoob SC/RS vem investindo
em todos os tipos de mídia e eventos para que a população conheça as
vantagens de fazer parte do maior sistema de instituições financeiras cooperativas do Brasil, onde o cooperado
é mais do que um cliente, é dono do
negócio. E, no final do ano, o resultado positivo retorna para o bolso do associado. Esse investimento na comunicação já nos deu excelentes resultados e prêmios como o Top of Mind e
o Prêmio IMPAR como a marca mais
lembrada dos catarinenses na área de
cooperativismo de crédito.

Investimos em eventos de todas
as áreas – esportivas, comunitárias,
sociais, entretenimento – e estamos
mostrando ao público a solidez do Sicoob, líder no segmento em Santa Catarina e no Brasil. Nossas campanhas
têm mostrado que o Sicoob é uma
excelente alternativa para quem quer
obter produtos e serviços por custos
menores do que aqueles praticados
no mercado. A sede do Sicoob SC/RS
é em Florianópolis e o nosso desafio
é justamente tornar a marca mais conhecida nos grandes centros urbanos,
onde a competição com outras instituições financeiras é mais acentuada.

Qual os planos de expansão do
Sicoob para 2019?
Nossa meta é chegar ao fim de
2019 com 1 milhão de associados. Já
somos mais de 860 mil cooperados e o
crescimento em 2017 foi de 18,1% em
ativos totais, terminando o ano com
R$ 12,5 bilhões. Vamos buscar, cada
vez mais, os melhores resultados para
os nossos associados, e com mais vantagens do que a média praticada no
mercado. Outros pontos importantes
são a governança sistêmica, soluções
tecnológicas e padronização de produtos e serviços.

O que o senhor espera do novo
governo federal?
Temos esperança que o novo governo apresente as soluções que o
Brasil anseia e que aponte para um
futuro de paz, segurança, democracia
e avanços econômicos. No entanto, o
cooperativismo já provou várias vezes
que mantém o crescimento contínuo
até mesmo em épocas de crise. O segredo é o seu modelo mais justo de
fazer negócios. Somos uma associação
de pessoas com interesses comuns e os
recursos são reinvestidos nas comunidades, gerando emprego e renda.
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Entrevista

Elanderson Correia

Agência Fullgaz
A expansão da agência para Joinville consolida
a empresa e amplia oportunidades de negócio
Divulgação

Apesar de
tudo, em 2018
tivemos ótimos
resultados. Por
isso acreditamos
muito que 2019
será ainda
melhor, com
as empresas
mais otimistas
em relação
à economia
brasileira”
Elanderson Correia
Agência Fullgaz
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Quais as razões para a mudança
de Joaçaba para Joinville realizada
recentemente?
A chegada em Joinville consolida
o crescimento da agência, que nasceu
no ano de 2000, em Joaçaba. É uma
expansão da sua estrutura. Em Joinville, a agência já possuía uma estrutura desde 2014, porém, com uma
pequena equipe de design de embalagens. As oportunidades de negócio
que se apresentaram na região, a disponibilidade de profissionais, a proximidade com clientes atuais e também
com empresas potenciais motivaram
a agência à esta expansão.
Qual a importância para as empresas trabalharem para conquistarem marcas fortes?
Muito mais do que apenas um
nome ou símbolo, a marca é o grande patrimônio de uma empresa e representa o principal elo com os seus
clientes. O investimento constante
em inovação, marketing, experiência,
qualidade e entrega deve ser feito em
razão de proporcionar uma identificação e criar vínculo da marca com seu
público. Isso dá longevidade à marca
e à empresa, amplifica sua divulgação
e a blinda em situações de crise, por
exemplo, pois já tem consolidada uma
base de clientes fiéis.

Como conquistar a afinidade dos
consumidores através das marcas e
campanhas publicitárias?
Antes de tudo, as marcas precisam
ter a sua verdade. E essa verdade deve
ser transparente para seu público, que
mais do que nunca quer conhecer a
fundo a marca e entender seus valores. A afinidade dos consumidores
será conquistada na medida em que
ele se identifica com marca e por isso
as campanhas precisam carregar essa
verdade. Além disso, em um mundo em que a informação é abundante
e imediata, é necessário que a marca
seja relevante para este público.
Qual a sua visão para o mercado
publicitário para 2019?
Apesar de tudo, em 2018 tivemos
ótimos resultados. Por isso acreditamos muito que 2019 será ainda melhor, com as empresas mais otimistas
em relação à economia brasileira. Do
nosso lado, temos certeza de que cada
vez mais será exigido o trabalho em
prol do resultado final acima da ideia
criativa, com estratégias cada vez mais
integradas em um planejamento muito
bem construído e também uma melhor
análise e medição de resultados. Tudo
isso gerando informações que contribuem para a tomada de decisões, definição de estratégias e objetivos para a
marca como um todo.
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