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OPINIÃO

O caminho para a preferência do consumidor
do. São indicadores de que estão no caminho certo
e de que estão obtendo sucesso por acreditarem
fundamentalmente na relação com seus clientes. E
isso é inspirador e serve de motor para seguirmos
em frente.
Parabéns a todas as marcas que conquistaram
a preferência de seus consumidores em 2019. Que a
conquista possa também ampliar o desejo de todos
os empreendedores por melhores condições para
gerenciar e crescer com seus negócios.
No cenário que revela o IMPAR, com o esforço
do empresariado para se manter em alta, é essencial
a aprovação das reformas. São compromissos do
Grupo RIC e devem ser bandeiras de todos os catarinenses. Somente com as reformas implantadas, o
Brasil dará o salto necessário para uma conjuntura
econômica mais pujante.
Não há dúvida quanto a isso. Há entraves que
dificultam a gestão de negócios e acabam deixando o empresariado vulnerável aos ventos do mercado global. Já vemos movimentos no sentido de dar
maior celeridade a alguns processos, mas é preciso
avançar. Já avançamos com o trâmite da Reforma da
Previdência no Congresso Nacional e aguardamos
sua entrada em vigor. E agora temos a expectativa
pela Reforma Tributária, uma pauta de fundamental
importância e que, quando aprovada, fará enorme
diferença na vida das empresas.
Hoje, sem dúvida, com o Congresso consciente, tivemos aprovação da Reforma da Previdência, e
assim caminhamos para a Reforma Tributária, buscando não para 50 anos, mas sim para curto prazo.
A redução da carga tributária fará com que as empresas tenham capacidade para investir mais e obter
novas conquistas.
Confiando no Governo e torcendo pelo sucesso,
como brasileiro e catarinense, acreditamos na Reforma Política para por fim a absurdos que ainda existem no quadro político nacional, como a proliferação
de partidos, muitas vezes de aluguéis, bem como as
programações eleitorais, as mídias fantasiosas dos
marqueteiros que se voltam a projetos e propagandas de candidatos ao Executivo e Legislativo, e o
término em 2020 das coligações proporcionais.
O Brasil é grande, a sociedade brasileira acredita e crê que iremos para frente.

Mario José Gonzaga Petrelli
Presidente Emérito do Grupo RIC

N

ós, do Grupo RIC PR SC, cumprindo
os dispositivos da Constituição Federal
de 1988, de defender cultura, educação
e turismo, temos orgulho de sermos o
maior grupo de comunicação regional
do Sul, com programação local, prestigiando nossos
profissionais com o princípio fundamental do desenvolvimento da cultura regional. E mais uma vez
temos a satisfação de apresentar o IMPAR, que estabelece os preferenciais das empresas e produtos
mais citados pelos consumidores.
Além de maior grupo regional de comunicação,
cobrindo Paraná e Santa Catarina com 11 geradoras,
TV, rádio, revistas, jornal e internet, somos também
a única geradora da Record News no Sul do Brasil e
seguidas diariamente por mais de 1.920.000 pessoas. Lideramos a audiência com nossa programação
regional, o que nos demonstra reconhecimento da
sociedade catarinense, principalmente aqueles que
buscam informações ideais na imprensa escrita, televisiva, radiofônica e digital.
Temos orgulho da preferência do povo catarinense, participativo e esclarecido graças a brilhante equipe de jornalistas, cinegrafistas, repórteres,
enfim, de toda a família RIC, e a sábia orientação
dos meus sucessores, Leonardo Petrelli Neto, presidente da RIC Paraná, e Marcello Corrêa Petrelli,
presidente da RIC Santa Catarina, que posso dizer:
criaram, tocam e fazem da RIC esse orgulho para os
dois estados.
Considero dados como os apontados pelo IMPAR de fundamental importância para o empresaria-
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Informação de valor para inovar e crescer
çar nosso DNA regional, carro-chefe em toda a nossa
programação. As marcas são reconhecidas por sua
atuação nas diferentes regiões do estado, o que indica o valor e o efeito que um trabalho de proximidade
com o público pode proporcionar. Todos precisam saber disso e é isso o que mostramos no IMPAR, mais
uma vez.
Importante destacar que informação se consome
mais que tudo nos dias de hoje. Está em todo o lugar,
com fácil acesso. Mas aquela informação mais bem
trabalhada, com responsabilidade, conhecimento e
compromisso, é a informação regional. São as que
mais têm audiência. É por isso, que para falar com os
catarinenses, o melhor canal é a RICTV. Somos especialistas em Santa Catarina, em cada uma das regiões
de nosso estado com a credibilidade de nossos profissionais e todo o envolvimento com as comunidades.
Buscamos transmitir sempre a informação que
tem relevância para nosso público e sempre de acordo com pilares como a verdade dos fatos; a necessidade com o impacto da informação no dia a dia das
pessoas; e a bondade com o que uma informação
pode transmitir de positivo para uma comunidade.
Por fim, compartilho a reflexão que existe um
novo Brasil e um novo cidadão brasileiro. E é um cidadão que descobriu a oportunidade de ser protagonista, mas também consciente da responsabilidade
intrínseca ao seu papel. É importante que todas as
empresas tenham a consciência de que esse cidadão, que teve a visão do voto, perceberá também
qual empresa está alinhada com ele. Seja pelo preço,
produto, serviço, marca, mas também pela atitude,
relacionamento e envolvimento com as causas da
sua cidade e região.
Há mais de 30 anos, de modo pioneiro, o Grupo
RIC se posicionou como mídia regional. E hoje colhemos os frutos com a valorização da nossa marca e a
audiência crescente. Com nossos canais e nossos influenciadores, inseridos também no meio digital, conquistamos cada vez mais seguidores e assim impulsionamos resultados para parceiros e anunciantes.
Tudo isso porque entendemos o novo cidadão
e estamos alinhados com seus anseios e interesses
pela proximidade e pelo foco muito bem definido na
informação que de fato interessa – o que é ótimo para
nossa audiência e anunciantes.

Marcello Corrêa Petrelli
Presidente do Grupo RIC SC

C

hegamos a 12ª edição da pesquisa
IMPAR, que mede o Índice das Marcas
de Preferência e Afinidade Regional,
criada pela RICTV | Record TV, realizada em todas as regiões do estado
com a credibilidade do Ibope Inteligência. Desde a
primeira edição, nosso compromisso tem sido o de
apresentar um produto de referência e de relevância
para os que investem em Santa Catarina.
Nos dias de hoje, informação tem um valor imprescindível para a gestão de negócios. E isso torna
cada vez mais necessária a busca e o acesso à informações que ajudem a conhecer mais os consumidores, seus hábitos, costumes e preferências. É o que
ajuda a traçar as melhores estratégias e a escolher os
melhores caminhos para o sucesso.
A informação de valor é vital para uma marca ter
subsídios para inovar na oferta de seus produtos e
serviços, aumentar sua base de clientes, e crescer
gerando mais receita, mais empregos e renda. Por
isso, os dados que a Pesquisa IMPAR revelam são
de suma importância para as marcas do estado, bem
como para aquelas que aqui decidem investir e instalar suas unidades e filiais.
O IMPAR nos enche de orgulho também por
revelar as marcas preferidas dos consumidores catarinenses, um diferencial importante de nossa pesquisa. É inegável o quanto é desafiador e importante
para uma marca saber que tudo o que faz no relacionamento com os clientes pode ser comprovado pelos
resultados da Pesquisa IMPAR.
Outro ponto é o fato da pesquisa também refor-
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Os desafios propostos pelo IMPAR
regional, um dos itens essenciais na análise dos
resultados da Pesquisa IMPAR é justamente medir
a proximidade com que a marca se comunica com
o público. Foco é essencial, pois antes de fechar
uma venda, é preciso conquistar a atenção de um
consumidor que está cada vez mais exposto a
uma quantidade enorme de informações.
Portanto, estes são os desafios que o IMPAR
propõe às marcas: (1) conquistar e (2) manteremse entre as preferidas de cada um dos catarinenses.

Gilberto Kleinübing

É preciso explorar os vários canais que viabilizem essa relação de proximidade com o consumidor. É o que nós da RICTV | Record TV em Santa
Catarina procuramos oferecer, tanto aos nossos
telespectadores quanto aos anunciantes. Somos
regionais e por isso, estamos muito mais próximos
do nosso público e cliente.

Diretor Comercial do Grupo RIC/SC

N

ão é da noite para o dia que a conquista da preferência do consumidor
é alcançada. E esta é a análise que
o projeto IMPAR traz para os nossos
clientes e mercado anunciante. São
resultados da pesquisa, feita pelo Ibope Inteligência a pedido da RICTV RECORD TV SC, que dão
estas respostas para os anunciantes.

Com esses dados do IMPAR, e todas as ações
de relacionamento e aproximação que temos com
nossos parceiros, é que estamos sempre à disposição para oferecer nossas plataformas de conteúdo para ajudar a sua marca a superar os desafios
e estar frente a frente com seu consumidor.

Há muito trabalho e investimento em comunicação para fazer com que o consumidor, entre
as muitas opções que existem hoje, prefira uma
marca específica. E, por isso, apresentamos uma
nova edição da pesquisa, com resultados atualizados neste anuário.

Conquiste! Seja líder na vida dos catarinenses. Estamos com vocês para manter o mercado
em ascensão.

Por isso, ficamos satisfeitos em proporcionar mais uma vez um momento especial para as
marcas de Santa Catarina. É uma oportunidade
de conferir a eficácia de suas ações de marketing
e também de medir sua competitividade diante
de seus concorrentes, pois contra fatos e dados,
nunca há argumentos.

“

Foco é essencial, pois
antes de fechar uma venda,
é preciso conquistar a atenção de um consumidor que
está cada vez mais exposto
a uma quantidade enorme
de informações.

Além disso, IMPAR também agrega um aspecto importante, onde serve de benchmarking.
As marcas podem avaliar seu desempenho na
pesquisa, comparar com o da vencedora no segmento e, a partir disso, construir uma estratégia
com foco na conquista da preferência do consumidor.

”

E, como foi falado de preferência e afinidade
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O que mais
a FIESC pode fazer
pela sua Indústria?
Infraestrutura
Internacionalização
Inovação
Inclusão

de pessoas e empresas
na nova economia

Com estas bandeiras, FIESC, SESI,
SENAI, IEL e CIESC podem ajudar
a sua empresa a crescer, ganhar
qualidade e produtividade, além
de torná-la mais inovadora,
rentável e competitiva.

Saiba mais sobre os serviços da FIESC, do CIESC,
do SESI, do SENAI e do IEL em nossos sites e redes sociais.

OPINIÃO

Consumidor satisfeito, marcas perenes

que Santa Catarina possui 2 milhões de pessoas
com 50 anos ou mais. Eles movimentam no Estado R$ 71,7 bilhões por ano e representam uma
das maiores forças de consumo. Por isso, é preciso estar atento a este público para oferecer soluções personalizadas.
Certamente as empresas reconhecidas pelo
IMPAR 2019 tem uma relação de proximidade e
respeito com o cliente, que segue sendo redesenhada constantemente. Marcas com propósito,
humanizadas, que contribuem para melhorar a sociedade e o mundo em que vivemos, são as que
saem na frente no mercado.

Mario Cezar de Aguiar
Presidente da FIESC

Afinal, mais do que produtos ou serviços, as
pessoas compram experiências e sensações. É
preciso criar uma marca que comunique o que podemos agregar à vida das pessoas. É preciso estar disposto a compartilhar valores e inspirar.

C

om a nova fronteira tecnológica, o
mercado de consumo passa por uma
transformação significativa, inclusive
na relação de produção e consumo.
Cada vez mais o consumidor é protagonista nesse processo e as empresas precisam
estar em sintonia com ele, entender em detalhes o
comportamento para poder melhor atender e oferecer produtos e serviços alinhados às expectativas. Consumidor satisfeito contribui de forma decisiva para a perenidade da empresa e da marca.

Somos berço de marcas que são referência
nacional e internacional em seus setores. Temos
vários exemplos de sucesso nas indústrias catarinenses que começaram a ganhar destaque no
século 19 e continuam crescendo até hoje. Não
há receita simples para o sucesso, mas olhar com
atenção para as pessoas é um importante passo
para se consolidar como uma marca desejada entre os consumidores.

Esse novo cenário é repleto de desafios e
oportunidades, com disruptivos modelos de negócio surgindo. Com um celular na mão, o consumidor faz pesquisas, compara preços, qualidade e
analisa a experiência de compra de outras pessoas, fatores que contribuem para a tomada de
decisão. E tudo isso é instantâneo. Essa troca de
informação entre empresa e cliente é muito rápida,
o que exige resposta imediata.

“

As marcas que se
destacam e tem vida
longa são aquelas que se
reinventam e estão
conectadas com o cliente.

”

As marcas que se destacam e tem vida longa
são aquelas que se reinventam e estão conectadas com o cliente. Um levantamento do grupo RIC
e da Locomotiva Instituto de Pesquisa nos mostra
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Comportamento de consumo
em Santa Catarina

“

O achismo, muitas vezes
batizado de ‘feeling’, precisa
dar lugar ao monitoramento
de dados e acompanhamento
de informações confiáveis.

”

mostram que quanto maior a faixa etária, maior o
gasto médio nas compras. Enquanto o grupo de 26
a 35 anos gasta cerca de R$ 293,03, o consumidor
de 56 a 65 anos desembolsa R$ 366,5.

Bruno Breithaupt
Presidente do Sistema Fecomércio SESC/SENAC

C

Segundo os consumidores, a característica de
atendimento melhor avaliada foi a clareza (8,83) e
a pior foi a agilidade (8,63). Se para o público de 26
a 35 anos a agilidade no atendimento recebeu nota
8,51, o grupo mais velho atribuiu notas mais altas:
8,88 (56 a 65 anos) e 9,27 (66 anos ou mais). Os
consumidores desta faixa etária também avaliaram
melhor o atendimento de uma forma geral: 8,95 e
9,16, respectivamente.

ompreender o comportamento do consumidor sempre foi um desafio para
empresas e marcas. Com as mudanças no mercado e no cenário econômico, deixou de ser um diferencial
para se tornar vital para os negócios. Os rastros da
recessão deixaram os empresários em alerta: Será
que já é hora de contratar? Devo investir? Vale mudar o mix de produtos? Posso abrir/fechar loja? A
marca está comunicando direito? Minha política de
preços está adequada? Estou atingindo meu público?

Estas informações não podem ser desconsideradas, visto que este é público que mais cresce
no Brasil – hoje são mais de 28 milhões, cerca de
13% da população- com expectativa de dobrar nas
próximas décadas, segundo o IBGE.

As pesquisas de Avaliação do Consumidor realizadas pela Fecomércio SC mostram que é visível
como o comportamento de compras dos catarinenses tem relação direta com dados do perfil socioeconômico dos consumidores. Conforme as pesquisas de 2017, 2018 e a parcial de 2019, 60,7%
das compras são realizadas por mulheres. Apenas
no dia dos namorados, há um maior equilíbrio em
relação ao sexo. Entender esse perfil permite aos
empresários terem insights e direcionarem suas
campanhas de marketing e vendas para atingir o
público-alvo.

O achismo, muitas vezes batizado de ‘feeling’,
precisa dar lugar ao monitoramento de dados e
acompanhamento de informações confiáveis do
setor/segmento para ter estratégias mais assertivas, identificar oportunidades e antecipar tendências, como o potencial do mercado emergente 50+.
Inteligência de mercado é a chave para ter
vantagem competitiva. A Fecomércio SC disponibiliza no site, gratuitamente, um portfólio com cerca de 60 pesquisas, sondagens e índices, além de
realizar pesquisas customizadas para empresas e
entidades, com levantamento de dados quantitativos e qualitativos sob demanda.

A faixa etária também revela muito sobre a forma de consumir. Os dados dos três últimos anos

IMPAR 2019

13

www.impar.online

OPINIÃO

Entrando pela porta da frente

de quase tudo quando o interesse é estabelecer
um comportamento de maioria, uma tendência,
uma preferência. E também para se posicionar no
mercado. E são, exatamente por isso, fundamentais para uma economia tão vigorosa como a de
Santa Catarina.
Nossos consumidores, de produtos ou serviços, estão cada vez mais exigentes e criteriosos.
Não querem apenas comprar. Querem estabelecer
uma relação ativa, porque são informados, conectados e interagem com outros consumidores por
meios das cada vez mais potentes redes sociais.

Júlio Garcia
Presidente da Assembléia Legislativa de Santa Catarina

I

magine-se na Roma Antiga, em pleno Coliseu,
em uma tarde quente em que gladiadores enfrentavam-se diante do povo e do imperador.
Em determinado momento, prestes a sucumbir,
o gladiador ferido tinha o derradeiro teste. Com
a mão estendida, ouvindo o barulho do povo, o imperador com o polegar para baixo ou para cima,
determinava o destino do lutador. Era um modo
bem arcaico de uma prática bárbara, mas o imperador fazia uma espécie de pesquisa, a partir da
“opinião” do público, para
decidir o que fazer naquele
momento.

Nestas mais recentes gerações, os consumidores passaram a ter posição protagonista nas relações comerciais e isso tem estimulado as empresas a também melhorar. É um círculo virtuoso que
estimula uma relação de ganha-ganha.

Entre os extremos de quem produz e de quem
compra, surgem com maior importância iniciativas
como esta do Grupo RIC, com pesquisa do Ibope Inteligência. É um trabalho que recompensa o
esforço das empresas que respeitam as melhores
práticas comerciais e que
enxergam no consumidor
o seu principal parceiro. FiEstar presente na Pesquisa
gurar nesta pesquisa como
IMPAR recompensa o esforço
uma das mais lembradas em
das empresas que respeitam as seu segmento representa dizer que a marca conseguiu
melhores práticas comerciais e
entrar na vida e na casa dos
que enxergam no consumidor o consumidores pela porta da
seu principal parceiro
frente, e isso não tem preço.

“

Séculos e séculos depois, já descoberto o Novo
Mundo, governos começaram a buscar por meio dos
sensos demográficos, informações para conhecer a sociedade. Esses levantamentos foram evoluindo com os
anos, sempre considerados
como informações imprescindíveis para o posicionamento, quer de governos ou de empresas.

”

Que nossas empresas
sigam este caminho com cada vez mais determinação. Nós, consumidores, estamos sempre atentos.
E a economia de Santa Catarina fica cada vez mais
forte. E que gladiadores e arenas fiquem apenas
no passado.

Hoje, pesquisas são ferramentas do cotidiano
de muitas pessoas. São usadas para fazer métrica
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GARANTIA DE ÁGUA
O ANO INTEIRO.

A Prefeitura de Blumenau, por meio do SAMAE, está
trabalhando para garantir o abastecimento de água em
100% da cidade nos 365 dias do ano.

5 novos reservatórios
de grande porte
planejados para
aumentar em

Fortaleza

Velha

60%

Itoupavazinha

o armazenamento
da cidade.

Itoupava Norte

Itoupava Seca

VAMOS REGULARIZAR O ABASTECIMENTO
E EVITAR INTERRUPÇÕES

São mais de

R$25
milhões

em investimentos

SAMAE. ABASTECENDO O FUTURO DE BLUMENAU

Mais

12 milhões
de litros
em armazenamento.

E mais de

60 km de
expansão
da rede.

mercado

Cenário para a construção
de marcas preferidas
pelo consumidor
de Santa Catarina
Com tanta oferta de produtos e serviços, o que deve ser levado em
conta na hora de contratar uma empresa ou adquirir algum objeto? Preço em primeiro lugar ou um bom atendimento é o mais importante? Será
que a publicidade faz realmente diferença na decisão de compra? Para
responder essas questões, é preciso entender o perfil do consumidor
catarinense, compreender o mercado para identificar os elementos que
ajudam a construir as marcas com características para despontarem
como as preferidas e de maior afinidade.
IMPAR 2019
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mercado

P

ara começo de conversa, 60,7% dos
consumidores são mulheres, segundo
as pesquisas da Fecomércio SC realizadas em 2017, 2018 e nos primeiros
meses deste ano em sete cidades do estado: Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis,
Itajaí, Joinville e Lages. Os dados que apontam o
comportamento do consumidor foram coletados no
mês anterior às principais datas do comércio, que
são os dias das mães, dos namorados, dos pais,
das crianças, além do Natal, que é o momento
mais esperado do ano.
Segundo a pesquisadora Ana Carolina Rocha,

da Fecomércio SC, a única data em que o homem
supera a presença das mulheres no consumo é o
Dia dos Namorados, pois existe literalmente uma
troca de presentes. A pesquisadora afirma que,
apesar de vir mudando, é cultural a responsabilidade da mulher nas decisões mais familiares. “O
Dia dos Namorados é uma data mais democrática,
mas pensando numa familia nuclear tradicional, a
mãe pode receber presente do filho, mas ela vai
comprar para a mãe dela, para a sogra”, diz Ana
Carolina. “Na volta às aulas, que não está na pesquisa, a mulher também acaba sendo maioria e
está comprando mais”, comenta.

E como uma marca se torna
a preferida do consumidor?
Para o presidente do Sinapro/SC
(Sindicato das Agências de Propaganda de Santa Catarina), Flávio Jacques,
a credibilidade precisa ser construída,
consolidada e mantida na mente do público. E, nesse sentido, aquele velho
jargão ainda serve: a propaganda é a
alma do negócio. Mas o cenário agora
é outro. Como o mercado é organizado
em nichos, é preciso descobrir quem é
esse cliente e qual a melhor forma de
atrair a atenção dele. Por isso o marketing de conteúdo e as redes sociais vêm
ganhando cada vez mais importância.
“Esse esforço transcende o mero
impacto visual de uma boa campanha
publicitária ou o volume dos seus investimentos em ampliação da visibilidade”,
diz Jacques. Para ele, não basta ter uma
boa apresentação, design elegante, ofertar o melhor preço ou uma logística ágil
e eficiente. “É preciso ter tudo isso, sem
dúvida, mas para conquistar o consumidor é fundamental desenvolver conexões
emocionais, culturais, empatia e afinidade verdadeira com o público de interesse”, afirma o publicitário. E isso, segundo
Jacques, só se alcança com o suporte
profissional adequado, com a inteligência estratégica e a capacidade técnica de
uma boa agência de publicidade.
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Povo gosta de rua
Um dado expressivo da pesquisa da Fecomércio SC mostra que a maioria dos consumidores (quase 70%, saiba mais no infográfico) escolhe
a rua na hora de presentear alguém. A fatia do público que busca o comércio eletrônico não chega
aos 5%, mesmo com a opção de poder comprar
em poucos cliques e receber em casa, parcelar a
perder de vista e até um preço inferior. Isso acontece, de acordo com a pesquisadora Ana Carolina Rocha, devido ao produto preferido do público
nessas datas, o vestuário. “O comércio de rua é
muito forte. As pessoas gostam de ver, de tocar.
Até a pesquisa de preço é feita nas lojas”, pontua.
Quem pensa que o preço encabeça o topo dos
4Ps (Preço, Praça, Produto e Promoção) na preferência do público, se engana. Como é uma compra geralmente para terceiros, o produto e suas
características têm o maior peso na decisão. Essa
informação reflete no consumo de pirataria. No

geral, apenas 5,7%
das pessoas entrevistadas pela entidade afirmaram a procura
por produtos falsificados
em datas comemorativas.
Blumenau tem o menor índice, com 5,1%, contrastando com
Chapecó, onde 28,3% dos consumidores admitiram a compra de produtos piratas.
“Como é um presente, as pessoas projetam
o que vão comprar e várias pessoas evitam dar
algo que não seja perigoso”, explica a pesquisadora da Fecomércio SC. “Os consumidores de catálogo dão mais importância ao preço do que o de
shopping, por exemplo”, diz. Para Ana Carolina, o
catarinense busca produtos de qualidade, preço
razoável e um bom atendimento, ou seja, uma experiência de compra boa.

A propaganda como aliada
O mercado de agências de publicidade em
Santa Catarina é bastante aquecido. A diversidade
de atividades econômicas desenvolvidas no estado é um fator que explica a alta demanda. As empresas atendem clientes em setores como a indústria, o comércio, a agricultura, a pecuária, a pesca,
o extrativismo, o turismo, a tecnologia, entre outros
ramos de atuação. O Sinapro/SC tem 70 agências
associadas, conforme o site oficial da entidade –
54% localizadas nas regiões metropolitanas e 46%
nos demais municípios.
De acordo com o presidente do Sinapro/SC,
Flávio Jacques, 72% das agências têm entre um
e dez anos de atividade e empregam, em média,
cinco colaboradores, 60% deles com nível superior
completo, MBA ou pós-graduação. Os gestores
têm, em grande parte (77%), entre 26 e 45 anos,
e as empresas atendem em torno de 15 contas.
Presentes em todo o estado e com profissionais
qualificados, Jacques acredita que a economia catarinense está bem servida nesse segmento.
E o segredo para se destacar nessa área tão
concorrida, na verdade, são dois. É preciso conhecer os hábitos do consumidor, descobrir quem ele
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é, para saber qual o melhor meio para atrair a atenção desse possível futuro cliente. É um desafio,
pois, muitas vezes, explica Jacques, nem o poder
aquisitivo, nem a lógica e nem a razão prática explicam os diferentes comportamentos de consumo.
A melhor estratégia para conquistar a atenção do
cliente passa pela soma de esforços das agências
de publicidade, institutos de pesquisa de mercado
e inteligência de marketing.
“O papel das agências concentra-se na tradução para uma linguagem de comunicação eficaz
do diálogo entre as marcas, produtos ou serviços
e seus respectivos mercados de destino”, diz. Ou
seja, é um processo de interação comunicativa na
esfera produtiva da economia e se endereça ao
polo oposto, ao mundo do consumidor. Para Jacques, a mídia tradicional continua sendo essencial
na estratégia de consolidação de marcas. Não é
por outra razão, segundo ele, que muitas empresas que nasceram no mundo digital fazem uso
frequente desses meios. “A evolução tecnológica
permitiu que as plataformas e veículos de divulgação no ambiente online venham se juntar à TV, ao
rádio, ao jornal, à revista”, fundamenta.
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Economia avança em Santa Catarina
Após dois anos de retração, em 2015 e 2016,
época de forte queda no setor industrial em todo o
país, Santa Catarina começou a partir de 2017 a se
destacar no cenário econômico nacional por sua
recuperação. Atualmente, dois estados (Santa Catarina e Pará) conseguiram retomar o nível de produção que o Brasil tinha em 2014, de acordo com
o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco
Central do Brasil) – nem São Paulo se recuperou
totalmente da crise. De acordo com Henrique Reichert, economista do Observatório FIESC (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina),
esse índice no estado está atualmente em 2,7%, enquanto o Brasil ficou no 0,6% no primeiro semestre.
Até junho, Santa Catarina apresentou um crescimento de 10% nas vendas e importações, um indicativo de que a produção está aumentando. Todos
os setores estão positivos em 2019, superando os
dois últimos anos, com o agroalimentar puxando a
fileira, com um aumento em torno de 60% das exportações das carnes de aves. Os setores mais
pesados também se destacam, como metalurgia,
metalmecânica, produção de máquinas e equipamentos, que são os que movimentam mais a cadeia
– vai desde o parafuso, passando pelos metais, até
os automóveis.
“Estamos tendo um desempenho melhor em nível nacional em vários indicadores”, afirma Reichert.

Henrique Reichert
Economista do Observatório FIESC

Na geração de empregos, de acordo com o economista, no Índice de Atividade Econômica e na produção industrial Santa Catarina está sempre entre os
três primeiros do país, com um destaque positivo.
“Já nos recuperamos totalmente da crise, agora esperamos crescer”, garante. “O Brasil como um todo
está com dificuldade de se recuperar, mas o crescimento do PIB no segundo trimestre, sinaliza que a
economia está retomando e isso influencia na tomada de decisão para investimentos”, destaca.

O desafio da indústria
A FIESC estipulou três elementos para manter a competitividade da indústria catarinense: Internacionalização, inovação e infraestrutura. Apesar de a
logística portuária favorecer as vendas para o exterior, o custo logístico
é muito alto, principalmente para o agronegócio. O transporte, trânsito
e a má qualidade das estradas encarecem o preço para o produtor. É
preciso reduzir o custo logístico para se ter um produto mais barato.
A inovação, segundo o economista, é essencial em longo prazo. A entidade possui parcerias com diversas instituições de ensino e
polos de inovação pelo estado que buscam promover essa inovação
nas indústrias. E a internacionalização é o reflexo dos dois elementos.
“Precisamos ter produtos inovadores, competitivos e buscar mercados
externos. Depende da qualidade e do preço e também de fatores políticos, de acordos bilaterais, todo um conjunto de ações necessário para
levar o nosso produto para fora”, detalha Henrique Reichert.
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O que mais o SESI pode fazer
pela sua indústria?

S aúd e e S egura nça
Empresas de sucesso são formadas por pessoas saudáveis e produtivas. O SESI oferece serviços
de saúde, bem-estar e segurança no trabalho que são referência no mercado. Mais que atender a
requisitos legais, trata-se da oferta de benefícios que geram retorno efetivo sobre o investimento,
principalmente por meio da redução de riscos e custos com saúde e segurança.
Chame o SESI para construir seu plano de trabalho e inove na
gestão de saúde da sua empresa, seja ela pequena, média ou grande.
É bom para os trabalhadores. É bom para sua indústria.

sesisc.org.br
Fale conosco 0800 48 1212

A força das mulheres
Santa Catarina tem 3,5 milhões de mulheres, que
movimentam cerca de 40% do dinheiro que circula no estado

A

pedido do Grupo RIC, o Instituto Locomotiva – Pesquisa & Estratégia, de
São Paulo, entrevistou 1.500 pessoas
por todas as seis regiões do estado
(Grande Florianópolis, Vale do Itajaí,
Norte, Sul, Oeste e Serrana) para traçar o perfil do
consumidor catarinense. Quase quatro em cada
dez domicílios em Santa Catarina são compostos
por famílias de mães solo e/ou formatos de famílias
que não sejam casais com ou sem filhos. Segundo
o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Santa Catarina tem 3,5 milhões de mulheres,
que movimentam aproximadamente R$ 69 bilhões
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por ano, 38% de todo o dinheiro que circula no estado.
Na entrevista a seguir, o presidente do Instituto
Locomotiva, Renato Meirelles, comenta os principais aspectos da pesquisa e informa a mudança
tanto no perfil quanto no comportamento do consumidor de Santa Catarina, incluindo a presença de
destaque das mulheres na economia. “O brasileiro
de hoje está mais exigente. As pesquisas mostram
que as pessoas se identificam mais como negras
e que houve um crescimento exponencial das mulheres na economia. Elas já chefiam uma imensa
quantidade de lares pelo país”, afirma.
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CONSUMIDOR CATARINENSE
IMPAR – Como você avalia o comportamento do consumidor brasileiro nas últimas décadas? O consumidor catarinense segue o mesmo
padrão ou é um “ponto fora da curva” e se comporta de um jeito diferente?
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XX. Além de estar mais escolarizado e de ter experimentado um crescimento do seu poder de compra nos últimos anos, mesmo com a crise econômica no meio do caminho, o brasileiro de hoje está
mais exigente. Sem contar que nossas pesquisas
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negras e que houve um crescimento exponencial
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Presidente do Instituto Locomotiva
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Elas já chefiam uma imensa quantidade de lares pelo país. Os catarinenses não fogem desse
novo padrão, mas temos que lembrar também que
a renda média no estado é maior do que a do Brasil,
o que é representativo de um modo de consumir.
Além disso, a gente nota que, na questão do consumo, o catarinense se importa com a origem dos
produtos: mais da metade da população do estado
diz que, sempre que possível, compra produtos de
marcas locais, por exemplo. Outra coisa que chama
a atenção é a preocupação com a casa. Quando a
gente perguntou as intenções de consumo para o
futuro, a maioria dos catarinenses respondeu que
queria reformar o imóvel em que vive.
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IMPAR – A renda em Santa Catarina, conforme o raio-X do consumo, é acima da média
nacional. Ao mesmo tempo, a Classe C é predominante. Como esse cenário se reflete no potencial de consumo a ser explorado pelas empresas? Que estratégias podem ser adotadas
para aumentar vendas?

Utilizaram transporte público no último mês

“

59%

Oito em cada dez catarinenses queJá viajou para fora do Brasil
rem ser
mais ouvidos pelas empresas.
No geral, acho que todos os segmenClasse C
tos têm condições de se aproximar dos
Jovens internautas
seus clientes: basta apenas realizar
96%
esse esforço. Há uma distância entre o
Que são bancarizados
ideal de brasileiros nas propagandas e
60%
os consumidores reais.

Renato Meirelles - Metade da população brasileira (52%) pertence à chamada Classe C, enquanto
em Santa Catarina esse número é de 55%. Vendo
assim, é como se o estado fosse uma miniatura do
Brasil, mas a questão renda, de fato, muda toda a
análise. Os números da Locomotiva indicam que os
catarinenses se importam com a maneira como as
empresas se comunicam com eles: muitos não se
sentem ouvidos ou identificados com as propagandas e têm uma percepção negativa dos empresários.
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analisar os consumidores brasileiros apenas pelas
classes econômicas que eles estão ou a renda que
eles recebem. Nas minhas apresentações, há um
dado que sempre surpreende os espectadores: os
10% mais ricos do país têm uma renda familiar mensal de R$ 7 mil reais. A imensa maioria das famílias
brasileiras passa o mês inteiro com R$ 2,3 mil.
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IMPAR – O que significa a expressão “o bolso não explica a cabeça” e como isso se relacionado ao perfil do consumidor de Santa Catarina?
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Não mudariam de bairro

Essa é uma primeira e grande mudança que poderia ser feita para se aproximar dos consumidores
e melhorar as vendas: se aproximar de suas reais
demandas. No entanto, eu também olho para os dados e vejo que as pessoas em Santa Catarina são,
digamos, prudentes na hora de comprar: 83% dizem
que se informam antes de adquirir um produto e 87%
afirmam que conhecem mais seus direitos agora do
que no passado. Então, eu diria que uma estratégia
importante passa também por jogar limpo com seus
clientes – porque isso é notado pelas empresas.

”
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Palavra de

campeãs
Desde sua primeira edição, há 12 anos,
a Pesquisa IMPAR da RICTV | Record TV,
realizada pelo Ibope Inteligência, não só
revela as preferências dos consumidores catarinenses, mas também tem confirmado o sucesso das estratégias de
marketing e relacionamento das marcas
que atuam no estado com seus clientes.
E são marcas consagradas anualmente
pelo IMPAR que, nas páginas a seguir,
compartilham neste anuário suas análises sobre o desempenho em 2019, suas
ações e suas expectativas para 2020.
Saiba o que pensam Havan, Koerich,
SENAI, SICOOB e Unimed, marcas campeãs na Pesquisa IMPAR da RICTV.
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Mais conhecimento
sobre o cliente
Jordan Hang, gerente de marketing e de e-commerce
da rede de lojas Havan, destaca o uso de dados como
um dos pilares no relacionamento com os clientes. O
foco está em conhecer melhor os hábitos e otimizar
as ações de comunicação. Fundada em 1986, em
Brusque, a rede conta com 133 lojas, sendo 38 em
Santa Catarina, emprega 16 mil pessoas e deve
faturar R$ 12 bilhões em 2019 (R$ 5 bilhões a mais
do que em 2018).
IMPAR - Como avalia as estratégias de marketing e de relacionamento com clientes adotadas
pela Havan em 2019?

“

Nossa grande
estratégia de
fidelização é
manter a rotina
de um bom
relacionamento.

”

Jordan Hang - A Havan hoje conta com uma sala exclusiva de CRM e
análise de dados para ter uma comunicação mais precisa com os nossos
clientes. Além de CRM, nós estamos
fazendo uma comunicação muito personalizada com os nossos clientes
por meio das mídias sociais. Através
das segmentações, nós conseguimos
buscar pelo hábito de compras destas pessoas no Cartão Havan, fazendo uma comunicação mais assertiva.
Isso resulta na contribuição do crescimento de 60% da empresa este ano.
IMPAR - Na sua visão, como
tem sido enfrentar o desafio para
conquistar a atenção e a preferência de um consumidor cada vez
mais conectado?
Jordan Hang - O maior desafio,
hoje, com o varejo agressivo que nós
temos, é oferecer o produto certo, na
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hora certa, e, principalmente, na mídia correta, na linguagem que o consumidor quer ouvir. Hoje temos que
partir para a personalização do que
atacar de forma massiva os nossos
clientes. Esse é o principal grande
desafio e também buscar no mercado
profissionais que tenham esta visão
de varejo.
IMPAR - O que esperar de 2020
e que ações a empresa pretende
adotar em termos de estratégias
de marketing e de marca?
Jordan Hang - A Havan é uma
empresa muito particular porque ela
foca 100% na experiência de compra
do cliente. Fazemos campanhas para
os clientes virem passear na loja e,
por consequência, acabam comprando conosco. Nossa grande estratégia
de fidelização é manter a rotina de
um bom relacionamento, de um relacionamento saudável, e colocar a
experiência do cliente acima de tudo.
O cliente tem que ser o foco de todas
as atenções e esforços de uma empresa.
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Rumo ao centenário mais
conectada do que nunca
A rede de lojas Koerich acompanha de perto a evolução
tecnológica no varejo. “Nossa proposta continuará sendo
muito simples: realizar sonhos”, afirma Antonio Koerich,
presidente da empresa, referência no segmento de Móveis e Eletro. A rede conta com um laboratório integrado
para desenvolver soluções que possam proporcionar
experiências inesquecíveis para os clientes.

IMPAR – Qual tem sido a importância da
tecnologia nas estratégias de marketing e de
relacionamento com clientes do Koerich?

criar uma separação entre o físico e o digital.
Além disso, temos investido muito na experiência de compra com o cliente. Ele compra no
site ou em qualquer plataforma e retira na loja que
quiser. Essa é uma tendência com forte adesão e
contribui para a fidelização de clientes. Nesta linha,
temos trabalhado na ampliação das lojas físicas.

Antônio Koerich: Temos feito um esforço máximo para adaptarmos nossa empresa a essa nova
onda de tecnologia. Novos desafios nos são propostos a cada instante e o consumidor moderno
está cada vez mais conectado. Produtos lhes são
oferecidos de maneira instantânea e essa realidade está virando um hábito e uma grande disputa de
mercado. Nosso grande desafio tem sido estar presente na mente do consumidor catarinense, cada
vez mais perto dos clientes, oferecendo produtos e
soluções antenadas com a realidade.

IMPAR – E para 2020, qual sua expectativa
e o que dá para adiantar em termos de ações
do Koerich?
Antônio Koerich: Nossa proposta continuará
sendo muito simples: realizar sonhos. As adequações que se tomarão e se seguirão a partir daí,
ainda são uma grande incógnita. Mas estamos
nos preparando. Aqui no Koerich já contamos com
três gerações no dia a dia da empresa, e assim
pretendemos preparar nosso futuro, buscando soluções ágeis e modernas, e que possam ser viabilizadas em qualquer modelo moderno. Tudo isso
sem grandes rupturas, pois sabemos que a real necessidade de nossa existência é o cliente e assim
continuarmos firmes e fortes para enfrentar cada
dia desse nosso novo futuro. Já estamos pensando
no centenário da empresa. Sabemos que até lá,
o potencial de compra e os modelos de negócio
podem sofrer alterações. Contudo, nossa missão
permanecerá viva no dia a dia da empresa.

IMPAR – Com tantos anos de varejo, como
conquistar esse consumidor cada vez mais bem
informado?
Antônio Koerich: É necessário oferecer ao consumidor moderno outras alternativas de compra.
Não falo nas tão tradicionais, como cor, modelo, forma… Me refiro a novos modelos de pagamento e ao
que tanto trabalhamos para aperfeiçoar que é a experiência de compra. Dessa forma, temos pensado
de que forma o online e o offline vão convergir e por
isso lançamos o KLAB, nosso laboratório de tecnologias e que tem integração com todas as áreas da
empresa, pensando cada vez mais no phigical, sem
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CURSOS TÉCNICOS
SENAI

Para mudar a sua vida
não precisa ir longe.
Porque o caminho certo
para o seu futuro
você já conhece.
E ele começa AQUI!

Carlos Eduardo da Silva

Técnico em Eletromecânica

SENAI/SC há 12 anos marca IMPAR
no segmento Ensino de Capacitação
Profissional/Técnico Profissionalizante

Matrículas abertas

0800 48 1212

sc.senai.br/cursos
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Excelência é
a palavra-chave
Investir no relacionamento direto e valorizar a excelência de Ensino têm sido os destaques nas ações de
marketing do SENAI/SC (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), de acordo com seu diretor regional,
Fabrizio Machado Pereira. Para 2020, a palavra-chave
seguirá sendo excelência para seguir sendo destaque
na categoria Ensino Profissionalizante na pesquisa IMPAR.
IMPAR – Quais os destaques do marketing
do SENAI em 2019?

cessidades do mercado.
Além de formar profissionais, o SENAI também atua fortemente na indústria, em linha com as
novas demandas vindas com a quarta revolução
industrial. Há uma rede de institutos de inovação
e de tecnologia à disposição do setor em Santa
Catarina. Esses institutos atuam com tecnologias
de sensoriamento, Big Data, processamento, Inteligência Artificial e customização.

Fabrizio Machado Pereira: Adotamos uma
intensiva prática de relacionamento direto, a começar pelas experiências de vida dos estudantes
nos cursos. A metodologia de ensino enfatiza atividades práticas, nas quais os conhecimentos são
aplicados em projetos que reproduzem situações
reais da indústria. São atividades que acentuam o
envolvimento dos estudantes e, por consequência,
de suas famílias. Realizamos atividades que atraem a comunidade para as instalações do SENAI e
do SESI, para conhecer as estruturas, laboratórios,
metodologias de ensino.
Além disso, no evento Mundo Senai, os jovens
têm a oportunidade de estar próximos das carreiras
que o setor industrial oferece, ter contato com uma
ampla gama de profissões, recebem orientação
profissional e elaboram seu currículo, por exemplo.

IMPAR - Quais os planos do SENAI para
2020 tanto na relação com empresas quanto na
atração de alunos?
Fabrizio Machado Pereira: A melhor estratégia
é seguirmos realizando nosso trabalho com excelência, sempre em linha com as tendências do
mercado. Para isso, é fundamental sempre estar
próximo do público de relacionamento, entender
seus anseios e construir soluções conjuntas. Os
profissionais formados no SENAI têm elevado grau
de empregabilidade.

IMPAR – Como tem sido a estratégia para
conquistar a atenção e a preferência dos diferentes públicos que o SENAI deseja alcançar?

Oito em cada dez estudantes da instituição
estão inseridos no mundo do trabalho ao final ou
alguns meses após a conclusão do curso. Com
isso, a entidade reforça sua condição de referência
para a formação profissional tanto para a indústria,
quanto para as pessoas que desejam ingressar ou
se fortalecer no mercado de trabalho.

Fabrizio Machado Pereira: No caso da educação, é um desafio manter a excelência do ensino,
com metodologias atualizadas, atrativas, que despertem a criatividade dos estudantes e, ao mesmo
tempo, estejam alinhadas com as tendências e ne-
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Consolidação no
mercado catarinense
Com mais de 800 mil associados e atuando nos três estados da região Sul, a cooperativa de crédito Sicoob
tem presença destacada em Santa Catarina. São 36
cooperativas e 436 pontos de atendimento em 253
municípios, o que representa 86% do território catarinense. Neste cenário, Camile Silva, supervisora
de Comunicação e Marketing do Sicoob Central
SC/RS, diz que 2019 foi um ano de consolidação da
marca no estado. E para isso, transparência é parte
importante da estratégia.
IMPAR – Como avalia as estratégias de marketing e de relacionamento com clientes adotadas pelo Sicoob em 2019?

“

Nosso foco
é orientado por
um planejamento
estratégico que
possui três frentes:
associados, não
associados e o
público interno.

”

Camile Silva: Nossas estratégias
têm permitido que a marca Sicoob
se consolide ainda mais no mercado
catarinense e contribua para o crescimento consistente, ainda mais intenso nos últimos anos. Nosso foco
é orientado por um planejamento
estratégico que possui três frentes:
associados, não associados e o público interno. Para associados e não
associados trabalhamos na divulgação das vantagens, produtos e serviços, além do fortalecimento da marca. Para o público interno o foco tem
sido em ações de reconhecimento,
valorização e pertencimento.
IMPAR – Na sua visão, como
vencer o desafio de conquistar
a atenção e a preferência de um
cliente exposto a tanta informação?
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Camile Silva: Para conquistar a
atenção dos consumidores a marca
deve passar essência e verdade,
com muita transparência. No Sicoob,
o propósito e os esforços direcionados para os associados, que são os
donos da cooperativa, estão muito
presentes nas agências e em toda a
sua comunicação, na oferta de soluções adequadas. Isso se evidenciou
na pesquisa que realizamos, recentemente, que apontou mais de 85%
de satisfação, mostrando que estamos no caminho certo para manter e
atrair novos associados.
IMPAR – Está otimista para
2020? Que estratégias o marketing do Sicoob pretende adotar?
Camile Silva: Estamos otimistas
para o próximo ano, ainda em fase de
construção das estratégias, mas com
certeza as ações serão orientadas
para que o Sicoob prospere ainda
mais e continue sendo a cooperativa
preferida dos catarinenses no segmento do cooperativismo de crédito.
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Investimento
no jeito de cuidar
Para Ricieri do Rosário Ramos, gerente-comercial da
Unimed Grande Florianópolis, a personalização no
atendimento tem sido o foco no gerenciamento de
clientes da cooperativa médica. “Pode ser o grande diferencial de fidelização para os próximos anos”, diz. Somado a isso, o investimento em inovação, Compliance e humanização são pilares na estratégia que ajuda a conquistar a preferência dos clientes.
IMPAR – Qual estratégia de marketing a Unimed Grande Florianópolis priorizou em 2019?

zação. Nosso maior desafio é gerar a percepção
aos nossos clientes e potenciais que contamos
ainda com uma estrutura verticalizada de Hospitais e Pronto Atendimentos. Percebemos que, uma
vez que nossos clientes entendam nossos valores
(diferenciais), conquistamos de fato a atenção e a
preferência, e assim nos conectando cada vez mais
com as necessidades e expectativas deles.

Ricieri do Rosário Ramos: Nossa estratégia
foi fortalecer nossos serviços próprios e a reputação da marca, escorada na campanha institucional Nosso Jeito de Cuidar, lançada em agosto. A
estratégia de relacionamento com cliente adotada
segue o conceito de “Customer Success”. A cooperativa busca aprimorar a jornada do cliente, desde
sua prospecção e durante toda sua permanência
no plano, buscando que os contratantes atinjam os
resultados desejados ao utilizar os serviços da Unimed.
O atual gerenciamento dos clientes visa uma
maior personalização do atendimento já que hoje
contamos com empresas de diferentes portes e
com diferentes necessidades. Segmentar e entender a necessidade de cada um destes clientes é
primordial para manter e sustentar parcerias, entregar resultado personalizado a cada uma delas,
entendendo as expectativas de cada cliente. Pode
ser o grande diferencial de fidelização para os próximos anos.

Neste tema, ainda temos que acompanhar a
evolução tecnológica, seja na digitalização dos processos internos ou para soluções em saúde. Nos
últimos anos modernizamos nossos processos de
trabalho, por exemplo, implantamos uma plataforma que permite a venda on-line de novos planos de
saúde, através do nosso site, onde o cliente consegue fazer simulações e contratar o plano sem passar por um vendedor.
IMPAR – Para 2020, qual será prioridade? Seguir com o que começou a desenvolver em 2019?
Ricieri do Rosário Ramos: Queremos seguir
com a qualidade dos nossos serviços, atualizando
sempre as tecnologias e o nível de cuidado para
manter a confiança conquistada em 48 anos de atividade. Por isso, nossos investimentos serão em
tecnologias e soluções que se aproximam cada vez
mais do cliente. Queremos estar onde o cliente está
e oferecer a ele um plano de saúde adequado ao
seu estilo de vida mas preocupado com a sua saúde.

IMPAR – Como a cooperativa tem buscado a
preferência do seu público-alvo?
Ricieri do Rosário Ramos: Hoje os grandes
projetos da empresa estão voltados para três pilares: Inovação tecnológica, Compliance e Humani-
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É COM A GENTE
Os maiores inﬂuenciadores da televisão catarinense e o melhor
conteúdo regional estão na telinha da RICTV | Record TV.
Uma combinação que só poderia resultar em engajamento e
uma audiência qualiﬁcada que não para de crescer.
Anuncie na RICTV

NDMAIS.COM.BR |

/RICTVRECORD

@RICTVRECORDSC

VERIFIQUE O CANAL NA SUA CIDADE EM NDMAIS.COM.BR/RICHD

Pesquisa IMPAR Tech 2019

IMPAR Tech: Dados revelam hábitos
de consumo online dos catarinenses
A pesquisa IMPAR, realizada pelo Ibope Inteligência, também coleta dados sobre os hábitos de consumo online dos catarinenses. Na edição 2019, a Pesquisa IMPAR Tech da RICTV |
Record TV mostra que houve um crescimento no percentual de
pessoas no estado que compram pela internet. Na comparação
com 2018, houve um crescimento de 14%, saindo de 27,2% para
31,2% nas respostas para a pergunta se costuma comprar online.
Foram entrevistadas 910 pessoas entre mulheres e homens
com idade a partir de 16 anos, de todas as classes sociais e das
regiões do estado incluídas na pesquisa IMPAR (Grande Florianópolis, Foz do Itajaí, Vale do Itajaí, Extremo Sul, Região Norte e
Extremo Meio Oeste).
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A pesquisa IMPAR
Tech também quis saber
dos consumidores informações relacionados ao
tipo de dispositivo que
utilizam para fazer suas
compras online. O Ibope Inteligência também
coletou dados sobre os
produtos ou serviços adquiridos com maior frequência pela internet, além
das principais vantagens
de comprar por canais
virtuais.

Principal dispositivo utilizado
para compras na internet

Dispositivo utilizado para compras na internet em 2019
Smartphone

Celular comum com acesso à internet

64,9%

54,3%
Notebook

21,4%

28,4%
Desktop

13,4%

15,1%

Tablet/Ipad
1,8%
0,4%
2018

2019

Confira os dados:
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pela
internet
internet
Principal
vantagem
Produtos ou serviços comprados
Produtos
serviços comprados
de comprar pela internet
com maisou
frequência
na internet com
mais frequência na internet
Roupas e acessórios
31,5%
31,8%

Eletrônicos

Preço baixo PreçoPreço
baixoPreço
baixobaixo
39,6%

2018

2018
2019 20182018
2019 20192019

63,4%

58,7%
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/rápido
efetuar
mais rápido
efetuar
a compra
efetuar
a compra
a compra 1,8%
1,8%
Livros
6,7%
5,7%
Entrega rápida
Entrega
Entrega
rápida
Entrega
rápidarápida
Artigos de Decoração
1,8%
3,9%
Qualidade dos
Qualidade
produtos
Qualidade
dos
Qualidade
produtos
dos produtos
dos produtos 0,5%
0,5%
Ferramentas
2,4%
3,0%
Papelaria / livraria / material de escritório Fazem trocaFazem
rapidamente
Fazem
trocaFazem
rapidamente
troca troca
rapidamente
rapidamente -

6,1% 4,5% 4,5%
6,1% 6,1%6,1%

3,5% 2,3% 2,3%
3,5% 3,5%3,5%
1,3%

0,8%

1,8% 1,8%
1,3%
-

1,3%1,3%

0,8%
0,8%0,8%

0,4% 0,5%0,5%
0,4% 0,4%0,4%
0,4%

-

0,4%
0,4%0,4%

0,4%

-

0,4%
0,4%0,4%

ParticipaçãoParticipação
em programas
Participação
Participação
em de
programas
em
pontos
programas
em programas
de pontos
de pontos
- de pontos
0,4%

0,4%
0,4%0,4%

2,6%

Brinquedos
2,3%
2,5%
Passagens aéreas
1,4%
1,5%
Alimentos
2,6%
0,7%

11,2%

13,1%
2018

2019

Redução de Redução
impostos
Redução
deRedução
impostos
de impostos
de impostos

AtendimentoAtendimento
padrão
Atendimento
Atendimento
padrão
padrão
padrão

-

-

Opinião de outros
Opinião
Opinião
usuários
de outros
Opinião
de outros
usuários
de outros
usuários
usuários
0,4%
(avaliação dos(avaliação
produtos)
(avaliação
dos(avaliação
produtos)
dos produtos)
dos produtos)
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0,4%

-

0,4%
0,4%0,4%

0,4% 0,4%0,4%
0,2%
0,2% 0,2%0,2%

Pesquisa IMPAR 2019

A

o conferir a lista das marcas
mais bem avaliadas na edição
2019 da pesquisa IMPAR, que
entrevistou 910 pessoas nas
seis regiões de abrangência
de Santa Catarina, verifica-se que muitas das
premiadas em 2018 continuam sendo as preferidas e de maior afinidade entre os catarinenses. A “prova de lealdade” é decorrente
de uma relação de consumo que é, antes de
tudo, emocional, nada muito diferente de um
namoro ou uma amizade.
Quem afirma é Fábio Caldas, diretor de
contas de Shopping, Varejo e Imobiliário do
Ibope Inteligência, instituto responsável pela
pesquisa IMPAR. “Quando o consumidor cria
vínculo com uma marca é natural que dê muitas chances antes de considerar a troca. Ou
seja, para perder um cliente a marca precisa
errar muito, ou errar grande”, diz.
Para Caldas, o envolvimento emocional
faz com que exista certo sofrimento por parte
do consumidor em admitir que suas expectati-

Uma relação
consolidada
com o
consumidor
catarinense
IMPAR 2019
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vas não foram atendidas, o que naturalmente dificulta
a troca de marca. “Assim, de um ano para outro, é
esperado que ocorram poucas alterações nas marcas
preferidas”, afirma o executivo. Porém, alerta Caldas,
é importante que sejam analisados os dados de um
período maior porque uma marca que estava entre as
preferidas pode perder paulatinamente esse reconhecimento. “Quando é possível notar uma linha de tendência nessa situação, o sinal amarelo deve acender”,
atesta.
Sobre os critérios que os consumidores adotam
para “criarem” sua preferência de marca, Fábio Caldas
explica que não é uma identificação possível de ser feita. No entanto, falando de forma geral, o ato do consumo é uma forma de resolver problemas. “Se estou com
fome, preciso comprar algo para comer, seja pronto ou
para fazer em casa. Se preciso me deslocar, tenho que
comprar um carro ou pagar pelo serviço de transporte”,
exemplifica. Passado esse nível mais básico do consumo, explica Caldas, existe o lado emocional da história. “O consumidor quer ter a sensação que resolveu o
seu problema da melhor forma possível”, diz.
Na opinião do diretor do Ibope Inteligência, uma
marca dá o primeiro passo para garantir a próxima
venda quando consegue mostrar para o consumidor
que é a melhor escolha possível. “Se eu comprei hoje
a marca ‘A’ e fiquei muito satisfeito, por que vou trocar
na próxima compra? As marcas devem estar atentas
às funcionalidades de seus produtos – ou serviços –
mas também à imagem que estão criando na mente
do consumidor”, diz Caldas.
Por isso é importante tomar cuidado com ações
de marketing desenvolvidas, por exemplo. A forma
como responde a solicitações dos consumidores, ou
os momentos de crises em geral, também pode fazer com que muitas pessoas cogitem a troca. Acima
de tudo, afirma Fábio Caldas, a relação de consumo
envolve necessariamente uma pessoa: o consumidor.

Total de entrevistados
910 pessoas

54,58%
Feminino

45,42%
Masculino

Classes
Classe A

5,05%
Classe B

34,16%
Classe C

52,19%
Classe D e E

8,61%
Escolaridade
Analfabeto

Sabe ler, escrever,
mas não cursou escola

1,6%

Ensino Fundamental

33,17%

Ensino Médio

44,14%

Superior

21,09%

Faixa etária
16 e 17 anos

2,91%

18 a 24 anos

14,02%

25 a 34 anos

Nas páginas a seguir você confere as
marcas que souberam estabelecer a relação
vencedora com seus consumidores. Confira
as vencedoras na categoria Estadual, as
TOP IMPAR, que alcançaram os maiores
percentuais na pesquisa entre todas as
marcas e, por fim, as vencedoras em cada um
dos segmentos pesquisados por região.

20,91%

35 a 44 anos

19,84%

45 a 54 anos

17,53%
55 a 64 anos

14,68%
+65 anos

10,10%

Pesquisa IMPAR 2019

IMPAR: A consagração das marcas
que atuam em Santa Catarina
É num cenário de boas perspectivas e aberto para novas oportunidades que a
pesquisa IMPAR, da RICTV | Record TV, em parceria com o Ibope Inteligência, chega
a sua 12ª edição consagrando mais uma vez as marcas que souberam estabelecer
uma relação vencedora com seus consumidores. É o que você confere nas páginas
a seguir quando serão apresentados os percentuais da pesquisa IMPAR 2019.

Destaques Catarinenses
A apresentação dos dados da pesquisa começa com os Destaques Catarinenses. Neste ano, Havan e Florianópolis foram as vencedoras por serem as mais citadas como respostas para as perguntas Melhor loja de comércio de Santa Catarina e Qual cidade possui
melhor qualidade de Santa Catarina, respectivamente. O empresário Luciano Hang e o
prefeito Gean Loureiro comentam as premiações e você confere os percentuais dos vencedores e dos segundos e terceiros de cada uma das perguntas feitas pelo Ibope Inteligência.

Top IMPAR
Depois dos Destaques Catarinenses é a vez de conhecer as três marcas que conquistaram o Top IMPAR, que são aquelas que alcançaram os maiores percentuais na pesquisa
entre todas as marcas citadas pelos entrevistados. Em 2019, Unimed e Tirol repetiram seus
desempenhos, mas com percentuais maiores na comparação com 2018. A TIM fecha o
seleto grupo das marcas Top IMPAR, sendo a novidade na edição deste ano.

Vencedores por segmentos
Na sequência, começam a ser apresentadas as vencedoras em cada um dos 27 segmentos pesquisados pelo Ibope Inteligência em cada uma das seis regiões de Santa Catarina,
começando por Arroz. Em cada segmento são apresentados gráficos que mostram os percentuais dos três primeiros lugares em cada uma das regiões. Além disso, na área Destaque, é
feita uma análise dos resultados dos dados da pesquisa, na comparação com o IMPAR 2018,
para apontar o que mudou nos três primeiros lugares em cada região, enfatizando quem se
manteve, quais marcas melhoraram sua performance, entre outras curiosidades.

Marcas estaduais
Nas páginas de 11 segmentos são apresentadas também os percentuais das marcas vencedoras na categoria Estadual, que este ano premia as marcas Urbano (Arroz), Caixa Econômica Federal (Banco), SENAI (Ensino Profissionalizante), Uniasselvi (Ensino a Distância), UFSC
(Faculdade), Farmácia Preço Popular (Farmácia), Tirol (Leite), Havan (Loja de Departamento),
TIM (Operadora de Telefonia Celular), Unimed (Plano de Saúde) e Orsegups (Vigilância e Segurança). Confira os percentuais nas respectivas páginas setoriais.
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Havan e Florianópolis são
os Destaques Catarinenses
Marca que melhor
representa o
estado de Santa Catarina
A pesquisa IMPAR também quis saber o Destaque Catarinense nas
HAVAN
e Qual cidade
categorias Melhor loja de comércio de Santa Catarina
13,46%
possui a melhor qualidade de vida KOERICH
em Santa Catarina. E os
2,57%
vencedores foram Havan e Florianópolis, respectivamente.
AURORA
2,55%

Marca que melhor
Marca
que melhor
representa
representa
o
o
estadode
deSanta
Santa Catarina
Catarina
estado

Qual cidade possui a melhor
Qual cidade possui a melhor
qualidade de
de vida
vida em
qualidade
em SC?
SC

HAVAN
HAVAN

FLORIANÓPOLIS
FLORIANÓPOLIS

13,46%

21,31%

JOINVILLE
JOINVILLE

KOERICH

15,37%

2,57%

JARAGUÁ DO SUL

AURORA

8,14%

2,55%

Qual cidade possui a melhor
qualidade
de vida satisfação
em SC
Uma grande

“

FLORIANÓPOLIS

É uma grande satisfação. Eu conside21,31%
ro essencial estarmos sendo indicados ao
JOINVILLE
Prêmio IMPAR por ser
uma análise mais
15,37%
estratégica do marketing. Hoje, o varejo
está muitoJARAGUÁ
mais agressivo
e ele não nos
DO SUL
8,14%
permite errar.
Hoje, a Havan tem um marketing analítico e um marketing criativo. O
marketing não é responsável somente em
investir e sim por retornar o valor investido para a empresa. Conforme mudamos a
mentalidade de uma equipe de marketing,
os resultados acabam
sendo mais favoráveis e mais
rentáveis.

“

Uma cidade singular

Ser destaque na pesquisa IMPAR
2019 é um reconhecimento à singularidade de Florianópolis. Nossa Ilha da
Magia também é a Ilha do Silício, com
seu ecossistema tecnológico, mas também do boi de mamão, das rendeiras...
Sorte de quem pode ser considerado
manezinho, seja de coração ou nascimento. Nosso profundo e sincero agradecimento a quem lembra das belezas
do nosso município com carinho. Que
possamos crescer juntos ainda mais nos
próximos anos!

”

”

Gean Loureiro

Luciano Hang

Prefeito de
Florianópolis

Fundador da Havan
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Top IMPAR: Marcas mais votadas
Confira as marcas consideradas Top IMPAR 2019, que foram as mais
votadas entre todas as categorias da pesquisa RICTV / Ibope Inteligência.

Unimed 71,78%

Tirol 64,47%

Repetindo o feito de 2018, a Unimed
alcançou a posição de marca com
a maior pontuação entre todas as
mencionadas na pesquisa Ibope
Inteligência, reforçando sua posição
de referência no segmento de
Plano de Saúde. E, se em 2018, a
cooperativa de saúde esteve em
primeiro lugar no Top IMPAR somando
67,39%, neste ano, o percentual
cresceu e a marca ultrapassou a casa
dos 70%, cravando 71,78%. E mais:
ficou em primeiro lugar na categoria
Estadual e em todas as seis regiões
do estado pesquisadas pelo Ibope
Inteligência. Tudo isso fruto de mais
de 50 anos de atuação no Brasil e
reunindo em Santa Catarina mais de
5.800 médicos cooperados e uma rede
de serviços com hospitais, laboratórios
e clínicas próprias e credenciadas.

A Tirol, a exemplo da Unimed, também
repetiu a performance do IMPAR 2018
na edição 2019 da pesquisa da RICTV
| Record TV. Ou seja, ocupa mais uma
vez a segunda posição no Top IMPAR
e também um desempenho acima do
que foi alcançado no ano passado,
saindo de 62,84% para 64,47%. Marca
das mais tradicionais no segmento, a
caminho de completar meio século e
com mais de 200 produtos derivados
do leite em seu portfólio, a Tirol vem de
um reposicionamento anunciado em
2018, com novo slogan e reformulação
de embalagens. Líder em vendas, com
origem na cidade catarinense de Treze
Tílias, a empresa pode conferir os
resultados de suas ações no primeiro
lugar que ocupa no IMPAR 2019 na
categoria Estadual e nas seis regiões
pesquisadas pelo Ibope Inteligência.

TIM 48,36%
A TIM é a novidade na lista do Top IMPAR 2019. Com seus 48,36%, a Operadora de
Telefonia Celular ocupa a posição que em 2018 foi da rede de lojas de departamento
Havan. O desempenho da marca de origem italiana está vinculado ao resultado da
pesquisa IMPAR. Inicialmente porque, mais uma vez, a empresa conquistou o topo
na categoria Estadual com mais que o dobro do percentual da segunda colocada. E
depois porque, na comparação com 2018, a TIM ganhou mais um primeiro lugar este
ano entre as seis regiões pesquisadas. Eram quatro e este ano são cinco as regiões
em que a marca é a preferida dos consumidores. A nova conquista ocorreu no MeioExtremo Oeste, onde a liderança no IMPAR era da operadora Vivo em 2018.
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segmentos

Arroz
Confira a lista das marcas
vencedoras no IMPAR 2019
no segmento Arroz
Destaque
• Na edição
2019 da Pesquisa
IMPAR, a marca
Urbano repete o
desempenho de 2018,
quando foi a preferida
e de maior afinidade
regional na categoria
estadual e nas regiões
Norte e Foz do Itajaí.
• Já a marca Tio João
é a que aparece entre
as três mais citadas
em todas as regiões,
liderando na Grande
Florianópolis, mesmo
desempenho alcançado em 2018.
• Como novidade, a
marca Vila Nova aparece como a terceira
mais citada na categoria Estadual e lidera
empatada com a marca Urbano na Região
Norte.

Estadual

URBANO

20,55%
TIO JOÃO

18,70%
VILA NOVA

12,43%
Índice por Região
Grande Florianópolis

TIO JOÃO

Região Norte

26,77%

38,58%

KIARROZ
FUMACENSE

TIO JOÃO

16,41%

8,66%

LIGEYRINHO

BURITI

15,15%
Foz do Itajaí

2,89%

TIO JOÃO

Meio-Extremo Oeste

PANELAÇO

42,11%

46,29%

URBANO

TIO JOÃO

27,82%

19,43%
KIARROZ
FUMACENSE

KIARROZ
FUMACENSE

6,77%

Vale do Itajaí

17,71%
Extremo Sul

URBANO
30,92%
DALFOVO

21,05%
TIO JOÃO

14,47%

IMPAR 2019
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KIARROZ
FUMACENSE
38,37%
RAMPINELLI

19,77%
TIO JOÃO

11,05%

segmentos

Banco
Confira a lista das marcas
vencedoras no IMPAR 2019
no segmento Banco
Estadual

Destaque

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

31,48%
BANCO DO BRASIL

22,75%
BRADESCO

17,59%
Índice por Região
Grande Florianópolis

Foz do Itajaí

Região Norte

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

35,32%

30,10%

BANCO DO BRASIL

BRADESCO

29,77%

25,73%

ITAÚ

BANCO DO BRASIL

15,40%

19,66%

Meio-Extremo Oeste

BRADESCO

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

24,53%
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

36,02%

22,64%

BANCO DO BRASIL

ITAÚ

22,27%

22,17%
Vale do Itajaí

BRADESCO

11,85%

Extremo Sul

VIACREDI

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

31,84%
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

44,71%

21,39%

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

19,23%

20,90%

BRADESCO

18,27%
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• O desempenho da
Caixa Econômica Federal
é o destaque no segmento Banco, vencendo na
categoria Estadual e em
mais quatro categorias
regionais. A performance
da CEF no IMPAR 2019
é semelhante ao do ano
passado e com o maior
percentual alcançado novamente no Extremo Sul.
• Como curiosidade, o
Bradesco e a Viacredi
ocupam as primeiras
colocações nas regiões
Foz do Itajaí e Vale do
Itajaí, respectivamente. Já
o Banco do Brasil, aparece
em seis das sete regiões.
Mas, diferente da pesquisa de 2018, não aparece
no primeiro lugar (no ano
passado o BB foi a marca
vencedora no Vale do Itajaí
e no Meio-Extremo Oeste).

segmentos

Clínica Odontológica
Confira a lista das
marcas vencedoras no
IMPAR 2019 no segmento
Clínica Odontológica
Índice por Região

Destaque
• Pesquisa divulgada
pelo Instituto de Estudos
de Saúde Suplementar
(IESS) mostra que os planos que cobrem tratamentos odontológicos mantêm
trajetória de crescimento.
Quando o segmento teve
início, com regulamentação a partir de 2000/2001,
havia menos de 1 milhão
de beneficiários. Atualmente, esses planos
detêm 24,96 milhões de
beneficiários, e a tendência é de expansão.

Grande Florianópolis

Região Norte

VOLTE
A SORRIR
22,29%

UNIÃO
ODONTOLOGIA
7,24%

CLÍNICA DENTÁRIA
JOINVILLE

ARTE SORRISO

9,71%

5,88%
ODONTO EXCELLENCE

ORTHODONTIC CENTER

4,52%

8,00%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

ODONTO
CENTER
13,58%

ODONTOSAN
45,61%

ORTHODONTIC CENTER

ORAL SIN

9,88%

4,39%

ORAL SIN

• Neste cenário, as
vencedoras União Odontologia, Volte a Sorrir e
Odontosan repetiram o
desempenho de 2018 na
pesquisa IMPAR 2019 e
lideram na Grande Florianópolis, Região Norte
e Meio-Extremo Oeste,
respectivamente.

UNIÃO ODONTOLÓGICA |
AMOR SAÚDE

8,64%

3,51%

Vale do Itajaí

Extremo Sul

ORAL SIN
11,43%

PRÓ DENTE
21,13%

ORTHODONTIC CENTER

ANJO DENTAL

7,14%
ORAL UNIC | SORRIMAX

5,71%
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9,86%
CLÍNICA ODONTOLÓGICA
ANDRÉ LIMA

8,45%
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segmentos

Construtora
Confira a lista das marcas
vencedoras no IMPAR 2019
no segmento Construtora
Índice por Região
Grande Florianópolis

Destaque

Região Norte

MRV
13,53%

KOERICH
CONSTRUÇÕES
16,11%
AM CONSTRUTORA

CORREIA

14,09%

6,77%

MRV

RÔGGA

11,41%

6,02%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

NOSTRA CASA
45,08%

DAL FARRA

6,78%

SANTA MARIA
CONSTRUTORA

EMBRAED

27,12%

18,03%

FG
EMPREENDIMENTOS
30,51%
Vale do Itajaí

4,92%

Extremo Sul

TORRESANI
26,09%

FONTANA
28,57%

SPERANZINI

LOCSK

8,70%

9,52%

FG EMPREENDIMENTOS | EMBRAED |
NOVA TRENTO | FRECHAL | MARINI |
RAYMUNDI | SIFRA | WZ

4,35%

SCALA | KATEDRAL

CONSTRUFASE |
CRICIÚMA CONSTRUÇÕES

4,76%
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• Na Grande Florianópolis, as três construtoras
mais bem colocadas na
pesquisa IMPAR 2019 alcançaram percentuais muito próximos, com vantagem
de 2% a favor da Koerich
Construções em comparação com a AM Construtora,
vencedora no IMPAR 2018.
• Outra troca de posições
na comparação com a edição do ano passado ocorreu
na região do Foz do Itajaí,
com a FG Empreendimentos assumindo a primeira
posição por pouco mais de
3% sobre a marca campeã
de 2018, a Embraed.
• Nas demais regiões, os
vencedores de 2019 foram
os mesmos do ano passado. Destaque para a Nostra
Casa, que alcançou o maior
percentual entre os primeiros colocados no segmento.

www.impar.online

segmentos

Cooperativas
de Crédito
Confira a lista das
marcas vencedoras no
IMPAR 2019 no segmento
Cooperativas de Crédito
Índice por Região

Destaque
• Equilíbrio.
Esta é a palavra que
pode resumir a análise da lista de vencedores do IMPAR
2019 no segmento
de Cooperativa de
Crédito. Sicoob,
Sicredi e Viacredi
ocuparam o primeiro lugar em duas
regiões cada. Na
comparação com os
resultados da pesquisa do ano passado, a única diferença
está na cooperativa
preferida na região
Meio-Extremo Oeste,
com o Sicoob ficando em primeiro lugar
(ocupando a posição
que foi do Sicredi).

Grande Florianópolis

Região Norte

SICOOB

SICREDI

23,72%

37,45%

SICREDI

SICOOB

20,00%

15,23%

UNICRED

VIACREDI

5,58%

14,81%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

VIACREDI

SICOOB

34,75%

48,15%

SICREDI

SICREDI

22,84%

24,58%
SICOOB

COOPER ALFA

9,32%

11,73%

Vale do Itajaí

Extremo Sul

VIACREDI

SICREDI

95,54%

40,45%

SICOOB

SICOOB

23,60%

2,55%

IMPAR 2019

CECRED

UNICRED

1,27%

8,99%
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segmentos

Ensino
Profissionalizante
Confira a lista das
marcas vencedoras no
IMPAR 2019 no segmento
Ensino Profissionalizante
Destaque
• Não fosse a
SATC, de Criciúma, o
SENAI teria dominado a
lista de vencedores em
todas as regiões, além
da categoria Estadual.
Ainda assim, a instituição de ensino profissionalizante vinculada à
Federação das Indústrias de Santa Catarina
conseguiu repetir o
desempenho alcançado na IMPAR 2018.
• A diferença é que em
2018, o SENAI perdeu
o primeiro lugar no
Meio-Extemo Oeste
para o SENAC e neste
ano, deixou de vencer
no Extremo Sul, ficando em segundo lugar,
atrás da SATC.

Estadual

SENAI

32,23%
SENAC

12,08%
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - IFSC

7,98%
Índice por Região
Grande Florianópolis

Região Norte

SENAI

SENAI

23,11%

33,92%

INSTITUTO FEDERAL
DE SANTA CATARINA
IFSC

ASSESSORITEC

21,12%

TUPI

SENAC

6,29%

20,98%

18,33%
Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

SENAI

SENAI

40,37%

47,41%
SENAC

SENAC

11,85%

12,84%

INSTITUTO FEDERAL
DE SANTA CATARINA
IFSC

SEBRAE

8,26%
Vale do Itajaí

IMPAR 2019

10,37%
Extremo Sul
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SENAI

SATC

48,96%

31,53%

SENAC

SENAI

20,83%

17,12%

CEDUP

CEDUP

17,71%

11,71%

www.impar.online

segmentos

Ensino a
Distância
Confira a lista das
marcas vencedoras no
IMPAR 2019 no segmento
Ensino a Distância
Destaque
• No embalo do
crescimento, com maior
oferta de cursos com parte da carga horária não
presencial, o destaque
do segmento de Ensino a
Distância no IMPAR 2019
é a Uniasselvi, líder em
cinco das sete regiões.
Destaque para a diferença para o segundo lugar
na região do Vale do Itajaí
(68,06% contra 11,11%).
• A Anhanquera, que em
2018 foi primeiro lugar
no Meio-Extremo Oeste,
este ano foi preferida na
Região Norte. Enquanto
isso, a UNOPAR passou
dos 60% na pesquisa e
tomou o primeiro lugar da
Anhanquera no Meio-Extemo Oeste.

Estadual

UNIASSELVI

27,72%
ANHANGUERA

9,58%
UNOPAR

7,80%
Índice por Região
Grande Florianópolis

Região Norte

UNIASSELVI

ANHANGUERA

19,42%

20,41%

ESTÁCIO

UNIASSELVI

15,11%

17,01%

ANHANGUERA

ASSESSORITEC

10,79%

11,56%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

UNIASSELVI

UNOPAR

27,03%

62,92%

AVANTIS

UNOCHAPECÓ

14,86%

15,73%

UNICESUMAR

UNIASSELVI

8,11%

4,49%

Vale do Itajaí

IMPAR 2019

Extremo Sul
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UNIASSELVI

UNIASSELVI

68,06%

46,38%

UNICESUMAR

ESUCRI

11,11%

15,94%

FURB

UNESC

4,17%

7,25%

www.impar.online

(47) 3326-4480

www.lsantoantonio.com.br
LSANTOANTONIO

altomar

LAB.SANTO.ANTONIO

D E TO D O S

O S R E S U LTA D O S ,

confiança

O QUE MAIS NOS

O R G U L H A É A S UA

TECNOLOGIA, ÉTICA E HUMANISMO A SERVIÇO DE SUA SAÚDE.
POMERODE
GASPAR
BLUMENAU – MATRIZ
Av. das Comunidades, 410 Av. 21 de Janeiro, 1221
Al. Rio Branco, 496
(47) 3306-1503
(47) 3018-1618
(47) 99109-0347

segmentos

Ensino Médio
Confira a lista das marcas
vencedoras no IMPAR 2019
no segmento Ensino Médio
Destaque
• O segmento
Ensino Médio é um dos
que mais apresentou
variação na pesquisa
IMPAR 2019 na comparação com os resultados
por região da edição do
ano passado. Apenas
Energia (Grande Florianópolis) e Bom Jesus
Ielusc (Região Norte)
conseguiram manter
suas lideranças entre os
colégios preferidos e de
maior afinidade regional.
• Nas demais regiões, só
novidades nos primeiros
lugares. E com percentuais muito próximos entre
os três primeiros colocados, o que pode indicar
um equilíbrio (e sinal de
qualidade) na oferta dos
serviços prestados aos
estudantes de cada uma
das regiões pesquisadas.

Índice por Região
Grande Florianópolis

Região Norte

BOM JESUS
IELUSC
7,69%

ENERGIA
12,85%

COLÉGIO
CATARINENSE

SENAI | ASSESSORITEC

6,94%

4,23%

INSTITUTO ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO

GOVERNADOR CELSO RAMOS |
ELIAS MOREIRA

4,86%

3,46%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

ESCOLA
ESTADUAL
PRESIDENTE
JOÃO GOULART
13,54%

BOM PASTOR
14,78%

CEJA

ESCOLA VICTOR
MEIRELLES

7,83%

8,33%

COLÉGIO DINÂMICO |
PEDRO MACIEL | TRILINGUE

ENERGIA | UNIVALI

6,09%

7,29%
Vale do Itajaí

Extremo Sul

ETEVI - FURB
13,43%

SATC
11,93%

SENAI |
SANTOS DUMONT

10,45%

CEDUP

8,96%

IMPAR 2019
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CEDUP

8,26%
COLÉGIO MARISTA | SÃO BENTO

7,34%

www.impar.online

segmentos

Faculdade ou
Universidade
Confira a lista das
marcas vencedoras no
IMPAR 2019 no segmento
Faculdade ou Universidade
Estadual

Destaque

UFSC

16,66%
UNIVILLE

12,01%
UNIVALI

10,62%
Índice por Região
Grande Florianópolis

Região Norte

UFSC

UNIVILLE

57,71%

42,58%

UNISUL

ANHANGUERA

9,57%

9,68%

ESTÁCIO DE SÁ

UNISOCIESC

6,38%

8,06%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

UNIVALI

UNOCHAPECÓ

73,21%

58,10%

AVANTIS

UNOESC

9,52%

13,97%

UNIASSELVI

FRONTEIRA SUL

3,57%

5,59%

Vale do Itajaí

Extremo Sul

FURB

UNESC

50,70%

37,75%

UNIASSELVI

UNISUL

38,03%

36,42%

UFSC

ESUCRI

7,75%

8,61%

IMPAR 2019
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• Tradição é um fator
importante no segmento
Faculdade ou Universidade. A trajetória na produção de conhecimento,
pesquisa e extensão junto
às comunidades faz a diferença e ajudou a tornar as
instituições referência para
estudantes, pais e sociedade em geral.
• Isso ajuda a entender o
resultado da pesquisa
IMPAR 2019: com os mesmos vencedores do ano
passado na categoria estadual e nas demais regiões.
Destaque especial para
ospercentuais da UFSC,
na Grande Florianópolis,
da Univali, na Foz do Itajaí,
e da Unochapecó, no
Meio-Extremo Oeste.

www.impar.online

segmentos

Farmácia
Confira a lista das marcas
vencedoras no IMPAR 2019
no segmento Farmácia
Destaque
• Na comparação
com os vencedores
de 2018, a novidade é a São
Rafael, a primeira colocada na região Meio-Extremo
Oeste. Nas demais regiões,
continua a predominância
das redes Farmácia Preço
Popular e Drogaria Catarinense.
• Ano passado, a Preço
Popular foi a grande vencedora, ocupando o primeiro
lugar em cinco das sete regiões, incluindo a categoria
Estadual. Este ano, caiu para
quatro. A Drogaria Catarinense, por sua vez, manteve
novamente dois primeiros
lugares, mesmo perdendo
a posição no Meio-Extremo
Oeste. A tradicional drogaria
mantém-se no topo em sua
região de origem em Santa
Catarina (Norte) e “roubou”
o primeiro lugar da Preço
Popular no Extremo Sul.

Estadual

FARMÁCIA PREÇO POPULAR

27,79%
DROGARIA CATARINENSE

22,14%
SESI

7,81%
Índice por Região
Grande Florianópolis

Região Norte

FARMÁCIA
PREÇO POPULAR

DROGARIA
CATARINENSE

25,63%

41,82%

PANVEL FARMÁCIA
E DROGARIA

FARMÁCIA
PREÇO POPULAR

15,49%

26,81%

DROGARIA
CATARINENSE

12,39%

Foz do Itajaí

SESI

Meio-Extremo Oeste

SÃO RAFAEL

FARMÁCIA
PREÇO POPULAR

37,06%

49,42%

SÃO JOÃO |
SÃO LUCAS

DROGARIA
CATARINENSE

12,94%

16,86%

DROGA RAIA

9,41%

DROGA RAIA

7,56%%

Vale do Itajaí

Extremo Sul

FARMÁCIA
PREÇO POPULAR
37,59%

19,46%
FARMÁCIA
PREÇO POPULAR

24,82%
11,35%
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DROGARIA
CATARINENSE

SESI

STYLO FARMA

IMPAR 2019

9,65%

www.impar.online

18,38%
SESI | FARMÁCIA
DO TRABALHADOR

10,27%

segmentos

Imobiliária
Confira a lista das marcas
vencedoras no IMPAR 2019
no segmento Imobiliária
Índice por Região
Grande Florianópolis

Destaque

Região Norte

IRINEU
IMÓVEIS |
ANAGÊ

IBAGY
32,99%

18,41%

IMOBILIÁRIA
BROGNOLI

ZATTAR

15,46%

13,81%

POPULAR

ITAIVAN

4,64%

4,18%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

NOSTRA
CASA

MAX MÓVEIS
29,69%

62,76%
ARAÚJO

SANTA MARIA

10,94%

14,48%

RENASCENÇA

EXATA

6,25%

6,90%

Vale do Itajaí

Extremo Sul

DUDA
IMÓVEIS

SCHORK
13,33%

23,94%
JACINTO

LOCATIVA

10,00%

16,90%

L.FERNANDO

GÓIES IMÓVEIS

8,33%

11,27%

IMPAR 2019
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• O empate
no primeiro lugar
na Região Norte é
a grande novidade
na lista do segmento
Imobiliárias em comparação com 2018.
Na pesquisa IMPAR
do ano passado a
Irineu Móveis liderou
sozinha e este ano
tem a Anagê ao seu
lado como a preferida e a de maior
afinidade regional.
• Nas demais regiões destaque para a
presença das marcas tradicionais em
suas regiões Ibagy,
Max Imóveis, Shork,
Nostra Casa e Duda
Móveis, mantendo
em 2019 a performance apresentada
na pesquisa de 2018.

segmentos

Laboratório de
Análises Clínicas
Confira a lista das marcas
vencedoras no IMPAR 2019
no segmento Laboratório
de Análises Clínicas
Índice por Região

Destaque
• Na Grande Florianópolis, o Santa Luiza
manteve sua liderança
no segmento Laboratórios de Análises Clínicas.
E com o maior percentual entre todos os vencedores deste ano e com
cerca de 9% de crescimento na comparação
com o percentual da
pesquisa IMPAR 2018.
• Os laboratórios Santo
Antônio (Vale do Itajaí) e
Ghanem (Região Norte)
mantiveram os primeiros lugares. A Unimed,
que em 2018 liderou na
região Meio-Extremo
Oeste, este ano aparece
em primeiro lugar entre
os consumidores da Foz
do Itajaí.

Grande Florianópolis

Região Norte

SANTA LUZIA

GHANEM

60,65%

27,06%

SÃO GERÔNIMO

GIMENES

3,97%

20,46%

CLÍNICA CIÊNCIA

UNIMED

3,61%

5,28%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

UNIMED

MERISIO

20,77%

33,33%

SÃO LUCAS

BERGMANN

20,00%

17,73%

FLOR

UNIMED

15,38%

13,48%

Vale do Itajaí

Extremo Sul

BURIGO

SANTO
ANTÔNIO

30,46%

49,11%
SANTA CATARINA

SANTA CATARINA

19,64%

IMPAR 2019

29,14%

SANTA ISABEL

PASTEUR

17,86%

10,60%

64

www.impar.online

JÁ PENSOU SE VOCÊ TIVESSE UM CANAL
DE NOTÍCIAS 24 HORAS SEM PAGAR NADA POR ISSO?

VOCÊ TEM.

RECORD NEWS SC. NOTÍCIAS RELEVANTES NA TV ABERTA 24 HORAS POR DIA.

NDMAIS.COM.BR |

/RECORDNEWSSC

@REC_NEWSSC

VERIFIQUE O CANAL NA SUA CIDADE EM NDMAIS.COM.BR/RICHD

segmentos

Leite
Confira a lista das marcas
vencedoras no IMPAR 2019
no segmento Leite
Destaque
• A Tirol é uma
das marcas que fazem
história na pesquisa
IMPAR. Este ano, novamente, não tem para
ninguém no segmento
Leite e a Tirol ocupa
o primeiro lugar na
categoria Estadual e
nas regiões – mesmo
desempenho de 2018.
• Se por um lado a Tirol domina a lista, por
outro, poucas marcas
são mencionadas.
• Destaque para Piracanjuba, que aparece
entre as três preferidas, nas sete regiões
pesquisadas. Parmalat
e Aurora as outras
marcas mais citadas
enquanto o leite em pó
Ninho aparece em segunda lugar na região
do Foz do Itajaí.

Estadual

TIROL

64,47%
PARMALAT

7,70%
AURORA

6,75%
Índice por Região
Grande Florianópolis

Região Norte

TIROL

TIROL

58,37%

74,73%

PARMALAT

PIRACANJUBA

11,86%

5,71%

PIRACANJUBA

AURORA

8,60%

4,89%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

TIROL

TIROL

55,38%

54,37%

PIRACANJUBA | NINHO

AURORA

8,60%

38,83%

AURORA

PARMALAT |
PIRACANJUBA

8,06%
Vale do Itajaí

IMPAR 2019

1,94%
Extremo Sul
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TIROL

TIROL

65,87%

68,51%

PARMALAT

PARMALAT

11,38%

9,94%

PIRACANJUBA

PIRACANJUBA

5,39%

4,42%

www.impar.online

segmentos

Loja de Calçados
Confira a lista das marcas
vencedoras no IMPAR 2019
no segmento Loja de Calçados
Índice por Região
Grande Florianópolis

Destaque

Região Norte

CARIOCA

APOLO

45,59%

31,71%

STUDIO Z

JO (CALÇADOS/MODAS)

20,34%

9,45%

PITTOL

BEBER CALÇADOS E CONFECÇÕES

4,90%

6,40%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

CARIOCA |
PITTOL

PITTOL
47,57%

10,24%
NOVO HAMBURGO
CHAPECÓ

STUDIO Z

20,39%

8,66%
CENTAURO

LEVE CALÇADOS

6,30%

15,53%

Vale do Itajaí

Extremo Sul

PITTOL

TALISMÃ

38,14%

15,09%

STUDIO Z

STUDIO Z

37,29%

11,95%

CRISPIM

ATITUDE

4,24%

11,32%

IMPAR 2019
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• A Talismã na
região Extremo Sul é
uma das novidades
na pesquisa IMPAR
2019 no segmento
Loja de Calçados.
Outra é a liderança,
ainda que empatada
com a rede Pittol, da
Carioca Calçados na
região Foz do Itajaí.
• Nas demais regiões, as marcas
vencedoras de 2018
repetiram o desempenho com destaque
para a Pittol, que ocupa a primeira posição
sozinha em duas
regiões (Vale do Itajaí
e Meio-Extremo Sul,
como no ano passado), além do empate
como a preferida na
Foz do Itajaí, como
citado acima.

segmentos

Loja de
Departamento
Confira a lista das
marcas vencedoras no
IMPAR 2019 no segmento
Loja de Departamento
Destaque
• Como acontece no segmento
Leite, também entre
as Lojas de Departamento uma marca
ocupa a primeira
posição em todas
as regiões, além da
categoria Estadual.
Trata-se da Havan,
que em 2018 repetiu a
mesma performance
e também dominou
o primeiro lugar de
ponta a ponta.
• A outra marca mais
citada, mas sem
alcançar nenhum primeiro lugar, foi a rede
de lojas Americanas
que está entre as três
mais citadas em seis
regiões.

Estadual

HAVAN

41,45%
AMERICANAS

10,59%
RENNER

7,77%
Índice por Região
Grande Florianópolis

HAVAN

Região Norte

39,45%

RENNER

AMERICANAS

17,55%

12,12%
10,55%

AMERICANAS

MILIUM

8,26%

12,24%
Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

HAVAN

HAVAN

42,00%

53,26%
26,77%
PITTOL | MACROPAMPA

AMERICANAS

5,43%

13,00%

MAGAZINE LUIZA |
LEVE |
PERNAMBUCANAS

CASAS BAHIA

12,00%
Vale do Itajaí

4,35%
Extremo Sul

HAVAN

HAVAN

66,67%

59,77%
53,26%

AMERICANAS

12,12%
MAGAZINE LUIZA

6,06%

IMPAR 2019

HAVAN

28,57%
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RENNER

8,05%
AMERICANAS |
TOP BRASIL

5,75%

segmentos

Loja de
Eletrodomésticos
e Móveis
Confira a lista das
marcas vencedoras no
IMPAR 2019 no segmento Loja
de Eletrodomésticos e Móveis
Destaque
• A rede de lojas Casa
Bahia liderou o IMPAR
em 2018 no segmento Eletrodomésticos e Móveis com o
primeiro lugar em quatro das
seis regiões pesquisadas.
Neste ano, manteve a posição
na Foz do Itajaí, Vale do Itajaí
e Região Norte, mas foi ultrapassada pelas lojas Koerich
no Extremo Sul.

Índice por Região
Grande Florianópolis

CASAS
BAHIA

KOERICH
36,06%

20,98%
MAGAZINE LUIZA

KOERICH

23,01%

19,62%

CASAS BAHIA

MAGAZINE LUIZA

13,94%

17,17%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

CASAS
BAHIA

SCHUMANN
28,42%

44,44%

• Com isso, em 2019, o
Koerich soma dois primeiros
lugares, incluindo o topo na
preferência dos consumidores
na Grande Florianópolis.
• Outra mudança na comparação entre as pesquisas
de 2018 e 2019 ocorreu no
Meio-Extremo Oeste com a
Schumann assumindo a primeira posição que em 2018
foi da Magazine Luiza.

Região Norte

MAGAZINE LUIZA

HAVAN

10,49%

15,85%

HAVAN

MAGAZINE LUIZA

9,88%

15,30%

Vale do Itajaí

Extremo Sul

CASAS
BAHIA

KOERICH
18,97%

25,32%

IMPAR 2019

MAGAZINE LUIZA

CASAS BAHIA

14,56%

18,46%

HAVAN

LOJAS FRETTA

13,92%

17,95%
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segmentos

Loja de Materiais
de Construção
Confira a lista das marcas
vencedoras no IMPAR 2019
no segmento Loja de
Materiais de Construção
Índice por Região
Grande Florianópolis

Destaque
• O resultado da pesquisa IMPAR 2019 no segmento de
Loja de Materiais de Construção
não traz surpresas em comparação com a lista de vencedores
da edição 2018. Pelo contrário,
reforça o quanto marcas tradicionais fazem a diferença em
segmentos em que os consumidores levam o atendimento
muito em conta – o que faz dos
vencedores não apenas “tiradores de nota”, mas verdadeiros
consultores, auxiliando para a
compra certa.
• Na Grande Florianópolis, a
Cassol consolida sua posição
com o conceito de “center lar” e
a abertura de novas unidades.
Já a tradicional Casas da Água
repete a dupla liderança na Foz
do Itajaí e na Região Norte.

Região Norte

CASAS
DA ÁGUA

CASSOL
32,35%

19,39%
CASAS DA ÁGUA

LOJAS BREITHAUPT

26,23%

11,82%

GUAREZI

BALAROTI

6,13%

10,00%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

CASAS
DA ÁGUA

BIGOLIN
27,81%

24,65%
CODECAL

CASSOL

13,90%

20,42%
BALAROTI

MATEC

9,86%

9,63%

Vale do Itajaí

Extremo Sul

CONSTRUCON

11,45%
CASSOL

VILSON

11,30%
CASAS DA ÁGUA

7,83%

IMPAR 2019

TIMACO
TIJOLOS

31,30%
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10,69%
CASSOL | BASCHIROTTO |
LOJÃO DA CONSTRUÇÃO

5,34%
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segmentos

Lojas de Pneus
e Acessórios
para Veículos
Confira a lista das marcas
vencedoras no IMPAR 2019
no segmento Lojas de Pneus e
Acessórios para Veículos
Índice por Região

Destaque
• O resultado do
IMPAR 2019 no segmento Loja de Pneus e
acessórios apresenta
marcas e posições
diferentes em relação
à pesquisa de 2018.
A Fredy Pneus, por
exemplo, que ano passado liderou apenas
na Região Norte, este
ano lidera também no
Foz do Itajaí.
• A rede Dpaschoal
conquistou a preferência na Grande Florianópolis e manteve a
posição no Extremo
Sul, mas perdeu a liderança do ano passado
nas regiões Foz do
Itajaí, Vale do Itajaí e
Meio-Extremo Oeste.

Grande Florianópolis

Região Norte

DPASCHOAL

FREDY PNEUS

13,25%

32,00%

SERGIO PNEUS

CASA GRANDE
AUTO SHOPPING

8,89%

8,43%

CASSOL

DPASCHOAL

7,83%

6,22%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

FREDY PNEUS

BRANSALES

16,00%

23,40%

ARDUINO GALINA

BONO PNEUS

9,57%

14,67%
DPASCHOAL

JOAÇABA PNEUS

12,00%

7,45%

Vale do Itajaí

Extremo Sul

JGG PNEUS

DPASCHOAL

20,93%

28,85%

AUTORELLI

ZAPELINI

18,60%

15,38%

DPASCHOAL | BORRACHARIA 7
(AUTO CENTER BLUMENAU)

11,63%

IMPAR 2019
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HAVAN

9,62%

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

segmentos

Loja de Vestuário /
Moda Feminina
Confira a lista das marcas
vencedoras no IMPAR
2019 no segmento Loja de
Vestuário / Moda Feminina
Índice por Região

Destaque

Grande Florianópolis

• A Lojas Marisa foi
o grande destaque
na edição 2018 da pesquisa
IMPAR. Neste ano, a rede famosa pelo slogan “De mulher
para mulher” divide o protagonismo da lista de vencedores
com as lojas Renner e Havan.
• A Renner, que ano passado
venceu o IMPAR na Região
Norte, neste faturou também
o primeiro lugar na Grande
Florianópolis.

Região Norte

RENNER

RENNER

25,76%

16,33%

MARISA

MARISA

19,32%

10,76%

HAVAN

HAVAN

5,08%

7,97%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

HAVAN

HAVAN |
PITTOL

14,17%

12,00%
RENNER

• Já a Havan, valorizando o
seu mix de produtos, também
se destaca no segmento de
Moda Feminina ocupando
a primeira posição na Foz
do Itajaí e no Meio-Extremo
Oeste, empatado com as lojas
Pittol. A Marisa lidera no Vale
do Itajaí e no Extremo Sul,
uma região a menos que em
2018.

KIBARATO

10,38%
RENNER

9,17%

10,00%

Vale do Itajaí

IMPAR 2019

10,67%

C&A

Extremo Sul

MARISA

MARISA

23,16%

11,48%

HAVAN

RENNER

15,79%

10,66%

RENNER

HAVAN

14,74%

9,02%
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segmentos

Loja de Vestuário /
Moda Masculina
Confira a lista das marcas
vencedoras no IMPAR
2019 no segmento Loja de
Vestuário / Moda Masculina
Índice por Região

Destaque
• Na pesquisa IMPAR 2019,
a Cia do Homem
manteve o primeiro
lugar como a Loja
de Moda Masculina
preferida na Grande
Florianópolis e conquistou também a
liderança na região
Extremo Sul. Já a
Lojas Renner perdeu o primeiro lugar
para a rede Calvin
Klein na Foz do
Itajaí, mas assumiu
a ponta no Vale do
Itajaí.
• A novidade na lista, em comparação
com 2018, é a vitória
da Pittol no Meio-Extremo Oeste.

Grande Florianópolis

Região Norte

CIA DO
HOMEM

RENNER
16,07%

21,94%
RENNER

HAVAN

19,12%

7,14%

C&A

MAKENJI

5,96%

5,36%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

CALVIN
KLEIN

PITTOL
14,47%

13,51%
HAVAN

HAVAN

7,21%

11,18%

RENNER

LEVE

6,31%

9,87%

Vale do Itajaí

Extremo Sul

CIA DO
HOMEM

RENNER
24,18%

11,97%
HAVAN

RENNER | HAVAN

17,58%

8,55%

CASA DOS ALFAIATES

SESSION

8,79%

6,84%

IMPAR 2019
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segmentos

Telefonia Celular
Confira a lista das
marcas vencedoras no
IMPAR 2019 no segmento
Operadora de Telefonia Celular
Destaque
• A TIM é o destaque no segmento Telefonia
Celular no IMPAR 2019.
Primeiro, porque manteve a
primeira posição na categoria Estadual. E segundo,
que neste ano a operadora
aumentou o número de
regiões que lidera, em comparação com 2018, passando de quatro para cinco
com a conquista do primeiro lugar no Meio-Extremo
Oeste, que foi da Vivo.
• Como curiosidade, destaque para a predominância
das operadoras TIM, Vivo
e Oi nos primeiros lugares
da pesquisa. Apenas nas
regiões do Vale do Itajaí e
Meio-Extremo Oeste as três
não aparecem nas primeiras posições. A Claro é
citada no lugar da Oi e da
Vivo, respectivamente.

Estadual

TIM

48,36%
VIVO

23,84%
OI

15,31%
Índice por Região
Grande Florianópolis

Região Norte

TIM

TIM

36,00%

59,14%

OI

VIVO

27,37%

23,10%

VIVO

OI

21,47%

9,64%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

TIM

TIM

58,33%

40,76%

VIVO

CLARO

20,00%

30,33%

OI

OI

14,44%

14,69%

Vale do Itajaí

IMPAR 2019

Extremo Sul
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VIVO

TIM

48,74%

69,80%

TIM

VIVO

27,14%

16,34%

CLARO

OI

14,07%

7,43%
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ndmais.com.br

Informação e entretenimento
na velocidade da sua vontade.

Que tal ter uma RIC inteira à sua disposição, 24 horas
por dia? Basta baixar o App ND+ gratuitamente e
pronto. Notícias, programação da TV ao vivo e
interação com nossos apresentadores na palma da
sua mão. Baixe gratuitamente e leve a RIC com você.

Disponível para:

segmentos

Ótica
Confira a lista das marcas
vencedoras no IMPAR 2019
no segmento Ótica
Índice por Região

Destaque
• A rede de
óticas Carol é a novidade na pesquisa
IMPAR 2019 na
comparação com a
lista de vencedores
do ano passado. A
empresa tomou a
liderança na região
Foz do Itajaí que foi
da Óticas Diniz em
2018.
• Por sua vez, a
rede Óticas Diniz
manteve o primeiro
lugar na Grande
Florianópolis, Meio
-Extremo Oeste
e Extremo Sul.
Universal e Super
Ótica São José
também permanecem na primeira
posição no Vale do
Itajaí e na Região
Norte.

Grande Florianópolis

Região Norte

ÓTICAS DINIZ

SUPER ÓTICA
SÃO JOSÉ

40,23%

28,66%
CAROL

ÓTICAS DINIZ

22,66%

24,52%

QUEVEDO

BOA VISTA

3,68%

4,78%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

ÓTICAS
CAROL

ÓTICAS DINIZ
17,82%

25,62%
ÓTICAS DINIZ

CANSIAN

22,31%

11,43%

ITAÇÚ

BOA VISÃO

7,44%

9,29%

Vale do Itajaí

Extremo Sul

UNIVERSAL

ÓTICAS DINIZ

25,49%

34,03%

ÓTICAS DINIZ |
VARELLA

RINALDI

12,75%

11,11%

CELSO | LOOK

GUZZATI

5,88%

8,33%

IMPAR 2019
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segmentos

Plano de Saúde
Confira a lista das marcas
vencedoras no IMPAR 2019
no segmento Plano de Saúde
Destaque
• Na história de 12
anos da pesquisa
IMPAR, a Unimed
tem lugar especial.
Em 2017, na
edição de 2010, a
cooperativa médica
recebeu um prêmio
especial do IMPAR
como a Marca da
Década, por ser
a empresa que
alcançou o melhor
desempenho nas
dez edições da
pesquisa.
• Este ano, a
Unimed manteve
seu desempenho e
repetiu a primeira
posição na
categoria Estadual
e em todas as
regiões, a exemplo
do que fez em
2018.

Estadual

UNIMED

71,78%
AGEMED

9,12%
BRADESCO

2,68%
Índice por Região
Grande Florianópolis

Região Norte

UNIMED

UNIMED

66,27%

64,16%

AGEMED

AGEMED

9,76%

13,86%

SC SAÚDE

BRADESCO

6,51%

7,23%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

UNIMED

UNIMED

80,41%

92,86%

AGEMED

SC SAÚDE | POLYMED |
CARTÃO DE TODOS |
AMOR E SAÚDE

8,78%

1,30%

SANTA CATARINA

AGEMED | F.A.S. |
UNISANTA

2,70%
Vale do Itajaí

IMPAR 2019

Extremo Sul

0,65%

UNIMED

UNIMED

73,60%

83,33%

AGEMED

SÃO JOSÉ

7,20%

6,79%

SERVIMED

PRÓ VIDA

2,40%

3,70%
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segmentos

Revenda de
Automóveis
Confira a lista das
marcas vencedoras no
IMPAR 2019 no segmento
Revenda de Automóveis
Destaque
• O resultado da
pesquisa IMPAR 2019 para o
segmento Revenda de Automóveis revela mais uma vez
a força das marcas regionais.
E somada a um atendimento
de qualidade fazem a diferença para conquistar não só a
preferência, mas também a
confiança do consumidor.

Índice por Região
Grande Florianópolis

DIMAS

DELTA

12,74%

16,38%

FUTURA

METRONORTE

6,18%

15,52%

VOX

FLORENÇA

4,63%

8,62%

Foz do Itajaí

• Neste contexto, comparando
as pesquisas de 2018 e 2019,
Dimas, Promenac, Delta e Kolina continuam liderando o IMPAR na Grande Florianópolis,
Foz do Itajaí, Região Norte e
Extremo Sul, respectivamente.
• As novidades no resultado
deste ano são vêm do Vale do
Itajaí, com a Breitkopf assumindo a primeira posição, e
do Meio-Extremo Oeste, com a
DM Auto ocupando o primeiro
lugar.

Região Norte

Meio-Extremo Oeste

PROMENAC

DM AUTO

16,52%

20,80%

MARAMBAIA
CVV VEÍCULOS
CAMVEL

GAMBATO

19,20%

13,04%

SANTA PEDRA

8,70%

16,00%

Vale do Itajaí

Extremo Sul

KOLINA
AUTOMÓVEIS

BREITKOPF
27,78%

33,33%

IMPAR 2019

BLUSA

FORAUTO

14,81%

12,75%

BARIGUI

JAGUSA

11,11%

11,76%
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segmentos

Shopping Center
Confira a lista das
marcas vencedoras no
IMPAR 2019 no segmento
Shopping Center
Índice por Região

Destaque
• Na comparação com a pesquisa
IMPAR de 2018, a
lista de vencedores
apresenta mudança
somente na região da
Foz do Itajaí, com a
vitória do Balneário
Camboriú Shopping.
Nas demais regiões,
os empreendimentos
repetiram o desempenho junto aos consumidores e mantiveram
o primeiro lugar na
preferência.
• Destaque para o
percentual alcançado
pelo Pátio Chapecó,
na região Meio-Extremo Oeste, na casa
dos 95%, repetindo
também a performance do IMPAR 2018.

Grande Florianópolis

Região Norte

ITAGUAÇU

MUELLER

26,86%

54,42%

JOINVILLE
GARTEN SHOPPING

BEIRAMAR

21,40%

20,64%

CONTINENTE
PARK SHOPPING

JARAGUÁ DO SUL
PARK SHOPPING

15,72%

12,60%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

BALNEÁRIO
CAMBORIÚ
SHOPPING

PÁTIO
CHAPECÓ
95,07%

47,26%
ITAJAÍ

ITAJUARA

37,67%

2,11%

ATLÂNTICO

IGUATEMI

8,90%

1,41%

Vale do Itajaí

Extremo Sul

FAROL
SHOPPING

NEUMARKT
56,33%

32,39%
NORTE SHOPPING

NAÇÕES SHOPPING

24,05%

31,25%

PARK EUROPEU

CRICIÚMA

15,19%

21,59%

IMPAR 2019
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segmentos

Supermercado
Confira a lista das marcas
vencedoras no IMPAR 2019
no segmento Supermercado
Índice por Região

Destaque
• A rede de
atacarejo Fort Atacadista melhorou
seu desempenho na
pesquisa IMPAR 2019
na comparação com o
resultado registrado no
ano passado. Além da
Grande Florianópolis
e da Região Norte, o
Fort também assumiu
a liderança na Foz do
Itajaí.
• Nas regiões do Vale
do Itajaí e Extremo Sul,
Cooper e Giassi mantiveram as primeiras posições, como no IMPAR
2018. Já a novidade
do setor atacadista na
edição deste ano está
na região Meio-Extremo Oeste com a rede
Celeiro conquistando a
preferência dos consumidores.

Grande Florianópolis

Região Norte

FORT
ATACADISTA

FORT
ATACADISTA

36,36%

18,36%

ANGELONI

GIASSI

16,97%

12,80%

BISTEK

ANGELONI

12,53%

10,87%

Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

FORT
ATACADISTA

CELEIRO
28,57%

27,04%
ANGELONI

BRASÃO

15,31%

18,43%

BISTEK

FORT ATACADISTA

14,29%

11,52%

Vale do Itajaí

Extremo Sul

COOPER

GIASSI

39,49%

41,26%

ANGELONI | TOP

MANENTTI

9,23%

10,76%

GIASSI

FORT ATACADISTA

8,72%

9,42%

IMPAR 2019
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segmentos

Vigilância e
Segurança
Confira a lista das
marcas vencedoras no
IMPAR 2019 no segmento
Vigilância e Segurança
Estadual

Destaque

ORSEGUPS

• Na comparação com
a pesquisa IMPAR de 2018,
a novidade é a presença da
FT Segurança e Vigilância na
primeira posição como preferida
na Região Norte. Outra novidade é a Khronos em primeiro
lugar na Grande Florianópolis,
empatada com a Orsegups.
• Como no ano passado, a
Orsegups foi a que mais vezes
aparece na primeira posição em
três regiões mais a categoria Estadual. A diferença no desempenho da empresa é que em 2018
foi primeiro lugar na Região Norte e este ano alcançou o topo na
lista no Vale do Itajaí.
• Inviolável e Radar mantiveram
suas posições de liderança na
pesquisa nas regiões Meio-Extremo Oeste e Extremo Sul,
respectivamente.

21,39%
KHRONOS

10,37%
FT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

6,07%
Índice por Região
Grande Florianópolis

ORSEGUPS |
KHRONOS

Região Norte

19,34%

24,50%

ORCALI

ORSEGUPS

12,35%

15,89%

CASVIG

KHRONOS

9,88%
Foz do Itajaí

Meio-Extremo Oeste

INVIOLÁVEL

71,43%

47,45%

KHRONOS |
ÁGUIA

PATRIMONIAL

29,20

PROSEGUR | ORBENK |
MINISTER | PRIVADA | VIASEG

IMPAR 2019
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10,60%

ORSEGUPS

6,49%

Vale do Itajaí

FT
SEGURANÇA
E VIGILÂNCIA

2,60%

ORSEGUPS

4,38%

Extremo Sul

ORSEGUPS

RADAR

24,59%

43,68%

VIGISERV

TRIÂNGULO

16,39%

21,84%

SEGURA

PROSEGUR

11,48%

10,34%

www.impar.online

audiência ric

RICTV | Record TV:
Audiência e referência
em mídia regional

C

om foco na programação regional, há
mais de 30 anos a RICTV | Record TV
mantém uma relação muito próxima
com os telespectadores e com mercado anunciante. Isso tem se refletido
cada vez mais nos índices de audiência alcançados pela emissora em todas as praças (Florianópolis, Joinville, Blumenau, Itajaí, Chapecó e Xanxerê).
“As entregas da RICTV | Record TV, emissora
com a maior produção de conteúdo regional, nos
dão credibilidade, confiabilidade e, por consequência, maior afinidade com as comunidades, o que
é constatado nos números que atingimos”, afirma
o diretor Regional de Florianópolis, Roberto Bertolin. Em Florianópolis, por exemplo, mais de 520
mil pessoas assistem a programação diariamente.
“Crescemos 18,3% enquanto a emissora B caiu
6,3%, em pesquisa comparando o 1º semestre de
2019 com o mesmo período de 2018”.

IMPAR 2019

Em Joinville, a RICTV | Record TV é líder na
média da faixa das 8h às 19h, de segunda a sexta.
Quase 400 mil pessoas assistem aos programas
da RICTV | Record TV diariamente. Isso ajudou a
emissora a obter o maior crescimento de participação de 2018 para 2019: 17,1%, enquanto a emissora B registrou queda de 22,3%. “Nós vivemos as
cidades onde estamos”, afirma Silvano Silva, diretor Regional Norte. “Além de ser a referência em informação confiável, qualificada e sempre com uma
pauta positiva, incentivando o desenvolvimento e
os bons exemplos”, atesta.
Na hora do almoço, os programas da RICTV |
Record TV lideram a audiência entre os telespectadores joinvilenses. O Balanço Geral lidera com
43,5% de share contra 29,1% da emissora B; a
Tribuna do Povo lidera com 46,6% de share contra 21,3% da emissora B; e o Ver Mais lidera com
32,3% de share contra 24,5% da emissora B.
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Desempenhos consolidados
O crescimento de 42,6% em audiência de 2018
para 2019 já revela o momento positivo da RICTV
| Record TV em Chapecó. Mas o desempenho da
emissora localizada na região Oeste inclui também a liderança na média das 6h às 19h, de segunda a sexta, e a liderança com o Balanço Geral
com 64,6% de share contra 19,2% da emissora B.
O Ver Mais também lidera com grande diferença:
57,4% de share contra 22,7% da emissora B. “O
telespectador reconhece a liderança”, diz Cristiano
Mielczarski, diretor Regional da RICTV | Record TV
Oeste. “O nosso público vibra conosco, consolidando a parceria e o mercado quer e precisa estar ao
lado de quem está crescendo”.
Em Xanxerê, a audiência da programação regional da RICTV | Record TV também passa dos
50% de share e lidera. No Balanço Geral, a RICTV
| Record TV alcança 51,5% contra 33% da segunda
colocada, enquanto o Ver Mais soma 50,4% diante
de 30,6% da emissora B.
Em Blumenau, a RICTV | Record TV mexeu
com o mercado ao investir no conteúdo 100% regional do Balanço Geral e alcançou a vice-liderança
com 36,6% de share contra 39,9% da emissora B.
Já na Hora da Venenosa, a RICTV | Record TV também registra crescimento e soma 24,8%, vencendo
a emissora C que registra 10%. Entre 2018 e 2019,
a RICTV | Record TV Blumenau cresceu 65,8% em
participação.
Já na RICTV | Record TV Itajaí, entre 2017 e
2019, o percentual de crescimento foi de 38,1%. O
Balanço Geral lidera com 54,5% de share, de segunda a sexta, enquanto a emissora B fica abaixo
dos 30%. Desempenho parecido apresenta o Ver
Mais, líder no seu horário, com 51,5%, o dobro do
share da segunda colocada. Por fim, A Hora da Venenosa também está em primeiro lugar em Itajaí
com 38,3% de share contra 27,6% da emissora B.
Fonte: Kantar Ibope Media | Media Workstation. Gde Florianópolis. Alcance baseado no Rch% individual diário, projetado para a área
de cobertura da RICTV | Record TV Florianópolis (2.281.590, julho/2019). Crescimento: Shr% domiciliar seg a sex, 7h às 24h, jan a
jun/18 x jan a jun/19. Joinville 09 a 15 de abril de 2019. Liderança: Shr% domiciliar média seg a sex, das 08h às 19h. Alcance diário
baseado no Rch% individual diário projetado para a área de cobertura da RICTV | Record TV Joinville (1.378.701). Crescimento Shr%
domiciliar seg a sex, 7h às 24h 11 a 17/abr/18 x 09 a 15/abr/19. Tabela de Programação Shr% domiciliar. Chapecó, 05 a 11 de maio
de 2019. Crescimento Shr% domiciliar seg a sex, 7h às 24h 06 a 12/abr/18 x 05 a 11/mai/19. Liderança: Shr% domiciliar média seg a
sex, das 06h às 19h. tabela de programação Shr% domiciliar. Xanxerê 03 a 09 de junho de 2019. Tabela de programação, Shr% domiciliar. Blumenau - Crescimento Shr% domiciliar seg a sex, 7h às 24h 09 a 13/abr/18 x 05 a 11/abr/19. Tabela de programação Shr%
domiciliar 05 a 11/abr/19. Itajaí Crescimento Shr% domiciliar seg a sex, 7h às 24h 09 a 27/jun a 03/jul/17 x 03 a 09/jun/19. Tabela de
programação, Shr% domiciliar 03 a 09/jun/19. Base TLL
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N O V A

S E N S A Ç Ã O

Lei nº 6.678. Revista Anuário Ímpar. CNPJ: 79.875.902/0001-21. 1 inserção. Custo unitário: R$ 20.000,00.

A

Não importa se você vem de avião, carro, veleiro ou transatlântico. De qualquer forma, você não vai querer voltar para casa. Itajaí faz isso
com as pessoas. E você faz bem em aproveitar todas as suas atrações: a rica cultura de herança açoriana, as festas típicas como a Marejada,
as praias paradisíacas, os belos museus e uma das maiores marinas do Brasil. Tem surf, tem voo, tem vela, tem alguns dos melhores
clubes noturnos do mundo e uma orla gastronômica com muitos de seus sabores. Tem até estrutura para grandes negócios — e estar em
Itajaí já é um deles. Aqui, próximo às principais cidades do estado, pertinho do maior parque temático da América Latina, no coração do
litoral catarinense, a vida pulsa em um ritmo diferente. Experimente. Sinta. Conheça Itajaí. Viva a nova sensação de Santa Catarina.
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