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Rede Vitória: 
PREPARADA PARA  
AS TRANSFORMAÇÕES

“Nenhuma marca é tão forte ou tão co-
nhecida para passar pelo momento 
atual sem estar preparada para trans-
formações.” A afirmação do Kantar 

Talks 2020 define bem os tempos atuais e consolida a 
visão que já vínhamos desenvolvendo na Rede Vitória. 
Para nós, a palavra de ordem tem sido transformação. 
Discordamos daqueles que consideram 2020 um ano 
perdido. Longe disso. Entendemos que o presente nos 
oferece uma série de oportunidades para nos prepa-
rarmos ainda mais para o futuro.

A Rede Vitória tem feito inúmeras adequações es-
tratégicas e operacionais, mas o grande diferencial foi 
termos conseguido nos adaptar ao momento e perma-
necermos com toda a grade local na TV Vitória / Record 
TV: são sete horas e meia de programação regional 
diariamente. Além da produção de conteúdo, foram 
consolidados os investimentos em infraestrutura de 
transmissão do sinal digital para mais de 70% do estado.

Criamos novos conteúdos. A coluna Mundo Business, 
do Folha Vitória, deu origem a um programa exibido na 
TV Vitória aos domingos. Um novo espaço para valorizar 
os empreendedores que acreditam no Espírito San-
to. Lançamos a rádio Jovem Pan News, 90.5 FM, uma 
marca consolidada pelo Brasil como a maior rádio de 
notícias do país, assim como a Jovem Pan 100.1, que 
chega aos 16 anos toda modernizada.

Nossas plataformas digitais também receberam 
investimentos robustos. O Folha Vitória, que já era 
o maior jornal on-line do estado, neste período de 
pandemia teve um crescimento de mais de 110% 
de leitores por dia, alcançando a marca de 400 mil 
leitores diários. A Spark, uma plataforma de mídia 
digital para influenciadores, vem apresentando re-
sultados crescentes.

A partir deste ano, a Rede Vitória também passou a 
ter uma Gerência de Inovação, para pensar e executar 
projetos que aprimorem, ainda mais, o relacionamento 
com telespectadores, leitores e ouvintes.

Em um ano tão importante para a política, a Rede 
Vitória elaborou um amplo projeto de cobertura jorna-
lística. Entre os investimentos, contratamos junto ao 
Instituto Futura 24 pesquisas sobre intenção de voto, 
em 11 municípios do Espírito Santo: Vitória, Vila Ve-
lha, Serra, Cariacica, Viana, Cachoeiro de Itapemirim, 
Guarapari, Colatina, Linhares, São Mateus e Aracruz.

Todas essas iniciativas colocam a Rede Vitória em 
posição de vanguarda no jornalismo capixaba. São 
tempos diferentes e novos, que exigem mudança, per-
sistência e inovação contínua com foco em competiti-
vidade. É um momento de refletir e investir em projetos 
que beneficiem todos os nossos públicos.

O futuro chega, e nós precisamos estar prepa-
rados sempre.
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Mais uma vez, o Shopping Vitória fi cou em primeiro lugar na Pesquisa Marcas 
Ícones. Com o maior mix de lojas, um grande centro gastronômico e as melhores 
opções em lazer, pensamos o tempo todo em sua satisfação. E agora, muito mais. 
Estamos de portas abertas para receber você e sua família, atendendo 
a todos os protocolos de segurança. Venha criar novas lembranças com 
o Shopping que não sai da sua memória. #ShoppingSeguro

shoppingvitoria          ShoppingVitoria          SV_ofi cial
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Lembrança só não basta, 
é necessário engajamento 
e posicionamento
Ser lembrado é o primeiro passo na jornada de compra 
do consumidor. Afinal, se ele não conhece sua marca 
ou não se lembra dela, ele nem a considera. Mas após 
ser lembrado, a pergunta que se faz é: “como você quer 
que sua marca seja lembrada?”.

A pandemia do novo coronavírus forçou o amadure-
cimento tecnológico de algumas marcas tanto na ofer-
ta de serviços quanto no atendimento e na comunica-
ção com o consumidor. O fato de as pessoas estarem 
isoladas promoveu uma necessidade maior da comu-
nicação no mundo virtual. Os clientes querem, tam-
bém no mundo virtual, conversar e ter o atendimento 
pessoal ao qual já estão acostumados no mundo real. 

Nestes últimos tempos, tenho me deparado com 
um comportamento que não era tão evidente. Hoje, 
as pessoas não querem buscar a informação, mas sim 
que você a entregue para elas, e na hora que elas qui-
serem. Elas fazem uma pergunta e querem ter a res-
posta de imediato. É o efeito WhatsApp – tudo é ur-
gente e tem que ser respondido na hora. Marcas que 
perderam o ponto de contato presencial com o con-
sumidor não estavam preparadas para fazer o atendi-
mento 100% on-line. 

Interação, velocidade, informação precisa... Tudo 
isso importa, mas, antes de tudo, as pessoas querem 
se relacionar, comentar, opinar, reclamar, querem ser 
ouvidas, querem soluções! As pessoas querem mar-
cas mais humanas, que tenham empatia e que se so-
lidarizem com elas, mas, ao mesmo tempo, querem a 
agilidade e a precisão dos robôs... 

Além disso, cada vez mais, vejo as pessoas que-
rendo um engajamento maior e um posicionamen-
to mais claro das marcas. Por isso fica aqui a refle-

xão: de que forma sua marca ajuda a sociedade? De 
que forma ela e quem a compõe compartilham seus 
conhecimentos e recursos em benefício de uma cau-
sa? Como, afinal, e por quais atitudes, você deseja que 
sua marca seja lembrada?

BEATRIZ SCHWARTZ B. SOARES
Consultora sênior de Marketing

Marcas que perderam o ponto de 
contato presencial com o consumidor 
não estavam preparadas para fazer 
o atendimento 100% on-line.”
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Marca ícone é a que 
se posiciona em 
qualquer tempo
Somente as marcas ícones se mantêm firmes e for-
tes diante das adversidades. Crises sempre existi-
rão, e algumas marcas conseguem ser mais fortes 
e mais admiradas do que a própria empresa, e isso 
se dá em função da sua maneira única de se comu-
nicar e atrair admiradores. Como já tive a felicidade 
de ter criado mais de duas centenas de marcas ven-
cedoras e admiradas, me sinto à vontade, com auto-
ridade criativa, para descrevê-las.

Nestes tempos difíceis que vivemos e que ca-
minham para ser tempos normais, temos que estar 
atentos para um reposicionamento de nossas mar-
cas e nos aproximarmos mais dos nossos clientes, 
de forma simpática e parceira, para diminuir as afli-
ções que nos rodeiam. Esse mesmo exemplo serve 
para marcas de produtos líderes, que, em tempos di-
fíceis, de dinheiro curto, tendem a perder a preferên-
cia, em função do bolso do consumidor. 

É nessa fase que algumas marcas, até então des-
conhecidas e sem ascensão, entram como ladrões de 
espetáculos, roubam as cenas e se introduzem no vá-
cuo deixado pelas marcas líderes para mostrarem seus 
valores diante das mentes inquietas por alternativas 
sustentáveis. Abra os olhos para as dificuldades e fi-
que ao lado do seu sempre admirador, o cliente. Cative-
-o, entenda-o, faça com que ele não se esqueça da sua 
marca ou produto, porque tempos novos e desafiado-
res sempre existirão ao longo das nossas existências. 

Com convicção, tenho orientado alguns clien-
tes que o maior patrimônio que a empresa pode ter 
é a sua marca. Empresas que só respiram produ-
tos e preços tendem a ser esquecidas e até morre-
rem, porque esse dueto não gera empatia; ao con-
trário, cria clientes oportunistas, que só lembram da 
sua marca quando ela lhes oferece alguma ilusória 

vantagem. A empresa deve ter sempre boa repre-
sentação e autenticidade para se manter reconhe-
cida no mercado independentemente da gestão, um 
bom design, atratividade e, principalmente, um vi-
sual contemporâneo e atemporal. Marca ícone é a 
que se posiciona positivamente em qualquer tem-
po, pandêmico ou não.

GEORGE BONFIM
Diretor criativo da Exemplo de Propaganda

Empresas que só respiram 
produtos e preços tendem a ser 
esquecidas e até morrerem, porque 
esse dueto não gera empatia.”
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Para seduzir novo 
consumidor, marcas 
têm que prestar contas 
de atitudes e valores
A lembrança espontânea pelo consumidor é um atri-
buto de extrema importância quando se calcula o va-
lor de uma marca. Significa que o consumidor con-
fia na empresa e na qualidade do que é oferecido por 
ela, garantindo maior vantagem competitiva em rela-
ção aos outros players do setor. As marcas que conse-
guem se diferenciar na mente dos consumidores são 
marcas fortes que geram confiança e identificação. E 
a principal vantagem de ter uma marca forte é o atalho 
que isso cria na hora da venda – enquanto uma marca 
desconhecida vai encontrar muitas barreiras e des-
confianças na mente de quem compra.

Diante da pandemia, mais do que nunca, se torna 
relevante a importância estratégica de uma comuni-
cação que ajude a manter empresas e marcas presen-
tes na mente dos consumidores. Marcas que se torna-
ram esquecidas durante a crise terão menos chances 
de retomarem seus lugares junto à preferência do con-
sumidor em um cenário pós-pandemia. Marcas que in-
vestem mais durante as crises crescem até cinco ve-
zes mais do que as outras. 

O “novo normal” traz a necessidade de as marcas 
demonstrarem uma rápida adaptabilidade frente a 
um cenário imprevisível e transformador. Atualmen-
te, inovar e se reinventar são premissas básicas para 
se manter no jogo. Com a pandemia, as dinâmicas de 
consumo mudaram, logo, fórmulas prontas e mode-
los já conhecidos precisaram ser revisitados. Marcas 
que se adaptarem, agora, para servir às novas neces-
sidades das pessoas não apenas sairão da crise vivas, 
mas sairão da crise na frente. 

O consumidor, por sua vez, está mais criterioso, 
cuidadoso, digital, coerente, questionador, econômi-
co, voltado para a família, mais exigente quanto à pro-
ximidade com uma marca e menos tolerante com a ló-
gica do “consumir por consumir”. A marca precisa in-
vestir em um posicionamento mais transparente e um 

diálogo próximo, humanizado e direto com as pessoas.  
O consumidor rejeitará qualquer comportamento opor-
tunista que tire proveito da situação. 

A sociedade como um todo está cada vez mais exi-
gente e vigilante frente às marcas. Um grande impacto 
gerado pela era digital é o amplo acesso à informação. 
Conhecimento é poder e, precisamente, esse é o senti-
mento do consumidor quando está em uma fase de de-
cisão de compra. Os consumidores valorizam marcas 
que apostam em mensagens conscientes, sustentá-
veis, com propósito e que voltam a sua atenção a pau-
tas sociais. Quem quer “seduzir" esse “novo consumi-
dor” terá de prestar contas de suas atitudes e valores.

SYLVIENE CANI GUAITOLINI
Sócia e diretora de Criação da  
Aquatro Comunicação & Marketing

A marca precisa investir em um posicionamento 
mais transparente e um diálogo próximo, 
humanizado e direto com as pessoas.”
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Novos tempos e “novo 
normal” radicalizam 
a publicidade
Quem não quer ser “top of mind? E estamos falando 
em especial de marcas. Para ser desejada e consu-
mida, uma marca precisa ser lembrada. E, para isso, 
é importante que haja uma comunicação eficiente 
entre aquele que oferece e aquele que procura. Os 
novos tempos que foram potencializados pela pan-
demia do coronavírus e que estabeleceram as re-
gras para o “novo normal” radicalizaram a publici-
dade. Hoje, mais do que nunca, existe um diálogo 
entre ambos. Podemos rastrear o consumidor, fa-
lar diretamente com ele em seu “fique em casa” ou 
onde quer que ele esteja, mas sua resposta pode ir 
além do comprar ou não o seu produto ou serviço. 
Ele pode manifestar ali mesmo a sua simpatia ou re-
púdio por aquilo que está vendo ou ouvindo. 

Estamos lidando com consumidores mais exigen-
tes, mais preparados, mais conscientes e que que-
rem ser mais bem informados sobre aquilo que pre-
tendem consumir. E olha que informação é uma das 
coisas que mais tem sido oferecidas na atualidade, 
independentemente da faixa etária ou classe social.

A cada dia que passa, vejo menos espaço para o 
amadorismo e a tal “sorte” na área da comunicação. 
Ou você se torna um conhecedor do perfil e dos há-
bitos de consumo do seu cliente e provoca a cone-
xão ideal entre ele e a sua marca ou está fadado a 
ser um anônimo em um cenário cada vez mais dis-
putado. Temos total consciência disso. A evolução 
na comunicação tem sido extraordinariamente di-
nâmica. Temos utilizado não apenas oito ou 10 ho-
ras de trabalho, mas chegamos à conclusão de que 
as 24 horas de toda a equipe precisam ser úteis. 

O Prêmio Marcas Ícones representa para nós 
uma importante ferramenta nesse processo.  Pri-
meiro por se tratar de uma pesquisa séria, com-
petente e abrangente. Ele é um dos termômetros 
que utilizamos para monitorar o feedback do nosso 
trabalho e verificar como as marcas que gerencia-

mos estão se comportando na mente das pessoas. O 
resultado contribui bastante para os próximos pas-
sos e definição das estratégias para manter as mar-
cas em evidência. Já temos o Prêmio Marcas Íco-
nes programado em nossos planejamentos e ele é 
esperado com uma certa ansiedade. É um dos mo-
mentos que paramos para o realinhamento neces-
sário. Nossos clientes estão conosco nessa expec-
tativa e confiam muito nessa pesquisa.

ADILSON LOURENÇO
Presidente da Artcom Comunicação

Ou você se torna um conhecedor do perfil 
e dos hábitos de consumo do seu cliente e 
provoca a conexão ideal entre ele e a sua 
marca ou está fadado a ser um anônimo 
em um cenário cada vez mais disputado.”
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Imagem positiva para 
identificação mais pessoal
Nosso intuito é trabalhar a imagem de nossos clien-
tes com o objetivo de torná-la positiva ao seu pú-
blico. E o Prêmio Marcas Ícones traduz essa impor-
tância, pelo reconhecimento e seriedade que bus-
camos em nosso dia a dia. 

Temos percebido que, neste momento, em que 
houve mudanças muito importantes na forma de 
vender e entregar, departamentos inteiros passa-
ram a estudar novos formatos de suporte e logística 
para gerar melhor experiência ao seu consumidor. 

Outra percepção que a pandemia nos trouxe, e 
que também comprovamos por meio de ferramen-
tas digitais de pesquisas, é que o consumidor de-
seja uma identificação mais pessoal com a marca, 
principalmente a partir do que acredita quanto ao 
seu estilo de vida. 

Por isso, praticidade, transparência e respon-
sabilidade social passaram a ser necessidades la-
tentes na relação entre marca e consumidor. E é 
isso que buscamos trabalhar em todas as estraté-
gias pensadas junto a nossos clientes.

CAROL DARDENGO
Diretora executiva da C3 Comunicação

O consumidor deseja uma identificação mais 
pessoal com a marca, principalmente a partir 
do que acredita quanto ao seu estilo de vida."
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Comunicação e qualidade 
para estar na mente 
dos consumidores
Marcas competem por um espaço na mente do con-
sumidor. Conquistá-lo depende de um esforço tan-
to da sua comunicação, que precisa ser assertiva, 
quanto da qualidade de seus produtos e serviços.

As marcas precisam ser lembradas de uma for-
ma mais personalizada, ou seja, junto ao público que 
consome ou indica seus produtos e serviços. Já o 
público espera que a marca seja parceira e que se 
adapte a qualquer situação do mercado, pensando 
sempre no cliente, e não somente no lucro.

O público tem se mostrado cada vez mais exi-
gente. Ele não aceita mais produtos e serviços 
de baixa qualidade, embora com preço final bom. 
Mais do que isso, ele exige fidelidade, confiabili-
dade, excelência em atendimento e a melhor rela-
ção custo-benefício. 

FERNANDO TEDESCO
Diretor da Finart Publicidade

O público espera que a marca seja 
parceira e que se adapte a qualquer 
situação do mercado, pensando sempre 
no cliente, e não somente no lucro.”

20
Marcas ÍCONES - 2020





PA
LA

VRA
DO

MER
CA
DO Consumidor quer marcas 

mais preocupadas e velozes
Quando uma pessoa responde qual é sua marca pre-
ferida, isso atesta todo um trabalho de construção 
da marca, do marketing, do relacionamento com o 
cliente, da qualidade e credibilidade daquele produ-
to ou serviço. É um conjunto de fatores que, na ca-
beça do consumidor, forma essa lembrança, esse re-
call, essa preferência.

No momento que estamos vivendo, observamos 
mudanças completas no comportamento dos consu-
midores. Agora, quando você vai pensar em consumir 
algum tipo de produto ou serviço, você vai onde já teve 
uma boa experiência, busca uma marca de credibili-
dade, com reconhecimento e segura. Principalmente 
agora, em que as coisas não são tão presenciais, as 
marcas precisam se destacar muito mais.

O novo consumidor que vemos surgindo não quer 
uma marca que esteja focada em simplesmente ven-
der o produto e resolver o problema dela, mas, sim, 
quer marcas preocupadas com o momento pelo qual 
estamos passando. Ele quer saber o que essas mar-
cas estão fazendo para dar segurança aos seus co-
laboradores, como estão seus processos e o que es-
tão fazendo pela comunidade. Não se trata mais ape-
nas de uma visão empresarial, mas de algo que trans-
cende um pouco a relação entre marca e consumidor.

Além disso, esse novo consumidor passou a exigir 
das marcas atendimento rápido, com velocidade e res-
postas no tempo dele, e não no da empresa. A exigência 
hoje é, com certeza, muito maior, e se destaca quem 
consegue alcançá-la e de forma muito mais imediata.

ANDRÉ COSTA LEAL
CEO da Resultate

O novo consumidor passou a 
exigir das marcas atendimento 
rápido, com velocidade e 
respostas no tempo dele, 
e não no da empresa.”
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Há 45 anos a marca mais lembrada pelos capixabas.
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EN
TRE
VIS
TA “MARCAS TÊM QUE TOCAR 

A VIDA DAS PESSOAS”
Uma pesquisa recente da consultoria McKinsey, com 
lideranças empresariais globais, apontou que, para 
elas, o mundo fez um download de 25 anos em algu-
mas semanas, com a pandemia do novo coronavírus. 
E se houve tanta mudança no mundo em tão pouco 
tempo, certamente foi e ainda é preciso que empre-
sas e marcas estejam atentas a esse movimento para 
se manterem vivas neste cenário. Propósitos, posicio-
namentos, estratégias, formatos e modelos dos negó-
cios estão ganhando novos significados.

De acordo com o professor, mestre, doutorando 
e diretor de relacionamento com o mercado da UVV, 
Jefferson Cabral, há um divisor de cenários neste 2020, 
e o que trouxe as empresas até aqui não será mais su-
ficiente para levá-las aonde elas querem ir. Assim, ou 
as empresas mudam, dentro do timming esperado, ou 
outros players ocuparão esses espaços.

Em se tratando de marcas, o que esta pandemia trou-
xe de mudança significativa para os negócios?
Nós tínhamos um cenário antes 
da Covid-19 e temos um cená-
rio durante a pandemia, e que 
obviamente vai mudar de for-
ma significativa no pós-pan-
demia. Mudanças sempre exis-
tiram. A diferença desta em re-
lação às outras é que as outras 
foram acontecendo num espa-
ço de tempo um pouco maior, o 
que deu oportunidade de as pessoas reagirem de ma-
neira diferente. Uma coisa que ficou muito evidente 
agora, com essas mudanças que a pandemia nos trou-
xe, é que é preciso avaliar quais são as condicionan-
tes dessas mudanças e de que maneira elas impactam 
nos negócios, nas marcas, na sociedade. Num mer-
cado com esse cenário de pandemia que estamos vi-
vendo mais do que nunca se tornou fundamental que 
o comportamento das empresas pudesse olhar o pro-
pósito de marca do ponto de vista do seu posiciona-

mento. Vai haver marcas que vão assumir um prota-
gonismo, que vão investir pesado, colocar muita ener-
gia para mostrar que elas são diferentes em relação às 
demais. Há marcas que são mais empáticas, e conse-

guem adequar o discurso para 
convergir para o que o merca-
do está sentindo. Essas mani-
festações reforçam muito o va-
lor e o propósito verdadeiro que 
as marcas têm. O propósito é um 
pilar central. Sempre foi, na ver-
dade, mas a complexidade e a 
velocidade com que as coisas 
se transformaram trouxeram 

um protagonismo muito maior para o posicionamen-
to das marcas. É preciso ter em mente que as marcas 
existem para ajudar as empresas a terem resultados, 
mas elas também têm que tocar a vida das pessoas.

O posicionamento das marcas precisa mudar, então?
Posicionamento é algo vital quando você está falando 
de construção da marca. Como você está identifican-
do as relações onde você está? Como essas relações 
estão sendo estabelecidas com os mercados, os pú-

JEFFERSON CABRAL
Professor, mestre, doutorando e diretor de 
relacionamento com o mercado da UVV

Posicionamento não 
se constrói de dentro 
para fora, mas sim de 
fora para dentro.”
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blicos, os consumidores? Essa configuração mudou. 
Posicionamento não se constrói de dentro para fora, 
mas sim de fora para dentro, porque você não pode, 
de forma nenhuma, ter uma posição diferente da do 
seu público, do seu mercado. Uma coisa é como eu me 
enxergo, outra coisa é como o mercado me enxerga. 
Tem que fazer essa transposição, olhar na perspecti-
va do consumidor, do mercado, da sociedade, porque 
assim se tem autenticidade e legitimidade naquilo que 
se está comunicando e praticando enquanto marca.

Quais novos formatos de mercado surgiram a partir 
deste 2020, com a crise do coronavírus?
Principalmente o low touch economy, a economia de 
baixo toque. Todos os negócios vão ter que ter um es-
forço enorme para colocá-lo em prática. Há um com-
ponente sanitário dentro da percepção de marca ago-
ra. E é preciso demonstrar essa preocupação da marca. 
Toda essa modificação manifesta o quanto você está 
preocupado com a satisfação do seu público-alvo. Ou-
tra questão é que há agora uma predominância gigan-
tesca da estratégia digital, que assumiu um protagonis-
mo enorme. Tudo isso modificou de forma significati-
va as estratégias, que precisam ser pensadas para um 
outro comportamento que o ser humano está tendo.

E que oportunidades puderam ser observadas e apro-
veitadas durante esse período?
Sempre onde tem algum tipo de caos, tem oportunida-
de. Os hábitos e comportamentos das pessoas muda-
ram. Por consequência, o formato e a modelagem dos 
negócios tiveram que mudar também. E há um monte 
de demanda que precisa ser atendida. Quem estiver 
com isso no radar vai conseguir propor alguma coisa 
que preencha esse espaço. As estratégias precisam 
estar cada vez mais endereçadas por mapear quais 

hábitos e comportamentos mudaram. Só muda es-
tratégia quem está conseguindo enxergar os proble-
mas, os obstáculos, as barreiras e quem está dispos-
to a aprender. Com isso, vamos ter uma transforma-
ção no mercado em termos de substituição de players 
muito grande, não tenho dúvidas disso.

Podemos falar no surgimento de um novo consumidor?
Há sim uma evolução do consumidor a partir dos es-
tímulos que nosso entorno está nos trazendo agora. 
Ele se reconfigurou, tem novos contextos, vai preci-
sar educar-se para poder desaprender e aprender de 
novo. Mas e os negócios? Estão entendendo que o con-
texto mudou? A partir dessa reconfiguração do con-
sumidor será preciso reimaginar propósitos, identi-
dades, estratégias, modelos e estrutura.

Qual o papel das estratégias digitais neste cenário?
O futuro é digital e exige uma estratégia digital. Mas 
digital não é só falar em tecnologia. Digital é sobre 
cliente, consumidor, mercado, como eles percebem 
a mudança nas pessoas e na cultura. Os canais digi-
tais vão ser os primeiros pontos de acesso com as 
empresas, até porque a pandemia trouxe outros há-
bitos das pessoas, que querem comodidade, versa-
tilidade, segurança, velocidade. Elas querem alter-
nativas de mercado que deem a elas a possibilida-
de de poder consumir e satisfazer suas necessida-
des sem precisar ter contato com nada. Isso conso-
lidou as redes sociais como um canal de aproxima-
ção, de relacionamento e de vendas. A mudança nas 
pessoas, nos seus hábitos e comportamentos promo-
ve uma mudança de cultura para a qual as empresas 
têm que estar preparadas. Senão, elas não vão con-
seguir inovar o modelo de negócios digitalmente para 
este cenário, esta demanda, esta nova condicionante.

O futuro é digital e exige uma 
estratégia digital. Mas digital não 
é só falar em tecnologia.”

As estratégias precisam estar cada vez 
mais endereçadas por mapear quais 
hábitos e comportamentos mudaram.”
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“PESSOAS PROJETAM 
NOS INFLUENCIADORES 
SEUS PRÓPRIOS 
PROPÓSITOS E VALORES”
Instagram, Tik Tok, Linkedin, Facebook, YouTube... As plata-
formas digitais estão sendo demandadas como nunca para 
a veiculação de conteúdos produzidos por criadores pro-
fissionais, celebridades e formadores de opinião. A estra-
tégia tem nome e sobrenome: marketing de influência. Le-
vantamento realizado pelo Instituto Qualibest para a Spark 
no ano passado identificou que 76% dos brasileiros já con-
sumiram produtos ou serviços após a indicação de influen-
ciadores digitais. Esse número aumenta para 82% entre 
as pessoas que prestam atenção nas publicações pagas.

Os maiores anunciantes do país perceberam isso há tem-
pos, e a pandemia do novo coronavírus deixou a sociedade 
mais conectada do que nunca, evidenciando a importância 
do marketing de influência. Especializado em campanhas 
com influenciadores digitais, a Spark atua, desde 2015, pen-
sando em estratégias e nomes para marcas como Universal 
Pictures, Via Varejo, Reckitt Benkiser, Grupo Petrópolis, Itaú, 
Mastercard, Nestlé, Unilever, Johnson & Johnson’s, BRF e 
Ambev. São mais de 2.500 pro-
jetos desenvolvidos em cinco 
anos de atividades, e a empresa 
é referência em marketing de in-
fluência no país, conforme o pu-
blicitário e seu sócio-fundador, 
Rafael Coca, nosso entrevistado.

Que estratégias de marketing 
de influência são as mais 
eficazes para as marcas?
Não existe uma resposta única. Depende muito dos obje-
tivos que a marca deseja atingir, do público-alvo, do pro-
duto que deseja vender e da mensagem a ser transmitida.

Por que as marcas acreditam que influenciadores são bons 
interlocutores para comunicar seus valores?
A influência sobre a opinião e decisão de compra é uma 
conquista do influenciador junto a uma audiência, que 
acontece do cultivo de uma relação, da consistência 
na criação de conteúdo. São pessoas falando com pes-
soas.  É como se eles dessem ao produto/empresa um 
selo de certificação e confiabilidade com base em suas 
experiências pessoais. 

Qual a importância da segmentação para o marketing de 
influência? Como a definição de nichos determina também 
os perfis de influenciadores?
Quando a marca seleciona parceiros e embaixadores 
para disseminar sua mensagem em diversos canais, 

é essencial que essas pessoas este-
jam em linha com os valores e propó-
sitos da empresa, e consequentemen-
te, com a mensagem que a marca de-
seja transmitir. É como na seleção de 
um colaborador para integrar o time da 
empresa – o candidato precisa estar ali-
nhado com o que a marca acredita, de-
fende e trabalha. Então, partindo des-
se ponto de vista, a personalização da 

comunicação faz todo o sentido. Não adianta selecio-
nar um influenciador que tenha valores completamen-
te opostos aos da empresa para ampliar sua mensa-
gem, que será recebida por pessoas que não compac-
tuam com o mesmo ambiente de valores e propósito 
que ela quer transmitir. 

A pandemia do novo coronavírus causou alguma mudan-
ça no marketing de influência?
A pandemia mudou o mundo. O que vimos é que as pes-
soas, ao ficarem em casa, passaram a consumir ainda 
mais conteúdos digitais. Houve um aumento de, pelo 
menos, 40% em relação ao uso de aplicativos como 
WhatsApp e Instagram, além de outras redes sociais. 

RAFAEL COCA
Publicitário e sócio-fundador da Spark

A pandemia mudou o 
mundo. O que vimos é que as 
pessoas, ao ficarem em casa, 
passaram a consumir ainda 
mais conteúdos digitais.”
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Com isso, a presença e os conteúdos dos influenciado-
res digitais também aumentaram nas redes.

Além disso, o brasileiro sempre preferiu fazer compras 
fisicamente e, com a quarentena, essa relação mudou e 
obrigou muitos brasileiros a se digitalizarem e realizarem 
a compra on-line. O papel do influenciador, nesse caso, 
acaba sendo direto. Acredito que esse ponto permanece 
de forma positiva para calcular as conversões de vendas. 

Realizamos um levantamento, no início da quaren-
tena, que apontou que os influenciadores que publica-
ram sobre coronavírus tiveram uma taxa média de en-
gajamento aumentada em 1,2 vez em relação as suas 
publicações tradicionais. Os dados reforçam a relevân-
cia dos influenciadores digitais como veículos de co-
municação, assim como sua responsabilidade em levar 
informação qualificada para sua audiência. O trabalho 
educativo e iniciativas de entretenimento dissemina-
das a um amplo público de seguidores são de grande 
importância neste momento. 

Neste momento de disrupção, as marcas estão enxer-
gando mais o marketing de influência como importan-
te estratégia de vendas?
Com certeza, especialmente com o desenvolvimento das 
plataformas de live shopping, já muito comuns na Chi-
na e que começaram a se popularizar no Brasil duran-
te a quarentena. O live shopping é a evolução do mar-
keting de influência no qual a plataforma, ao permitir 
compra imediata, aproxima os influenciadores do últi-
mo estágio do funil de vendas, ligando-os diretamente 
à conversão de vendas.

Com relação ao posicionamento e declaração de pro-
pósitos de uma marca, como o marketing de influên-
cia pode colaborar?
O trabalho do marketing de influência é justamente este:  
identificar os melhores porta-vozes e criadores digitais 
para disseminar uma mensagem ou um conceito em li-
nha com o propósito e valores da marca. E, por isso, va-

lores, propósito e lifestyle dos influenciadores são fato-
res determinantes na hora de selecionar o casting para 
determinado trabalho. Temos também uma plataforma 
de tecnologia que nos apoia na avaliação de histórico 
de performance dos profissionais em suas plataformas 
sociais, entre outros critérios. 

O que as pessoas têm esperado de marcas e 
influenciadores?
As pessoas projetam nos influenciadores seus próprios 
propósitos e valores.  Eles, como formadores de opinião 
e alcance de grandes audiências, devem ter responsabi-
lidade e ciência desse papel.  

Em se tratando das redes sociais, qual delas é mais im-
portante para o marketing de influência?
Cada rede social pode contribuir de maneira diferente 
para uma marca, dependendo dos objetivos e contexto 
de comunicação.  O Brasil e os brasileiros são mundial-
mente reconhecidos como adeptos das redes sociais (só 
perdemos para os filipinos em tempo de uso diário), por-
tanto, é natural que as plataformas que buscam popula-
ridade invistam no Brasil, caso do Tik Tok, por exemplo.

Hoje vivemos a cultura do cancelamento. Que tipo de cui-
dado marcas e influenciadores devem ter para não se-
rem cancelados na internet?
Antes de apresentar um determinado influenciador ao 
cliente, fazemos um trabalho chamado “disaster check”, 
que, por meio de big data aliado ao olhar humano, avalia 
o histórico dele na internet, determinadas publicações 
sensíveis e se já realizou algum trabalho com uma mar-
ca concorrente, por exemplo. Aqui também entra mui-
to a questão do alinhamento de propósito e valores. Es-
ses pontos são essenciais para minimizar qualquer tipo 
de risco que as marcas possam ter com os influenciado-
res. E quanto a eles, pesa a responsabilidade de se en-
xergarem como um veículo de comunicação, com poder 
de alcance e impacto na opinião de grandes audiências.

Cada rede social pode contribuir 
de maneira diferente para uma 
marca, dependendo dos objetivos 
e contexto de comunicação.”

Propósito e lifestyle dos 
influenciadores são fatores 
determinantes na hora de selecionar 
o casting para determinado trabalho.”
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A ESTRADA PARA O FUTURO 
O Brasil é rico em criatividade. Talvez seja essa uma das 
nossas grandes matérias-primas. E em poder de tecno-
logias disruptivas, os brasileiros estão forçando um rede-
senho dos negócios e abrindo mais uma fronteira para a 
inovação empresarial. Somos únicos na forma como usa-
mos as tecnologias. Empresas que querem crescer pre-
cisam partir do entendimento de como a interação entre 
todas essas tecnologias disponíveis impulsiona a trans-
formação digital por aqui.

Pode ser que, para muitos, a transformação digital 
se pareça com uma modernização de processos. Mas vai 
além disso. Trata-se de prever abordagens de mercado, a 
partir de uma gama de soluções que podem criar propos-
tas de valor novas e também mais nota fiscal. Tão impor-
tante quanto olhar para cada tecnologia e entender como 
ela pode beneficiar as organizações e os brasileiros é ter 
uma visão mais ampla. Pensar sobre como essas tecno-
logias, combinadas, podem ser aproveitadas em novos 
modelos de negócios e ecossistemas.

Líderes e executivos até entendem como tudo isso é 
importante e otimista, mas nem sempre conseguem tra-
duzir o futuro digital para a forma como a empresa cria 
e entrega valor em um contexto nacional (talvez porque 
muitos estejam com os olhos voltados somente para o que 
acontece lá fora). Não existe um caminho único a ser se-
guido. Definir a estratégia digital vai depender da cultu-
ra, da liderança e da disposição de uma organização para 
experimentar e evoluir.

Na construção da estrada para o futuro, a tecnologia 
em si não é a resposta. Não basta gerar dados e adicio-
nar robôs ao dia a dia da companhia. A disrupção remode-
la comportamentos, expectativas, preferências das pes-
soas e também o que elas valorizam. E a estrada para o fu-
turo se dá quando gastamos tempo e recursos entenden-
do a jornada do cliente brasileiro, quando investimos em 
plataformas de aprendizagem para compreender como 
as pessoas estão tomando decisões e em melhorias que 
permitam que elas consumam como desejam, com se-
gurança no mundo digital.

Por isso, a ISH Tecnologia, fundada em 1996, é uma 
empresa em evolução constante. Afinal, nascemos por 
conta de uma inquietação em relação ao futuro que a in-

ternet ajudava a desenhar. Vivemos uma aceleração das 
mudanças que nós mesmos propomos, impulsionadas 
por esse olhar inovador, desde 2013.

Nossa missão é tornar o mundo digital mais seguro e 
acessível para as organizações, oferecendo serviços cus-
tomizados de cibersegurança e infraestrutura em tecno-
logia da informação. Trabalhamos para ser a maior e mais 
admirada empresa de cibersegurança da América Lati-
na. E sob valores inegociáveis, como comprometimento 
e ética nos relacionamentos, vontade de inovar, capaci-
dade de se adaptar às mudanças e qualidade na entrega.

Porém acredito que o maior diferencial em que apos-
tamos, e que compartilho com a intenção de inspirar ou-
tras pessoas, é a nossa brasilidade. Conhecemos as do-
res dos brasileiros, criamos produtos específicos para o 
Brasil e temos certeza da nossa decisão de refletirmos 
nossa nacionalidade em tudo o que fazemos na ISH. So-
mos um ator de classe mundial em um teatro de opera-
ções global, reforçando nossas raízes brasileiras. Com 
paixão e, acima de tudo, muito orgulho.

RODRIGO DESSAUNE
CEO da ISH Tecnologia
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A disrupção remodela 
comportamentos, expectativas, 
preferências das pessoas e 
também o que elas valorizam.”
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A PANDEMIA DO 
CORONAVÍRUS X A 
ECONOMIA CAPIXABA
A crise desencadeada pela pandemia da Covid-19 foi uma 
ducha de água fria para os grupos empresariais e fundos 
institucionais que se organizavam para desembarcar no 
Espírito Santo. Num cenário de juros baixos, estabilidade 
política e fiscal, a nova lei de gás e um conjunto de inves-
timentos em infraestrutura já anunciados pelo governo 
federal, desenhava-se um cenário promissor e uma jane-
la de oportunidade ímpar para o nosso estado.

Agora que o cenário macroeconômico se deteriorou, 
quais são os próximos passos?

Sempre é bom considerar que crise abre espaço para 
investidores qualificados, que souberam proteger o caixa 
e atuam com visão de longo prazo. Esse grupo reúne fun-
dos institucionais, empresas de capital fechado e gran-
des grupos que buscam consolidar e ampliar posição nos 
setores em que já atuam.

Dentre os setores que mais despertam o interes-
se desse seleto grupo estão as atividades que mantive-
ram sua demanda durante o período de recessão, ativos 
com preços abaixo do valor de mercado e atividades que 
apresentam bom potencial de retomada pós-pandemia.

Na lista dos segmentos mais desejados estão saúde, 
educação, saneamento, agronegócio, tecnologia e in-
fraestrutura. Áreas em que o nosso estado oferece um 
cardápio de opções muito interessantes.

É importante destacar que nossa matriz econômica, 
fortemente ancorada na indústria e no agro, e nossa condi-
ção política e fiscal diferenciada nos protegeram do desas-
tre que se abate sobre outros estados da federação e nos 
coloca um passo à frente no árduo caminho da retomada. 

Nossa indústria já dá fortes sinais de reaquecimento e 
cabe a nós, empreendedores capixabas, identificar e nos 
qualificar para abraçar as oportunidades que surgirão com 
as desestatizações, com a  significativa melhoria das ro-
dovias que cortam o estado, com o incremento da nos-
sa malha ferroviária, com a privatização da Codesa e com 
os projetos portuários que começam a se materializar.

Esse conjunto de acontecimentos oportunizará aos 
setores de bens de consumo e serviços do estado gran-

des desafios. Vale lembrar que as empresas capixabas 
respondem hoje por menos de 60% dos fornecimentos 
nesses segmentos. Vislumbro neste momento um im-
portante espaço para especialização, diversificação e 
crescimento de nossos negócios.

Empresas de porte já anunciam investimentos de 
vulto, como é o caso dos R$ 200 milhões anunciados 
pela Chocolates Garoto e a retomada das operações 
da Samarco, só para citar dois exemplos.  A crise da 
Covid-19 foi inesperada e difícil para todos, com mui-
tas perdas.  Mas serviu para repensarmos modelos de 
negócios, processos, eficiência operacional e a repon-
sabilidade das empresas pelo desenvolvimento e bem-
-estar de uma sociedade. Surgirão novas demandas, 
novos desafios e novas possibilidades de organização 
e investimento. É preciso ser ágil para se adaptar aos 
novos tempos e captar o que está por vir. E o Espíri-
to Santo tem tudo para se diferenciar neste momen-
to de transformação.   

A bola está conosco!

FABIO BRASILEIRO
Empresário e diretor-presidente do ES em Ação

Surgirão novas demandas, novos desafios 
e novas possibilidades de organização e 
investimento. É preciso ser ágil para se adaptar 
aos novos tempos e captar o que está por vir.”
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SELO SOMOSCOOP: MARCA 
CARREGA OS VALORES 
DO COOPERATIVISMO 
Por trás de uma marca sempre há uma história. E as 
empresas podem escolher se querem contá-la ou não 
ao público. O cooperativismo, enquanto modelo de ne-
gócios e filosofia de vida baseada na solidariedade, na 
igualdade e no equilíbrio entre o desenvolvimento eco-
nômico e social, tem como desejo fazer a sua história 
ser conhecida e apreciada por cada vez mais pessoas. 
Para isso, foi o criado o selo SomosCoop, marca que tem 
como função indicar a origem e os valores implícitos nos 
produtos e serviços disponibilizados pelas cooperativas. 

O cooperativismo conta, atualmente, com sete ra-
mos: agropecuário, crédito, transporte, trabalho, pro-
dução de bens e serviços, saúde, consumo e infraestru-
tura. Em todos eles, as cooperativas são guiadas pelos 
mesmos princípios e valores. O selo SomosCoop, por 
sua vez, é a unificação visual dessa rede integrada e di-
versificada de atuação. 

Quando um produto ou serviço apresenta o selo 
SomosCoop, o cliente passa a reconhecer o real va-
lor do que está adquirindo, ou seja, algo que ultrapas-
sa a finalidade do consumo. Isso porque as cooperati-
vas trabalham de forma justa, inovadora e sustentável, 
contribuindo com a transformação efetiva da realida-
de. Tudo o que é produzido e disponibilizado por elas 
carrega o valor da cooperação. 

Criado pelo Sistema OCB nacional, o selo Somos-
Coop começou a ser usado com mais intensidade pe-
las cooperativas capixabas a partir de um movimen-
to de incentivo local capitaneado pela unidade es-

tadual, o Sistema OCB/ES. Atualmente, já é possível 
encontrar a marca do cooperativismo estampada em 
produtos, veículos, fachadas, redes sociais e unifor-
mes, por exemplo. 

Diariamente, diversas pessoas são impactadas pelo 
cooperativismo. A tarefa do selo SomosCoop é permitir 
que essa presença seja cada vez mais percebida, im-
pactando a relação com os nossos consumidores e in-
fluenciando positivamente o processo de escolha. Afi-
nal, onde tem selo SomosCoop, tem cooperativismo! 

PEDRO SCARPI MELHORIM
Presidente do Sistema OCB/ES

As cooperativas trabalham 
de forma justa, inovadora e 
sustentável, contribuindo com a 
transformação efetiva da realidade.”
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11%
15 A 19 ANOS 12%

20 A 24 ANOS 13%
25 A 29 ANOS

21%
30 A 39 ANOS 17%

40 A 49 ANOS 26%
50 OU + ANOS

Idade

47%
HOMENS 53%

MULHERES

Sexo

49%
SOLTEIROS (AS)

8%
SEPARADOS (AS)  | 
DIVORCIADOS (AS)

39%
CASADOS (AS)  | 
UNIÃO ESTÁVEL

4%
VIÚVOS (AS)

Estado civil

PERFIL DOS 

entrevistados
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*Em função do arredondamento, os percentuais podem não somar 100%.

20%
ANALFABETOS ATÉ 
FUNDAMENTAL INCOMPLETO

65%
FUNDAMENTAL COMPLETO 
ATÉ SUPERIOR INCOMPLETO

15%
SUPERIOR 
COMPLETO

62%
OCUPADOS 39%

NÃO OCUPADOS

4%
CLASSE A

17%
CLASSE D/E50%

CLASSE C

30%
CLASSE B

Classe

Escolaridade

Ocupação
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98%

94% 94%96%

97%

95%

97%
SUPERMERCADO

ARROZ CHOCOLATECAFÉ

BANCO

OPERADORA 
DE CELULAR

REFRIGERANTE

33%

2% 1% 1%

26%

3%

22% 12%
VITÓRIA

VIANA FUNDÃO NÃO SABE | 
NÃO RESPONDEU

GUARAPARI

CARIACICA

VILA VELHA SERRA

77% 75% 71% 71%

*Maior número de menções válidas

DESTAQUES DA PESQUISA 

categorias TOP*

CIDADE MAIS BONITA DA 

Grande Vitória

marcas TOP*
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Você já se perguntou por que o ar-
roz Sepé tem esse nome? Sepé 
Tiaraju foi um guerreiro indíge-
na brasileiro. É atribuída a ele a 

exclamação épica “Esta terra tem dono!”. 
Parafraseando o que disse o indígena, em 
se tratando da categoria Arroz da pesqui-
sa Marcas Ícones, ela também tem “dono”. 
É a marca Sepé, que é a mais lembrada há 
nove anos e uma das top of mind há oito. E 
a preferência não é à toa. O cuidado que a 
Cotrisel, detentora da marca, tem com toda 
a produção e a distribuição só poderia se 
refletir na qualidade do arroz que milhares 
de famílias consomem todos os dias. 

“Para nós do Arroz Sepé, ser uma marca 
Ícone é estar há mais de 40 anos no mer-
cado, conquistando a confiança dos nos-
sos consumidores, fazendo parte do dia 
a dia de tantas famílias e proporcionando 
um produto de qualidade”, destaca o dire-
tor financeiro e comercial da Cotrisel, Pe-
dro Milton Bolzan de Franceschi.

Fundada em 1957, a Cooperativa Trití-
cola Sepeense (Cotrisel) tem como base os 
princípios do cooperativismo. Hoje, a mar-
ca Sepé está presente em nove estados do 

Brasil, trabalhando com 10 representantes 
comerciais e comercializando o alimento em 
mais de 10 mil estabelecimentos.

Neste 2020, a cooperativa aproveitou 
que o ano está sendo um pouco diferente 
do habitual e está proporcionando qualifi-
cação para os colaboradores e tendo um 
relacionamento ainda mais próximo aos 
supermercadistas. Neste momento, as 
energias estão sendo investidas em ad-
quirir novos conhecimentos e promover 
treinamentos e relacionamento da mar-
ca com os consumidores. O trabalho em 
marketing também foi reforçado na pan-
demia, assim como os investimentos em 
mídias tradicionais e sociais, para estar 
cada dia mais próxima dos consumidores.

Mesmo com a pandemia, o ano de 2020 
foi muito positivo para a Cotrisel e a mar-
ca Sepé, com muitos aprendizados e rein-
venção. “A ideia é continuar dando atenção 
para o consumidor, prezar pela qualidade do 
produto, manter o abastecimento do país 
e garantir que todos possam ter o produto 
nas suas mesas. Estamos torcendo para 
que o cenário se normalize em breve e que 
possamos aos poucos retomar as rotinas.”

ARROZ SEPÉ:
um ano de reinvenção e 
relacionamento intenso 
com o consumidor
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Marcio Ferreira, representante 
comercial, recebendo o troféu de 
Marcas Ícones.
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CHOCOLATES GAROTO:
uma relação de amor com o 

Espírito Santo e os capixabas
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Durval Silva, gerente industrial, 
recebendo o troféu de Marcas Ícones.

A Chocolates Garoto é uma das 
maiores fábricas de chocolates 
do mundo, com mais de 1,3 mil 
colaboradores diretos. A empre-

sa conta hoje com um portfólio de mais de 
70 produtos. Seus maiores sucessos são 
a Caixa Amarela e os tabletes familiares 
com a marca Garoto, os chocolates Baton 
e Talento e o bombom Serenata de Amor. 
Nos últimos anos, a Garoto fez importantes 
investimentos para lançar produtos e tornar 
seu portfólio ainda mais completo. 

“Ser uma marca ícone, para nós, signi-
fica um cuidado especial com nossa atua-
ção, nossos parceiros, nossos consumi-
dores e colaboradores. Na Garoto, temos 
uma relação de longa data e de muito amor 
com o Espírito Santo e com os capixabas. 
Nossa história está ligada à história local. 
Por isso, nos dedicamos sempre a produzir 
com a melhor qualidade e responsabilida-
de, em um trabalho que vai desde o cam-
po até o dia a dia do consumidor”, desta-
ca o vice-presidente de Confectionary da 
Nestlé & gerente-geral da Chocolates Ga-
roto, Liberato Milo.

Fundada há mais de 90 anos, a Garoto é 
uma marca genuinamente brasileira e capi-
xaba, que sempre teve uma relação muito 
próxima com seus públicos. A marca tem 

uma grande tradição e, ao mesmo tempo, 
investe constantemente para se renovar e 
atender às pessoas com opções cada vez 
mais completas e acompanhando as no-
vas necessidades de seus consumidores.  

“A responsabilidade com tudo o que 
fazemos e produzimos sempre foi nos-
sa premissa. Todas as nossas operações 
são pautadas no respeito e na sustenta-
bilidade do que fazemos, em um cuidado 
que vem desde o campo, passa por nos-
sas fábricas e chega ao consumidor, por 
meio de ações como embalagens mais 
sustentáveis e recicláveis, entre outras. 
São frentes em que já atuamos há muito 
tempo e estamos intensificando nos úl-
timos anos”, atesta o executivo.

Agora, a empresa está totalmente con-
fiante para a retomada. “Anunciamos, por 
exemplo, o nosso plano de investimentos de 
cerca de R$ 200 milhões em nossas opera-
ções para 2020 e 2021. Os investimentos se-
rão direcionados para frentes que vão des-
de o lançamento de novos itens de portfólio, 
todos feitos com cacau 100% brasileiro, até 
a modernização e ampliação da unidade da 
companhia em Vila Velha. Iniciamos, tam-
bém, a produção de nossos itens de Pás-
coa, uma data para a qual temos muitas ex-
pectativas”, comenta Liberato.
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BUAIZ ALIMENTOS:
tradição e vínculo 

com o consumidor
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Uma história que vem sendo cons-
truída ao longo de quase 80 anos, 
que tem em seu DNA tradição e 
vínculo com o consumidor, mas 

também a busca pela inovação e pela ex-
celência. Em sua trajetória, a Buaiz Ali-
mentos consolida sua posição de lideran-
ça com produtos Regina, com diferentes 
versões da farinha de trigo e das misturas 
para bolo, em uma relação de confiança e 
compromisso com seus clientes.

“Somos uma empresa inserida no dia 
a dia dos capixabas, fazemos parte da 
história de vida deles. Nossos produtos 
estão presentes em muitas receitas de 
família, atravessando gerações. Pode-
mos dizer que a farinha de trigo Regina 
conta histórias”, afirma a diretora-geral 
e vice-presidente da Buaiz Alimentos, 
Eduarda Buaiz.

É essa relação afetiva e consistente 
um dos diferenciais da marca, na opinião 
de Eduarda, quando comenta pesquisas 
de top of mind, como a Marcas Ícones. “A 
Buaiz Alimentos é uma empresa em cons-
tante movimento, que alia tradição e ino-
vação. Estamos sempre atentos às deman-
das de mercado, incorporando novas re-
ceitas e produtos. Isso significa anteci-
par tendências, realizar pesquisas e de-
senvolver novidades”, reforça. 

Como indústria de alimentos, a Buaiz 
Alimentos mantém o propósito de chegar 
com excelência à mesa dos capixabas e en-
tregar, além de produtos de qualidade, uma 
experiência forte com a marca. A empresa 
atua em parceria com as comunidades e 
empreendedores locais, valorizando o que 
é da região e entendendo que seus produ-
tos carregam essa essência e esses valores.

Também foi concluído um ciclo de inves-
timentos de R$ 60 milhões, que contemplou 
a construção de uma nova fábrica de mistu-
ra para bolos, um novo centro de distribui-
ção, uma nova recepção de grãos, a expan-
são da capacidade de moagem de trigo, um 
novo estacionamento e toda a reforma do 
prédio matriz. Além da ampliação na pro-
dução, a Buaiz Alimentos investiu em uma 
consultoria robusta em gestão de pessoas 
junto ao Great Place To Work (GPTW), uma 
entidade global que desenvolve programas 
e certificação para companhias que bus-
cam excelência no ambiente de trabalho. 

O ano de 2021 será muito especial 
para a Buaiz Alimentos, que completa-
rá 80 anos de trajetória. A empresa está 
em fase de planejamento, os produtos 
ganharão um selo comemorativo de 80 
anos e estão sendo desenvolvidas novi-
dades para a linha de mistura para bolo 
Regina e para o café Numero Um.
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Somos a maior instituição financeira cooperativa do país, com mais de 4,5 milhões 
de pessoas que crescem juntas. Nossa missão é mais que oferecer soluções financeiras, 
é levar transformação para a vida da população, promovendo a cooperação, 
o pertencimento, a justiça financeira e a responsabilidade social.

Acesse feitosdevalores.com.br e conheça mais.

Central de Atendimento Sicoob 
(Dúvidas relacionadas ao uso dos canais de autoatendimento) – Atendimento 24 horas
Capitais e regiões metropolitanas: 4000 1111 | Demais localidades: 0800 642 0000
Ouvidoria Sicoob | De segunda a sexta, das 08h às 20h: 0800 725 0996
Deficientes auditivos ou de fala | De segunda a sexta: 0800 940 0458

Somos feitos deSomos feitos de

é compartilhar os resultados 
e ser tratado de forma justa.

as, 

Pesquisa de Opinião Pública - Top of Mind - JOB 191430 - realizada pelo IBOPE de Inteligência



KIFRANGO:  
marca de 

qualidade e 
sabor na mesa 

do capixaba
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A Kifrango é uma das marcas da 
empresa Proteinorte Alimentos, 
uma das maiores indústrias de 
alimentos de origem avícola do 

Espírito Santo, estrategicamente localizada 
em Linhares. Além da Kifrango, a Proteinor-
te também é proprietária da marca Xiken 
e oferece ao mercado um variado mix de 
produtos para atender aos mais exigentes 
paladares e capazes de transformar cada 
refeição em um momento memorável.

“Uma marca não se constrói da noi-
te para o dia. No caso da Kifrango já são 
mais de 40 anos trabalhando com serie-
dade e muita dedicação para oferecer pro-
dutos de qualidade e que estejam acessí-
veis aos consumidores nos principais pon-
tos de venda do estado. A Kifrango sempre 
busca ser diferente no mercado, trazer ino-
vações em produtos e estratégias para le-
var sabor e saúde para a mesa dos capixa-
bas”, afirma o diretor-superintendente da 
Proteinorte, Elder Marim.

Responsabilidade, seriedade e hones-
tidade, além do respeito incondicional aos 
consumidores são atributos inegociáveis 

para a Proteinorte, que ouve sempre a voz 
que vem do mercado, dos clientes e dos 
amigos, para, dessa forma, conseguir evo-
luir. Ancorada em seus valores, a empresa 
tem acentuado ainda mais seu posiciona-
mento no mercado, enfatizando suas boas 
práticas em relação às pessoas, ao meio 
ambiente e ao bem-estar animal. 

Neste ano, alguns planos da empresa 
foram adiados, em decorrência da pande-
mia, mas outros foram concluídos. Para 
2021, a expectativa é de retomada do cres-
cimento, com novas possibilidades, opor-
tunidades e a certeza de que todos se-
rão ainda mais fortes depois disso tudo. 
E para isso, claro, comunicação e mar-
keting são fundamentais para o negócio. 
“Sem uma boa estratégia de comunica-
ção, a marca não decola. Não basta ape-
nas fazer, tem que mostrar e divulgar. As 
pessoas precisam conhecer o que a em-
presa oferece, como ela pensa e trabalha. 
Os investimentos precisam ser muito bem 
direcionados de acordo com o público e 
com as estratégias do negócio”, ressalta 
o diretor-superintendente.
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SELITA:
há 81 anos na mente e no 

coração dos capixabas
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A Cooperativa de Laticínios Selita 
foi vencedora do prêmio Marcas 
Ícones nas categorias Leite e 
Queijo, mas, além desses pro-

dutos, tem outras delícias para oferecer 
aos consumidores. Fazem parte ainda 
do seu mix leite em pó, iogurte, doce de 
leite, requeijão, creme de leite, bebida 
láctea e manteiga.

Formada por 1.800 cooperados, na sua 
maioria pequenos produtores, tem sede em 
Cachoeiro de Itapemirim e capta leite em 51 
municípios do Espirito Santo, Minas Gerais 
e Rio de Janeiro. Seus cerca de 80 produ-
tos são comercializamos no Espirito San-
to, Rio de Janeiro e sul da Bahia.

“Estamos nos preparando para inaugu-
rar, em 2021, um novo parque industrial, mais 
moderno, sustentável e com tecnologia de 
ponta. Vamos aumentar nossa capacidade 
de produção, podendo chegar até 800 mil 
litros/dia, e serão fabricados novos produ-
tos. Essa nova indústria vai permitir que a 
cooperativa seja ainda mais competitiva e 
continue sendo referência em laticínios no 

Espirito Santo”, comemora o presidente da 
Selita, Leonardo Monteiro.

Esta é a sexta vez que a Selita está no 
topo da lembrança do consumidor capi-
xaba, e essa conquista, segundo Leonar-
do, referencia a marca na mente e no co-
ração das pessoas. “Os atributos que nos 
permitiram ser uma marca ícone são a 
relação de confiança com o mercado e a 
oferta de alimentos saudáveis, saborosos 
e confiáveis. Isso nós procuramos fazer 
dia a dia, há 81 anos”, ressalta.

De acordo com ele, a lembrança em Mar-
cas Ícones é importante justamente por-
que é baseada na opinião dos consumido-
res, que conhecem muito bem os produtos 
e o que a Selita representa para o Espirito 
Santo em termos de geração de emprego e 
renda. “Uma marca, para ser reconhecida, 
tem que ter no seu DNA tudo aquilo que o 
consumidor deseja. E nós, da Selita, procu-
ramos transformar esses desejos e neces-
sidades alimentares em realidade, produ-
zindo, em todos estes anos, alimentos que 
têm na qualidade seu grande diferencial.”
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A qualidade de impressão  
mais conceituada do mercado capixaba, 

também em todo o Brasil!
Compre em nossa loja online: 
www.grafitusa.com.br

Lá você encontra diversos produtos gráficos e pode 
comprar de forma simples, rápida e segura. Confira!

Grafitusa, uma empresa  
tradicionalmente inovadora.

Siga-nos nas redes sociais



TRADIÇÃO E 
MODERNIDADE DA COFRIL

garantem sabor na 
mesa do capixaba
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Marcelo Siqueira, 
representante comercial, 

recebendo o troféu de 
Marcas Ícones. A história da Cofril começou no 

ano de 1987, e nestes anos ela 
cresceu e se modernizou, mas 
mantendo a mesma tradição de 

qualidade que conquistou o Espírito Santo. 
Para manter o padrão dos seus produtos, a 
empresa conta com uma equipe adminis-
trativa preparada e dedicada.

Atualmente, são abatidos todo mês 
cerca de 15 mil bovinos e suínos, tanto 
como prestação de serviço quanto para 
consumo na indústria. Tem como base 
industrial duas unidades em Cachoeiro 
de Itapemirim e uma em Atílio Vivácqua. 
Nas três unidades da empresa são pro-
duzidas 2,3 mil toneladas por mês de de-
rivados de suínos. São mais de 120 itens, 
oferecendo ao mercado variedade, qua-
lidade e sabor inconfundíveis.

“O trabalho da Cofril durante estes 33 
anos de atividades tem se pautado pelo 
compromisso com a qualidade e o respeito 
pelo consumidor. Aliado a isso, uma atua-
ção séria, comprometida e sempre presente 
comercialmente junto aos clientes ao lon-
go do tempo reforça esse entrosamento e 
parceria, independentemente das dificulda-

des que possam aparecer”, afirma o diretor 
do frigorífico, José Carlos Correa Cardoso.

Neste ano, marcado até agora por trans-
formações inesperadas no cotidiano das 
pessoas, o engajamento da empresa foi pri-
mordial para dar prosseguimento ao aten-
dimento ao mercado sem maiores sobres-
saltos, fazendo com que a parceria com os 
clientes fosse ainda mais fortalecida.

“Os desafios estão sempre presentes e, 
em 2020, vieram com algumas situações 
até então inesperadas. Temos conseguido 
manter nossas metas de produção e ven-
das, apesar das situações adversas tan-
to da pandemia quanto, agora por último, 
da escassez de algumas matérias-primas 
devido à demanda aquecida do segmen-
to de alimentação e do maior volume de 
exportação dessas matérias-primas bá-
sicas”, destaca José Carlos.

A Cofril está sempre presente junto ao 
seu público nas mídias sociais, propagan-
das locais em rádio, TV, outdoor e tam-
bém junto às comunidades dando apoio 
aos eventos. Assim, mantém em evidên-
cia a intensidade da marca, que é um su-
cesso na mesa do capixaba.
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Há 45 anos a marca mais lembrada pelos capixabas.

IMOBILIÁRIA
UNIVERSAL

Vende mais por que é a mais 
lembrada? ou é a mais 

lembrada por que 
vende mais?

Há 45 anos 
a marca mais 
lembrada pelos
capixabas.
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SAL GLOBO:
gostinho de 

qualidade 
de vida e 

bem-estar
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clássico da cozinha brasileira. 
A Brasisal Alimentos, empresa 
detentora da marca, está locali-

zada em Vila Velha, mas a produção, salina 
e refinaria ficam no Rio Grande do Norte. 

A Brasisal é pioneira na reciclagem das 
águas do mar e compõe uma salina “efluen-
te zero”. Nela, ocorre o manejo das “águas-
-mães”, ou seja, a recirculação dos efluentes 
da produção do sal. Dessa forma, a produ-
ção do sal ocorre de forma renovável, com 
a conservação dos ecossistemas costei-
ros, reafirmando, assim, o compromisso 
da empresa com o meio ambiente e a vida.

“Ser uma marca ícone, sem dúvida, en-
volve confiança. E a garantia dessa con-
fiabilidade é o que a Brasisal tem feito to-
dos os dias. São muitos anos de um traba-
lho que envolve muitas pessoas e grandes 
responsabilidades. As conquistas são ár-
duas e devem ser tratadas com carinho, 
porque elas transmitem a nossa essência, 
representam o nosso dia a dia, trajetória e 
história”, afirma a diretora financeira e de 
marketing, Maria Izabel Braga Ferlin.

Para a empresa, com tantos desafios 
em 2020, permanecer sendo a marca mais 

lembrada é realmente muito gratificante. 
O produto Sal Globo está presente nos mo-
mentos felizes das pessoas, por isso a sa-
tisfação e a confiabilidade dos clientes é o 
que a torna referência no mercado de sal do 
Espírito Santo. “Estamos felizes com a men-
sagem que transmitimos todos os dias”, rei-
tera Maria Izabel.

A marca Sal Globo tem a responsabi-
lidade de mostrar uma identidade repleta 
de vida, saúde e bem-estar. E, para isso, o 
marketing tem o papel de entender o mer-
cado, para adequar produtos e serviços às 
necessidades dos clientes. A presença on-
-line também tem sido ampliada, e as re-
des sociais têm sido utilizadas com mais 
frequência para transmitir os benefícios 
que envolvem a marca.

No desafiador ano de 2020, a atuação 
da Brasisal tem sido no sentido de monito-
rar processos, adaptar mudanças e repla-
nejar o futuro. Mas há novos projetos e in-
vestimentos a caminho, como o da constru-
ção de uma nova refinaria, com localização 
estratégica e tecnologia de ponta. “Nossos 
passos são sólidos. O equilíbrio sempre foi 
a nossa base para seguir no melhor cami-
nho”, finaliza a diretora.
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RIMO:
móveis 
criativos, 
funcionais 
e elegantes
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Desde 1989, a Móveis Rimo trabalha 
para garantir aconchego aos lares 
dos capixabas, com uma linha de 
produtos baseada no design, con-

forto, durabilidade e praticidade. A empresa 
possui a certificação ISO 9001, asseguran-
do, assim, alta qualidade dos móveis que 
fabrica e respeito total ao meio ambiente.

Consolidada no mercado capixaba, a 
Móveis Rimo já conquistou muitos prê-
mios nacionais por sua indústria e linha 
de produtos. Seu parque fabril, em Linha-
res, é composto por máquinas alemãs e 
italianas de última geração. Com mais 
de 300 mil produtos fabricados por ano, 
é considerada uma das maiores empre-
sas de móveis do Brasil, capaz de aten-
der desde pequenos projetos personali-
zados a grandes demandas, seja de mó-
veis seriados, modulados e planejados, 
no mercado nacional e internacional.

O diretor-presidente da Móveis Rimo, 
Luiz Rigoni, acredita que a empresa foi 
lembrada na pesquisa Marcas Ícones pelo 
respeito que tem com seus clientes, o 
que se traduz na qualidade dos produtos 

e serviços que oferece. “Esse compromis-
so com a qualidade tanto do atendimen-
to quanto dos produtos é algo de que não 
abrimos mão em nenhum momento nes-
tes 30 anos de história”, afirma.

Segundo Rigoni, neste momento, essa 
lembrança de marca tem um significado 
ainda mais especial. “Felizmente, estamos 
passando pelos desafios atuais sem difi-
culdades, devido ao tempo em que já es-
tamos no mercado e ao fato de a marca 
ser consolidada. Isso facilitou muito nos-
so trabalho junto aos clientes e consumi-
dores nesta época. Claro que houve ten-
são e momentos de abalos, mas com fé e 
trabalho estamos vencendo e ficará um 
grande aprendizado disso tudo.”

A comunicação sempre foi muito im-
portante dentro da estratégia de negócio 
da Móveis Rimo. “Hoje buscamos diversi-
ficar os investimentos em canais tradi-
cionais, mas também não fechamos os 
olhos para outras ações, como partici-
pação em feiras (físicas e virtuais) e pre-
sença nas redes sociais, entre outras ini-
ciativas”, destaca Luiz Rigoni.
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CASTORINO SANTANA:
tradição e reinvenção 
pelo bom atendimento
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A papelaria Castorino Santana 
nasceu em 1970. Começou como 
uma pequena loja no centro de 
Vitória. Hoje, são seis unidades 

distribuídas por Vitória, Vila Velha, Caria-
cica e Serra, além de um centro de distri-
buição. Sua marca registrada é a tradição. 
Gerações inteiras de famílias compram em 
suas lojas, principalmente em momentos 
clássicos como a volta às aulas.

Atualmente, a Castorino Santana con-
ta com um grande mix de produtos, que vai 
desde o material escolar, de escritório e de 
informática, passando por itens para festa, 
armarinho e presentes, além das exclusivi-
dades da papelaria fina. São mais de 50 mil 
produtos a fim de oferecer ao cliente um de 
seus maiores diferenciais competitivos: a 
maior variedade em papelaria do estado.

“Nossa intenção é que o cliente que en-
tre em uma de nossas lojas encontre tudo 
de que precisa em um só lugar, com bom 
atendimento e o melhor preço médio. É 
gratificante saber que um dos resultados 
destes 50 anos dedicados a prestar um 
serviço de qualidade para o público capi-
xaba é ser uma marca top of mind. Com 
certeza, isso é reflexo do nosso compro-
metimento com nossos clientes aliado ao 
atendimento diferenciado e variedade de 

produtos”, afirma o gerente administrati-
vo da Castorino Santana, Renan Santana.

Apesar de a situação deste ano ter sido 
realmente atípica, o varejo como um todo 
exige empresas dinâmicas e com poder de 
transmutação rápida e eficiente. E a Cas-
torino Santana sempre esteve preparada 
para responder prontamente a um momen-
to como este. A empresa se reinventou e 
estruturou uma nova central de atendimen-
to, entregando para o cliente toda a varie-
dade de produtos por vários canais e sem 
perder a essência do bom atendimento.

“Diante do atual momento, aceleramos 
nosso processo de integração com o on-
-line e aumentamos a nossa presença no 
mundo virtual. Passamos a oferecer mais 
canais de atendimento personalizado e no-
vas formas de compras, além de diferentes 
meios de pagamentos”, lembra o gerente.

Para este último trimestre do ano e 
2021, a expectativa da empresa é o au-
mento consistente das vendas não pre-
senciais, não só no e-commerce, mas 
também por televendas e WhatsApp, 
entre outros meios. Para isso, a Casto-
rino Santana está se preparando ainda 
mais para atender essa nova demanda 
de mercado, que, acredita, vai se man-
ter após a pandemia.
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MONZA:
tradição e padrão 
de qualidade em 
padaria e confeitaria
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A Monza nasceu em 1983, quando 
a primeira padaria do grupo foi 
adquirida em Vitória. Devido ao 
crescimento da marca, que em 

2008 já contava com cinco unidades, um 
projeto de centralização da produção da 
empresa começou a ser desenvolvido. O 
objetivo era suprir boa parte da necessida-
de de todas as lojas, criando um padrão de 
qualidade e uniformidade entre os produtos. 

Após 37 anos de história, hoje a Rede 
Monza conta com 10 unidades na Grande 
Vitória, incluindo lojas nos shoppings Praia 
da Costa e Vitória. Comercializa desde pães 
básicos, como o pão francês, até produtos 
mais sofisticados, como croissants e pro-
dutos de confeitaria fina. Suas lojas tam-
bém contam com serviço de cafeteria, com 
espaço para os clientes aproveitarem o mo-
mento do café com a família, encontrarem 
os amigos ou fazerem reuniões.

“Ser uma marca ícone é ser referên-
cia no mercado em que atua. A empre-
sa precisa estar presente no dia a dia 
da população e dos seus clientes. Em 
nosso segmento, essa lembrança é fru-

to de trabalho duro e de longo prazo. O 
reconhecimento é mais uma alegria em 
meio a tantos desafios que enfrentamos 
diariamente, em especial os do ano de 
2020, “afirma o diretor de operações da 
Monza, Leonardo Nicolau.

Aliás, a despeito do momento atual 
ser muito desafiador e de ser pega de 
surpresa, como a maioria das empresas 
do Brasil e do mundo, a rede de padarias 
tem conseguido evoluir, tomando as me-
didas necessárias para se adequar às no-
vas necessidades dos clientes.

“Acreditamos na retomada da econo-
mia e no crescimento do Brasil, principal-
mente do Espírito Santo. Continuamos in-
vestindo, inauguramos a loja do Shopping 
Moxuara em julho e estamos otimistas para 
a inauguração de novas lojas nos próximos 
anos. E o marketing tem papel muito im-
portante nisso. Ele precisa comunicar aos 
clientes o que está acontecendo nas lojas, 
as novidades, as promoções, os benefícios 
para o cliente, além de ser um importan-
te canal de comunicação do cliente para 
a empresa”, destaca Leonardo.
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A história do Extrabom começou 
em 1978, com a abertura de uma 
pequena mercearia em Jardim 
América, Cariacica. Hoje, o Ex-

trabom é uma das maiores empresas do 
setor supermercadista do país, possui o 
maior número de lojas no Espírito Santo e 
ocupa a 42ª posição no ranking de maiores 
supermercados do país, de acordo com a 
Associação Brasileira de Supermercados 
(Ranking da AC Nielsen / Abras, 2019). A 
rede conta com 31 lojas e mais de quatro 
mil colaboradores, sendo certificada como 
uma das melhores empresas do Brasil para 
se trabalhar no varejo, de acordo com o 
Ranking da GPTW (Great Place To Work).

“Esse reconhecimento do Extrabom 
como a marca mais lembrada no segmento 
de supermercado é reflexo da nossa paixão 
em servir. Trabalhamos para ser cada dia 
melhor, nos esforçando para oferecer aos 
capixabas um atendimento de excelência, 
além de variedade em produtos e serviços 
e economia. Colocamo-nos como um faci-
litador do dia a dia, suprindo suas necessi-

dades de alimentação, higiene, entre ou-
tras”, reforça o vice-presidente de Admi-
nistração e Finanças da Rede Extrabom, 
Fabrício Motta Coutinho.

O Extrabom tem como plano abrir no-
vas lojas até 2021. “Promovemos recente-
mente a inauguração de duas unidades na 
Serra, uma em Colina de Laranjeiras e a ou-
tra é a âncora do empreendimento Extra-
center em Laranjeiras. A terceira também 
será a âncora de um novo Extracenter em 
fase de obras no bairro Marcílio de Noronha, 
em Viana. Ainda estamos trabalhando nas 
obras de revitalização e ampliação da loja 
Jacaraípe, em Serra, que passará a contar 
com mais de 2.200 m² de área de vendas”, 
destaca o vice-presidente.

Além do planejamento para o ano, o Ex-
trabom fez a locação, em Guarapari, de cin-
co imóveis que antes eram ocupados por 
uma importante rede supermercadista lo-
cal. As primeiras unidades serão inaugura-
das em dezembro.

Para 2021, está programada a inaugu-
ração de três unidades. As novas lojas do 
Extrabom ficarão situadas em municípios 
da Região Metropolitana de Vitória, sendo 
uma na Av. Serafim Derenzi, no bairro de 
Santo Antônio, em Vitória; a segunda na 
Av. Minas Gerais, em Jacaraípe, em Serra, e 
uma terceira com endereço a ser definido.
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UVV APOSTA EM 
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
e inaugura unidade em Vitória
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A história da Universidade Vila Velha 
começou em 16 de abril de 1974, 
quando foi fundada a Sociedade 
Educacional do Espírito Santo 

(Sedes), sua atual mantenedora.  Em 2001, 
foi transformada em Centro Universitário 
Vila Velha, e em 2011, em universidade, a 
única particular do Espírito Santo.

Atualmente, a UVV é a melhor univer-
sidade particular do Brasil, segundo ava-
liação do MEC, e integra, pelo terceiro ano 
consecutivo, o ranking internacional do 
Times Higher Education Latin America 
(THE), que lista as melhores instituições 
de ensino superior. Hoje, na Universidade 
Vila Velha, são quase 14 mil alunos, mais de 
50 cursos de graduação, mais de 15 cursos 
de pós-graduação em todas as áreas do co-
nhecimento e mais de 85% dos professo-
res com título de mestrado ou doutorado. 

Neste momento desafiador que esta-
mos vivendo, principalmente na área edu-
cacional, inovação foi a palavra de ordem 
para a UVV manter seus alunos ativos. Em 
dois dias, a universidade conseguiu passar 
todo o seu ensino presencial para telepre-
sencial, ofertando aulas 100% on-line. “En-
xergamos este momento como de aprendi-

zado e oportunidades. Quando as pessoas 
mudam seus comportamentos e formas de 
agir, muda-se a maneira de consumo, e te-
mos que nos adaptar”, revela o vice-reitor 
da UVV, Rafael Galvêas.

De acordo com ele, outra inovação da 
UVV foi a possibilidade de ter, ao mesmo 
tempo, aulas presenciais e telepresenciais 
neste segundo semestre. Assim, quem de-
cide como assistir à aula é o aluno. “Criamos 
uma tecnologia inédita no Espírito Santo, 
e talvez no Brasil, com uma câmera e sis-
tema de som em cada sala. A aula é trans-
mitida ao vivo também para quem está em 
casa, que pode, inclusive, participar, fazen-
do perguntas e comentários.”

O ano de 2021 será um novo horizonte 
para a UVV. “Foram muitas mudanças pe-
las quais passamos em 2020, e acredita-
mos que as novas tecnologias vão perdu-
rar. A principal novidade do ano que vem é 
a UVV Highline, um prédio de 14 andares na 
Enseada do Suá, em Vitória, que abrigará os 
cursos corporativos e de aperfeiçoamento 
profissional da UVV, além de programas de 
trainee e compliance e de desenvolvimen-
to de soluções voltadas ao mundo dos ne-
gócios”, afirma o vice-reitor.
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ATENTO ÀS NECESSIDADES 
DO PÚBLICO, 
Sicoob ES é parceiro dos associados 

O Sicoob é o maior sistema coope-
rativo de crédito do país. Aberto 
a empresas e a pessoas físicas, 
trabalha com produtos e ser-

viços tipicamente bancários, com cus-
tos menores do que os do mercado. Os 
associados, que são donos do negócio, 
participam dos resultados e dispõem de 
tecnologia que facilita a movimentação. 
Além disso, têm a mesma segurança que 
os clientes de bancos comerciais, por meio 
do Fundo Garantidor do Cooperativismo 
de Crédito (FGCoop). 

Com operação no Espírito Santo e no 
Rio de Janeiro, o Sicoob ES tem mais de 
365 mil associados a sete cooperativas 
filiadas. O sistema atua em todo o Bra-
sil, com 3,3 mil unidades, e atende 4,7 
milhões de associados.

Para o presidente da instituição, Ben-
to Venturim, para ser uma marca reconhe-
cida, é preciso estar atenta à necessida-
de do público, propiciando soluções que 
supram essas demandas de forma efeti-
va. “O Sicoob ES se posiciona como par-
ceiro de seus associados e da socieda-
de, por isso, principalmente neste cená-

rio, nosso papel é ainda mais importan-
te na oferta de soluções financeiras no 
atendimento das demandas das pessoas 
e empresas. A escolha do Sicoob pelas 
pessoas demonstra a concretização do 
ideal de nos manter próximos quando o 
cooperado precisa”, destaca.

A despeito do momento desafiador, 
a cooperativa continua crescendo, ge-
rando bons resultados e, principalmen-
te, conseguindo atender aos associa-
dos de forma plena. Seu capital social 
já soma mais de R$ 1,9 bilhão, e o núme-
ro de associados ultrapassa os 365 mil. 
O Sicoob ES segue ainda com seu pla-
no de expansão, com o planejamento de 
abertura de novas agências na Grande 
Vitória e no interior do estado.

Além disso, até julho, foram inaugu-
rados novos pontos de atendimento em 
Cariacica, Vitória, Vila Velha e Domin-
gos Martins, sendo os três últimos de 
forma virtual. A expectativa é de conti-
nuar contribuindo, com a liberação de 
crédito, para a retomada do crescimen-
to da economia regional, que deve ocor-
rer nos próximos meses.
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GRANDE EMPRESA

VALE: 
fomento ao desenvolvimento 

social, econômico e cultural
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A Vale é uma mineradora global que 
tem como missão transformar re-
cursos naturais em prosperidade 
e desenvolvimento sustentável. 

Líder mundial na produção de minério de 
ferro e níquel, tem sede no Rio de Janeiro e 
está presente em cinco continentes. Opera 
sistemas logísticos integrados, com cerca 
de dois mil quilômetros de ferrovias, ter-
minais marítimos e 10 portos, entre Brasil, 
Indonésia, Malásia e Omã. 

Comprometida com os mais altos níveis 
de governança, a Vale acaba de lançar o Ins-
tituto Cultural Vale, que tem sob sua ges-
tão mais de 60 projetos criados, apoiados 
ou patrocinados pela Vale em mais de 50 
municípios brasileiros em 2020. 

Para o diretor de Pelotização da Vale, 
Jamil Sebe, a empresa se firma de fato 
como uma marca ícone porque está pró-
xima da sociedade, com sua história se 
confundindo com a história dos capixa-
bas. “A Vale é uma das maiores empresas 
do estado, realiza cerca de 65% de suas 
compras com empresas locais e respon-
de por, em média, 13% do PIB estadual. 
O fato de mantermos importantes ativos 
socioambientais no Espírito Santo cer-
tamente também contribuiu bastante 
para nos manter como a empresa mais 
lembrada na pesquisa”, ressalta Jamil.

Desde o início da pandemia, a Vale 
adotou padrões de segurança de nível 

mundial no enfrentamento da Covid-19. 
“A Vale está atuando em suas operações 
com um contingente mínimo de pessoas 
de forma a manter apenas as atividades 
com segurança”, lembra o diretor. A em-
presa também investiu R$ 500 milhões 
para contribuir com o combate à pande-
mia no país, doou cinco milhões de kits 
de teste rápido para o governo federal, 
além de equipamentos de proteção in-
dividual (EPIs) para hospitais. Outras ini-
ciativas, como ações de apoio a forne-
cedores locais, artistas e comunidades 
vizinhas às operações, demonstram que 
a empresa tem ciência de sua responsa-
bilidade socioeconômica.

Investimentos como Plano Diretor 
Ambiental tiveram avanços significa-
tivos em 2020. Neste ano, foram cons-
truídos três reservatórios e uma esta-
ção de tratamento de efluentes de miné-
rio na Unidade Tubarão. A Vale também 
está atuando na recuperação da restin-
ga da Praia de Camburi e nas obras de 
recuperação do extremo norte da praia, 
perto do Atlântica Parque. Além disso, a 
empresa está caminhando para se tor-
nar uma empresa carbono neutra até 
2050. Uma das ações nesse sentido é 
a utilização de uma locomotiva elétri-
ca movida a bateria, que vai transpor-
tar cargas no pátio da Estrada de Ferro 
Vitória a Minas. 

64
Marcas ÍCONES - 2020



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pretti_anuncio_marcas_icones_205x275mm_final.pdf   1   28/09/2020   10:01:32



GRUPO BUAIZ: 
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Prestes a completar 80 anos, o Grupo 
Buaiz está presente de forma mui-
to íntima na vida dos capixabas. 
Seus negócios são em áreas com 

as quais o consumidor tem relacionamento 
direto: alimentos, com a Buaiz Alimentos e 
as icônicas marcas Regina e Numero Um; 
lazer, com o Shopping Vitória; logística, com 
a Vitória Logística e Operações Portuárias; 
imobiliária, com a Nova Cidade Empreendi-
mentos; comunicação, com a Rede Vitória, e 
educação, com a recém-inaugurada Escola 
Americana de Vitória. Além disso, o grupo 
mantém ainda o Instituto Americo Buaiz, 
que apoia organizações sociais no Espíri-
to Santo usando a força da comunicação 
em favor de ações e projetos que fazem a 
diferença na vida das pessoas.

“Ser uma marca ícone validada pelo Ibope 
é sempre uma lembrança de muita credibili-
dade, que honra muito que recebe esse reco-
nhecimento. Mas receber essa recompensa 
num ano tão difícil quanto 2020 é algo mui-
tíssimo importante. Felizmente, com toda a 
nossa experiência, enfrentamos bem, adia-
mos o que tínhamos como expectativa e es-
tamos bem posicionados em todos os nos-
sos ramos de negócios”, destaca o presi-
dente do Grupo Buaiz, Americo Buaiz Filho.

De acordo com ele, a lembrança do 
grupo em detrimento de outros, alguns 
até maiores, deve-se à intimidade que o 
capixaba tem com seus diversos produ-
tos. “Temos uma identidade muito forte 
por meio das sete horas e meia de progra-
mação regional diária na TV Vitória, nosso 
Folha Vitória é hoje líder absoluto em jor-
nal on-line no Espírito Santo, temos a Jo-
vem Pan e a recente Jovem Pan News. O 
Shopping Vitória mostrou toda sua resiliên-
cia durante esta crise e vem performando 
muito melhor do que a média nacional nes-
te momento de reabertura. Isso sem falar 
nos produtos da Buaiz Alimentos e na nos-
sa atuação no campo social. A Nova Cida-
de Empreendimentos começou a cons-
trução de um parque para ser entregue à 
cidade, ao lado do Shopping Vitória, com 
investimentos de R$ 12 milhões. Inaugu-
ramos recentemente a Escola Americana 
de Vitória, 92% dos pais aprovaram nos-
sas atitudes durante a pandemia e já es-
tamos com um índice de matrículas para 
2021 que está nos surpreendendo. O Gru-
po Buaiz pode não ser grande, mas ele é 
relevante, e em todos os segmentos nos 
quais atua tem como filosofia fazer dife-
rente e fazer a diferença.”
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respeito irrestrito pelo cliente
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Fundada no ano de 1994, a Distri-
ferro começou como uma pe-
quena empresa, inicialmente na 
garagem de seu fundador, Ale-

xandre Alves Barbosa. No ano de 1998, a 
Distriferro encontrou a sede onde até hoje 
está localizada, em Cobilândia, Vila Velha. 
Desde então, a empresa passou de uma 
pequena empresa para uma marca que 
hoje tem em sua sede mais de sete mil 
metros quadrados construídos, contando 
ainda com a abertura de duas filiais, uma 
em Cariacica e outra em Serra.

“Nesse reconhecimento do cliente, sa-
ber que estamos bem posicionados no mer-
cado faz toda a diferença não só para a nos-
sa autoestima, mas também para a comu-
nidade do nosso entorno. Neste momento, 
essa lembrança tem um significado ainda 
mais especial porque é um sinal da consoli-
dação da nossa marca”, conta o gerente-ge-
ral da Distriferro, Alexandre Alves Barbosa.

Para ele, o principal atributo que gera 
reconhecimento para qualquer empre-
sa é o respeito pelo cliente. “É preciso 
ter consideração com o cliente e tratá-
-lo da forma como gostaríamos que fôs-
semos tratados”, pontua.

Na trajetória da Distriferro, o papel do 
marketing é fundamental não só para co-

municar sobre a empresa, mas para criar 
e manter posicionamento, seja interna-
mente, seja diante do mercado. “Ago-
ra, nossos investimentos estão basica-
mente focados na nossa transição para 
o digital. Estamos avançando muito na 
questão da digitalização, de tornar os 
processos mis rápidos e mais eficien-
tes”, destaca Alexandre.

Segundo ele, isso era algo que a em-
presa já vinha fazendo desde todo o ano 
passado. A Distriferro estava preparando 
suas plataformas de e-commerce e, de re-
pente, precisou recomeçar tudo. Foi um 
desafio, mas agora o caminho está acer-
tado e a empresa vai entregar para seus 
clientes um e-commerce muito mais avan-
çado, com uma plataforma melhor, com 
chat, para que todos tenham a oportuni-
dade de comprar seu precisar sair de casa.

“O ano de 2020 está muito atípico e vai, 
com certeza absoluta, entrar para a história. 
Todo mundo se surpreendeu com o proble-
ma e agora todo mundo está se surpreen-
dendo com a retomada, que está sendo 
muito veloz, felizmente. Entretanto tudo é 
muito novo, e 2020 foi muito diferente para 
todo o mundo. Acredito que ele vai marcar 
uma mudança de eixo no pensamento das 
pessoas”, finaliza o gestor da Distriferro.
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Fundada em outubro de 1979, a MRV 
é líder nacional no mercado de 
imóveis econômicos e a primei-
ra construtora da América Latina 

a oferecer energia fotovoltaica para seu 
segmento de atuação. Presente em mais 
de 160 cidades de 22 estados e no Distrito 
Federal, em seus 40 anos de atividade já 
lançou mais de 400 mil unidades. A com-
panhia investe em responsabilidade social 
e mantém desde 2014 o Instituto MRV, 
organização sem fins lucrativos voltada 
para promoção da transformação social 
do país por meio da educação. 

“A satisfação é enorme com esse re-
conhecimento e faz com que tenhamos 
certeza de que estamos no caminho cer-
to, mas também nos gera ainda mais res-
ponsabilidade em vender, construir e en-
tregar um imóvel que atenda as mais di-
versas necessidades do nosso público. 
Para isso, investimos em inovação e sus-
tentabilidade. O prêmio representa o re-
conhecimento do público em relação ao 
nosso trabalho e esforço diário de contri-
buir para a diminuição do déficit habita-

cional e com a satisfação de nossos clien-
tes”, atesta a gestora comercial da MRV no 
Espírito Santo, Ednéia Teixeira.

Neste período que estamos vivendo, 
em que o isolamento social acabou viran-
do o melhor remédio, o lar se tornou ainda 
mais sinônimo de aconchego e segurança. 
Isso reafirma o compromisso empresarial 
da MRV de transformar a vida das pessoas 
por meio da casa, que representa sonhos 
e qualidade de vida de famílias inteiras.

A MRV mudou sua marca no ano passa-
do baseada em um estudo realizado pela 
Fundação Dom Cabral. O processo de mu-
dança começou com um estudo, que ana-
lisou a transformação da empresa nestes 
40 anos e entrevistou os colaboradores 
para incorporar no novo posicionamento a 
visão de quem está no dia a dia da opera-
ção. Com base nisso, a agência contratada 
exclusivamente para realizar esse trabalho 
iniciou o processo de construção da nova 
identidade, unindo a solidez e a experiên-
cia adquirida à capacidade da empresa de 
se inovar e lançar tendências em um mer-
cado em constante transformação.
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Renata Gava, 
diretora-executiva, 

e Juliana Botelho, 
coordenadora 
de Marketing. 

recebendo o troféu 
de Marcas Ícones.

Desde 1975, a história da Universal 
se confunde com a do crescimen-
to do Espírito Santo. Com a con-
fiança de milhares de capixabas, 

a empresa ajudou a mudar vidas e também 
a paisagem do estado, oferecendo sempre 
condições especiais, além de um atendi-
mento verdadeiramente preocupado com 
o cliente em todos os detalhes. São 45 anos 
acreditando nas pessoas e que, juntos, é 
possível fazer cada vez melhor.

“A gente se compromete de verdade 
com a satisfação absoluta de cada clien-
te. Valorizamos o olho no olho e a pes-
soa que existe por trás de cada compra-
dor. Sabemos que é cada vez mais desa-
fiador conquistar a atenção do consumi-
dor. Por isso, esse reconhecimento apon-
ta que em todos estes anos cumprimos 
com excelência a nossa missão de reali-
zar sonhos. Afinal, apenas o consumidor 
satisfeito traz a marca na memória e nos 
coloca no topo”, comemora o presidente 
da Universal, Valdecir Torezani.

De acordo com ele, o trabalho com cons-
tância, responsabilidade e solidez faz toda 
a diferença para o reconhecimento. “So-
mos acessíveis, atentos às necessidades 
do cliente e temos uma equipe preparada 

para prestar atendimento humanizado e de 
forma personalizada. Nossa marca é forte, 
referência no mercado de atuação e, em 
tempos de crise, buscamos oportunidades.”

A Universal é uma empresa sólida, com 
flexibilidade nos processos, uma cultura or-
ganizacional autêntica, gestão corporativa 
eficiente e uma estratégia de marketing as-
sertiva. Seus loteamentos são implantados 
em regiões de grande valorização imobiliá-
ria e oferecem qualidade de vida. Seu prin-
cipal investimento é no capital humano, o 
maior patrimônio da empresa.

“Estamos sempre expandindo nos-
sos negócios e trazendo novidades para 
os clientes. Temos nove novos empreen-
dimentos em andamento nas regiões de 
Serra, Cariacica, Viana e Guarapari. Em 
breve, lançaremos três empreendimen-
tos em Cariacica e Serra, totalizando 1.142 
unidades”, destaca Valdecir.

Para ele, o marketing é, sem dúvida, um 
pilar fundamental para o sucesso da Imo-
biliária Universal. “É por meio das ações de 
comunicação e marketing que construímos 
vínculos fortes e duradouros com nossos 
clientes, fazendo com que eles multipli-
quem a nossa marca, alcançando o topo 
nas premiações locais e nacionais.”
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Fundada em 1975, a Politintas é uma 
empresa genuinamente capixaba 
que atua no segmento de tintas 
imobiliárias, industriais e automo-

tivas, além de comercializar material para 
pintura, ferramentas e outros artigos para 
decoração e manutenção do lar.

Considerada a maior rede de lojas de tin-
tas do Espírito Santo, seu maior diferencial 
é o atendimento especializado, oferecido 
por uma equipe de consultores. Além das 
lojas físicas, o cliente também pode com-
prar por meio do e-commerce ou do tele-
vendas, com toda a agilidade e o atendimen-
to consultivo que são a marca da empresa.

“Para a Politintas, receber essa premia-
ção de Marcas Ícones significa que a em-
presa alcançou um alto nível de lealdade 
a sua marca. Esse resultado foi construí-
do, principalmente, por meio do atendi-
mento de excelência oferecido aos clien-
tes, atributo que sempre foi o maior dife-
rencial competitivo da empresa no mer-
cado”, revela o diretor-executivo da Poli-
tintas, Vinicius Ventorim.

De acordo com ele, a Politintas tem es-
tado atenta à nova forma de consumir das 

pessoas e já estava preparada para esse 
momento há algum tempo. “Hoje somos 
uma empresa omnichannel, integrando 
diversos canais de atendimento. Nossas 
lojas físicas estão mais perto dos clien-
tes e temos, ainda, o nosso e-commerce, 
que atende todo o Brasil, e o televendas. 
Essa diversidade de canais nos permitiu 
continuar atendendo o público desde o 
início da crise do coronavírus, e isso foi 
um diferencial. Por sermos uma empre-
sa sempre projetada para o futuro, con-
seguimos driblar com mais facilidade os 
desafios impostos pela pandemia”, con-
ta o diretor-executivo.

Por estarmos num ano atípico, é uma 
grande satisfação para a Politintas saber 
que, mesmo diante dessa situação única 
e das adversidades, a empresa tem conse-
guido manter o alto nível de satisfação dos 
clientes. “Procuramos responder de forma 
rápida e eficaz às mudanças, o que contri-
buiu para fortalecer a confiança na nossa 
marca”, destaca Vinicius, que afirma ainda 
que os investimentos e o plano estratégico 
de expansão da empresa traçado para este 
ano e para 2021 estão mantidos.
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4004-9000 mrv.com.br

E o melhor de tudo, próximo  
ao Shopping Moxuara.

Vila Betânia

31 9900-9000

Descubra 
um novo mundo 

com lazer, conforto 
e segurança.

Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário, os equipamentos e itens decorativos não fazem parte do contrato de compra e venda. 
Os materiais e cores representados poderão sofrer pequenas alterações sem prévio aviso em função da disponibilidade dos mesmos no mercado. Contrato padrão e demais condições 
estão disponíveis em nosso plantão de vendas. As condições ora indicadas poderão sofrer alterações sem prévia comunicação ou anuência dos interessados, para adequação ao mercado. 
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A Rede Construir é um grupo for-
mado por grandes empresas do 
ramo do varejo de materiais de 
construção. É a maior rede do 

Brasil, com mais de 240 lojas nos estados 
da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambu-
co, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo e Espírito Santo, onde 
conta com 27 unidade. O centro de distri-
buição da rede está localizado na Serra e 
atende a todos os associados.

“Ninguém esperava tudo o que aconte-
ceu neste ano. Tínhamos boas perspecti-
vas, até de crescimento, mas, com a che-
gada da pandemia, imediatamente veio um 
sentimento de cautela, de achar que pode-
ria haver uma queda brusca nas vendas. Os 
próprios fornecedores também se compor-
taram assim. Todo mundo se planejou para 
uma queda, mas, na realidade, não foi isso 
que aconteceu. Ao contrário, a demanda 
aumentou muito, e as indústrias não esta-
vam preparadas. Felizmente, temos o nos-
so centro de distribuição e, provavelmente, 
estamos sofrendo um pouco menos do que 
se cada um de nós estivesse separado”, co-
menta o presidente da Rede Construir, Alex 
Kill, sobre o ano atípico que está sendo 2020.

Para 2021, as expectativas da rede são 
as melhores possíveis. Um cenário bas-
tante positivo se abre com o fortaleci-
mento da construção civil. “A construção 
civil é o motor principal da economia. Se 
a construção civil está bem, todo mundo 
está bem, porque ela emprega uma ca-
deia muito grande, do pedreiro até as in-
dústrias”, afirma Alex.

Ser uma marca ícone, para a rede, é 
consequência de muito trabalho. Com lo-
jas em bairros, a proximidade com o cliente 
é grande, o que gera um ambiente familiar, 
promovendo uma ligação mais íntima en-
tre associado, funcionários e clientes. Isso 
além das boas campanhas, variado mix de 
produtos e preços atrativos. 

Atualmente, os investimentos da Rede 
Construir em comunicação e marketing 
dividem-se basicamente entre TV, rádio 
e mídias sociais, sempre com inovação e 
geração de conteúdo, o que tem colabo-
rado bastante para o reconhecimento da 
empresa numa pesquisa de lembrança de 
marca. Há ainda estudos para a implanta-
ção do e-commerce da rede, mas as ven-
das por meio das redes sociais neste perío-
do de pandemia foram uma grata surpresa.
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SHOPPING VITÓRIA
enfrenta momento 
desafiador e dita 
tendências de varejo
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Foto: Cloves LouzadaCom 27 anos de atuação, o Shopping 
Vitória foi o primeiro shopping 
center do Espírito Santo. Alia uma 
localização privilegiada com o que 

há de mais moderno em arquitetura, pro-
dutos e serviços. Hoje conta com 14 lojas 
âncoras, grifes nacionais e internacionais, 
sendo mais de 40 marcas exclusivas no 
estado. As operações totalizam mais de 
384, dentre lojas, restaurantes, estandes, 
quiosques e uma praça de alimentação com 
várias opções gastronômicas. Conta ainda 
com um leque de serviços e centro médico.

“O reconhecimento aponta o rumo do 
negócio. Receber o reconhecimento dos 
consumidores e do mercado é o desafio do 
varejo e aponta que o negócio está no ca-
minho certo, sobretudo para superar o mo-
mento atípico provocado pela pandemia. O 
shopping se tornou um símbolo no estado. 
O maior diferencial é que a empresa sempre 
foi muito inovadora e segue as tendências 
do setor. Tudo o que aparece de novidade, 
acontece primeiro aqui”, avalia o diretor-
-geral do empreendimento, Raphael Brotto.

Estamos passando por um momento 
transformador, e muitas empresas pre-
cisaram se reinventar e migrar também 
para o ambiente digital. O Shopping Vi-
tória é o primeiro mall do Espírito Santo 
a disponibilizar um marketplace on-line 

para que os clientes realizem suas com-
pras de forma virtual. Inicialmente, a pla-
taforma vai contar com cerca de 40 lojas 
de diferentes segmentos.

Para Raphael, esse foi o projeto mais 
desafiador desde que assumiu o cargo de 
diretor da empresa. "Diante do cenário que 
estamos vivendo, minhas expectativas são 
positivas, sobretudo porque hoje em dia, 
tudo o que é on-line é atrativo ao cliente. 
Nossa plataforma tem tudo para dar cer-
to, pois traz praticidade, é fácil e interativa.” 

Diante da situação provocada pela pan-
demia da Covid-19, o plano de comunicação 
do Shopping Vitória para o ano de 2020 pre-
cisou ser revisto. O foco hoje está voltado 
em esclarecer e garantir segurança às pes-
soas para que possam frequentar os am-
bientes de forma tranquila e responsável. 
Não é o momento para aglomeração. A re-
tomada tem sido lenta e gradual para que 
tudo continue a transcorrer de forma segura. 

“No início do ano, a pandemia sur-
preendeu ao provocar tantas mudanças. 
O Shopping Vitória viveu um momento iné-
dito em sua história diante da complexa 
crise desencadeada ao ficar 74 dias fecha-
do. Isso adiou alguns planos. Mas, mesmo 
adiados, os investimentos não foram cor-
tados e ainda serão levados em conside-
ração”, conclui o diretor.
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Thiago Cardeal, diretor 
de negócios, recebendo o 
troféu de Marcas Ícones.

A Itapuã Calçados é uma rede de 
varejo especializada em calça-
dos que, há 64 anos, tem a pre-
ferência e o reconhecimento 

dos clientes nas 40 cidades em que está 
presente. Conta com cerca de 100 unida-
des espalhadas pelos estados do Espíri-
to Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 
e quase mil funcionários atuando com 
o compromisso de atender aos clientes 
com qualidade. 

Os produtos de marca própria – Itapuã 
Original e Newface – também já são reco-
nhecidos pela qualidade, conforto e produ-
ção 100% brasileira e estão presentes em 
gerações diferentes das famílias. E, além 
das famosas sandálias Itapuã Original, ago-
ra há os calçados fechados (sapatênis), com 
o mesmo conforto, estilo e elegância que 
os clientes já conhecem. 

“Ser uma marca ícone é o reconheci-
mento de todo o trabalho realizado por nós 
e de priorizarmos um atendimento de qua-
lidade para nossos clientes. É o reconhe-
cimento dos consumidores pelas entre-
gas que fazemos a eles dia a dia, em pro-
duto, crédito e atendimento. É uma ale-
gria saber que ainda estamos próximos 
das pessoas, que ainda somos lembra-
dos, mesmo com o distanciamento so-

cial”, celebra a coordenadora de marke-
ting da empresa, Luiza Wagner.

E é por meio da comunicação que essa 
proximidade com o cliente é construída, afi-
nal, ela mostra o que é a empresa e permi-
te que as pessoas se identifiquem e se co-
nectem com ela. Com a pandemia, o his-
tórico forte de comunicação com o cliente 
não mudou, embora o cenário hoje seja ou-
tro, com a empresa priorizando o relaciona-
mento nos meios digitais neste momento.

“Já estávamos mapeando as mudanças 
que precisávamos fazer em nossa empre-
sa, mas a pandemia acelerou todo o proje-
to. Estamos reformulando nossa operação, 
crescemos nosso time estratégico e esta-
mos trabalhando muito na arrumação des-
sa ‘nova casa’. Estamos de fato nos trans-
formando e nos reinventando, avançando 
anos em meses”, ressalta Luiza.

O processo de transformação citado 
pela coordenadora engloba a revisão de po-
sicionamento, propósito da marca e cultu-
ra digital. O ano de 2020 está sendo de re-
nascimento, com a empresa focada na sua 
própria transformação. O processo tem ge-
rado muita confiança na retomada do mer-
cado ainda neste final de ano, ao mesmo 
tempo em que permite à empresa prepa-
rar seu e-commerce para o quanto antes.
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Nésio Fernandes, secretário de 
Estado da Saúde, e Rogerio Simões 
Griffo, diretor-geral do hospital, 
recebendo o troféu de Marcas Ícones.

O Hospital Estadual Dr. Jayme 
Santos Neves é gerenciado pela 
Associação Evangélica Benefi-
cente Espírito Santense (Aebes), 

organização social (OS) contratada por 
meio de edital público. Entre os anos de 
2013 e 2019, realizou quase sete milhões 
de atendimentos, entre consultas e exa-
mes. Vale destacar que os atendimentos 
prestados no Hospital Dr. Jayme são 100% 
destinado a pacientes do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Neste ano, o Hospital Dr. Jayme viu seu 
perfil de atendimento ser transformado. Re-
ferência em traumas ortopédicos e neuro-
cirúrgicos, gestação de alto risco materno 
e fetal, além de contar com um Centro de 
Tratamento de Queimados referência para 
todo o estado, a unidade precisou adequar 
o seu perfil ao cenário de pandemia. 

A rede estadual de saúde sofreu altera-
ções e o Hospital Dr. Jayme se tornou re-
ferência para atendimentos aos casos gra-
ves e potencialmente graves do novo co-
ronavírus. Em 72 dias, a unidade entregou 
210 leitos de tratamento intensivo (UTI), um 
investimento de mais de R$ 25 milhões do 
governo do Espírito Santo, contratou cer-
ca de mil novos funcionários e, hoje, é o 
segundo maior hospital para atendimen-

to à Covid-19 do país. “Nossa única opção 
era nos reestruturarmos. A população ca-
pixaba precisava de uma resposta rápida 
e eficaz e foi, exatamente, o que o gover-
no do Estado fez”, afirma o governador do 
Estado, Renato Casagrande.

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos 
Neves tem apenas sete anos de funciona-
mento e esta é a quarta vez que ele é con-
siderado pelo povo capixaba uma marca 
ícone no seu segmento. “Isso é graças ao 
modelo de gestão implantado. Trabalha-
mos com eficiência para garantir uma saú-
de pública de qualidade, com atendimento 
diferenciado e com resolutividade. Esse re-
sultado é fruto do trabalho de equipe com-
posta por profissionais comprometidos e 
engajados, preparados para servir ao pró-
ximo”, ressalta o governador. 

“O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos 
Neves segue o seu compromisso de zelar 
pela qualidade na assistência e atendimen-
to humanizado e, neste período de pande-
mia, conseguimos mostrar ao público dois 
de nossos principais valores: transparên-
cia e responsabilidade. Trabalhamos de 
forma ímpar e mantivemos o nosso posi-
cionamento. A imagem da instituição sai 
ainda maior e mais admirada pelos capi-
xabas”, celebra Renato Casagrande.
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50%
UNIMED

5%
CARTÃO DE TODOS

23%
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PLANO DE SAÚDE
2020
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São Bernardo  |  Cartão
de Todos  |  Medsênior

4%
2019

UNIMED VITÓRIA: 
um jeito de cuidar humano, 

integral e acolhedor

19%
CIAS UNIMED

12%
VITÓRIA APART

15%
MERIDIONAL

HOSPITAL
PARTICULAR
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Gustavo Peixoto, diretor de mercado, 
e Karla Toríbio Pimenta, diretora 

de recursos próprios, recebendo o 
troféu de Marcas Ícones.

A Unimed Vitória tem como foco 
principal cuidar da saúde dos 
clientes com empatia e exce-
lência. Atualmente, conta com 

2.436 cooperados, mais de dois mil cola-
boradores e uma rede credenciada que 
soma mais de 340 prestadores. O caminho 
bem-sucedido da Unimed Vitória está 
relacionado à gestão do planejamento 
estratégico, da qualidade e dos riscos 
estratégicos, alinhada à visão de futuro 
e ao monitoramento constante de seus 
resultados. Isso sem abrir mão de seu 
maior diferencial: o jeito de cuidar da 
Unimed Vitória, um conceito que visa 
ao atendimento humanizado e integral 
dos clientes, por meio da ampla rede de 
recursos próprios.

Sua presença no estado, aliás, é o que 
faz com que a Unimed Vitória tenha tan-
ta representatividade e seja uma marca 
ícone. “Isso é resultado de muita dedica-
ção e de uma busca contínua em ofere-
cer o melhor cuidado aos nossos clien-
tes. É uma satisfação, para toda a equi-
pe da Unimed Vitória, cooperados e co-
laboradores, ser uma cooperativa com 
imagem positiva diante de nossos be-
neficiários e da população de modo ge-
ral, já que nossas ações são orientadas 
sempre para melhor atendê-los”, come-

mora o diretor-presidente da Unimed Vi-
tória, Fernando Ronchi.

Ao longo de sua trajetória, a Unimed Vi-
tória sempre estudou de perto o seu públi-
co para compreender suas necessidades, 
buscando continuamente oferecer aten-
dimento de qualidade, humano, integral e 
acolhedor. Seu foco constante é aperfei-
çoar seus serviços e apresentar novas so-
luções para garantir uma atenção à saúde 
cada vez melhor e mais completa.

As transformações impostas pela pan-
demia do coronavírus foram muito rápidas 
e intensas, exigindo mudanças imediatas 
para a Unimed Vitória vencer os desafios. 
“O ano de 2020 foi muito atípico e bastan-
te desafiador. A Unimed Vitória precisou 
adotar planos de ação emergenciais para 
responder às novas demandas que surgi-
ram por causa da pandemia e para con-
tinuar atendendo com excelência às ne-
cessidades de seus clientes. Foi, sem dú-
vida, um ano de muito aprendizado, que 
nos fará entrar em 2021 com novas ideias e 
projetos, pensando em inovar ainda mais, 
de forma sustentável e responsável. Se-
guiremos investindo em tecnologias, no-
vas formas de atender e de estar próximo 
de nossos beneficiários e, sobretudo, em 
práticas que garantam um atendimento 
cada vez mais humano e acolhedor.”

84
Marcas ÍCONES - 2020



20



LABORATÓRIO 
PRETTI UNE 
TRADIÇÃO E 

INOVAÇÃO
para transmitir 

confiança

23%
PRETTI

11%
LABORTEL

18%
TOMMASI LABORATÓRIO

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISE CLÍNICA
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19%
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Diretores Flavio e Renato 
Pretti recebendo o 

troféu de Marcas Ícones. O Pretti é um laboratório de análises 
clínicas e medicina laboratorial 
formado por farmacêuticos quí-
micos, bioquímicos e médicos. 

Trabalhando diariamente para conquistar a 
confiança da sociedade e da classe médica, 
o Laboratório Pretti investe continuamente 
no aprimoramento do seu negócio. O labo-
ratório participa do Programa de Excelência 
para Laboratórios Médicos da Sociedade 
Brasileira de Patologia Clínica / Medicina 
Laboratorial e do Programa Nacional de 
Controle de Qualidade da Sociedade Bra-
sileira de Análises Clínicas. O laboratório 
também é certificado pela ISO 9001:2015 
e acreditado com Excelência pela ONA.

“Ser uma marca ícone é ser referência. A 
marca ícone é a que fala com você, que toca 
seu coração, que é admirada pela qualidade, 
pelo atendimento e pela confiança que ins-
pira. O Laboratório Pretti está há 55 anos no 
mercado. Nossa marca é reconhecida por 
ter trabalhado todos estes anos com mui-
to respeito ao cliente, com ética e com ex-
celente relacionamento com a classe mé-
dica”, afirmam os diretores do laboratório, 
Renato Pretti, Flavio Cola Pretti, Evandro 
Pretti e Rafael Cola Pretti.

Neste ano, o Laboratório Pretti com-
pleta 55 anos. A comemoração está sendo 
com muito trabalho e inovação, por cau-
sa da pandemia de coronavírus. “Traba-
lhamos muito nessa pandemia. Trouxe-
mos novos exames, tivemos que reestru-
turar nosso atendimento e encontramos 
um novo cliente, muito mais digital. Rea-
valiamos processos, abrimos atendimento 
via drive-thru em algumas unidades. Tive-
mos que avaliar novos fornecedores e no-
vos canais de comunicação. Ninguém es-
tava preparado, mas, como temos proces-
sos muito definidos e uma equipe muito 
estruturada, conseguimos rapidamente 
nos adaptar ao novo cenário”, destacam.

O laboratório está ainda com projetos 
para uso da inteligência artificial para me-
lhorar o atendimento e o acesso à informa-
ção. Além disso, a comunicação é vista de 
forma global, não apenas como divulgação. 

“A comunicação ajuda a nos conectar 
ao cliente. E isso é cada vez mais forte 
em nossa empresa. Nosso DNA está pre-
sente em nossa comunicação. Quando al-
guém vê a propaganda do Pretti não pre-
cisa nem olhar a assinatura, já sabe que 
é nossa”, ressalta a diretoria.
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13%
LE BUFFET

7%
CASA DE PEDRA

11%
CASA DI LUCCA

CERIMONIAL

2020

Le Buffet
10%

Casa  
Di Lucca

9%
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LE BUFFET 
oferece 
verdadeira 
experiência 
gastronômica 
em forma 
de evento
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A história do Le Buffet começou 
em 1994, com pequenos even-
tos e coffee breaks idealizados e 
desenvolvidos pelos jovens em-

preendedores Giovanna e André Rosa. O 
projeto foi tomando grandes proporções e, 
em 2003, com toda a dedicação que o casal 
traz até hoje, foi inaugurada a primeira casa: 
o Cerimonial Le Buffet, uma referência em 
todo o país e que, atualmente, é conhecido 
como Le Buffet Master. 

Com o crescimento do número de even-
tos, foram inauguradas novas casas: Le 
Buffet Lounge e Studio Lounge by Le Buf-
fet. Responsável por grandes festas no es-
tado e demais eventos no país, o hoje Gru-
po Le Buffet possui espaços arrojados, mo-
dernos, diferenciados, amplos ou intimis-
tas, formatados para atender qualquer per-
fil de cliente. Além de contar com uma co-
zinha de alto padrão, tecnologia e criações 
próprias, o Le Buffet faz de seus eventos 
um desfile de sabores da alta gastrono-
mia. Inovação em apresentações e sabo-
res é a marca do Le Buffet.

“Nós não oferecemos somente um ser-
viço de buffet, mas realizamos sonhos e 
estamos comprometidos em promover 
uma experiência gastronômica única e 
especial para os nossos clientes”, afir-

mam os proprietários do Grupo Le Buffet, 
Giovanna e André Rosa.

Para eles, receber esse reconhecimen-
to em um momento tão frágil social e eco-
nomicamente é uma grande motivação. 
“Mesmo após muitos meses sem realizar 
aquilo que mais amamos fazer, esse reco-
nhecimento vem para nos motivar a retor-
nar com gás total, além de nos dar a cer-
teza de que estamos no caminho certo.”

E por lidar com a comemoração dos so-
nhos das pessoas, o Grupo Le Buffet sente 
ainda mais a responsabilidade de ser uma 
marca ícone e ser reconhecida no mer-
cado. Por isso, compromisso e qualidade 
são atributos inegociáveis para a empre-
sa, que também mantém a marca em evi-
dência por meio da comunicação. “Esta-
mos sempre investindo em propagandas 
nas redes sociais, jornais e revistas locais, 
nosso site está sempre recebendo novas 
atualizações e realizamos investimentos 
em comunicação visual. Recentemente, in-
vestimos em um projeto de iluminação cê-
nica para destacar a fachada do Le Buffet 
Master. Outra coisa que sempre chama a 
atenção de todos é a nossa frota de veícu-
los, pois todos são caracterizados com a 
nossa marca e não passam despercebi-
dos”, ressaltam Giovanna e André.
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31%
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11%
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GRAFITUSA:
empresa centenária 

que sabe acompanhar 
as transformações 

de cada época

ESPECIALISTA EM
SOLUÇÕES CRIATIVAS
E TECNOLÓGICAS
DE MARKETING DE 
INFLUÊNCIA PARA MARCAS

SPARK_VITORIA

Foto: Cloves Louzada

A história da Grafitusa começou 
em 1912, quando o pintor italia-
no Tullio Samorini chegou ao 
Espírito Santo para atuar na 

pintura de monumentos de Vitória. Após 
desenvolver um problema de saúde, ele 
iniciou o trabalho com as artes gráficas, 
fundando em 1920 a Tipografia Samori-
ni, a primeira da cidade, que se tornaria 
mais tarde a Grafitusa.

A Grafitusa foi pioneira no uso de 
máquinas offset no Brasil. Também foi 
a primeira do Espírito Santo a entrar 
no mercado digital, a adquirir uma im-
pressora frente x verso e a conquistar 
o selo de certificação FSC®, que garan-
te que os produtos oferecidos são am-
bientalmente corretos. Em 2015, a Gra-
fitusa ainda passou a assinar como edi-
tora. E, em 2017, a empresa iniciou suas 
atividades no mercado on-line. 

“Nossa empresa tem uma credibilida-
de consolidada pela qualidade das entre-
gas que sempre realizou e pelas inovações 
que promoveu ao longo de sua história. 
São muitos anos contribuindo com pro-
dutos de excelência, gerando oportuni-
dades, potencializando negócios e man-
tendo boa relação com clientes e forne-
cedores”, destaca a diretora comercial da 
Grafitusa, Cristhine Samorini.

O reconhecimento no prêmio Marcas 
Ícones coincide com o ano em que a empre-
sa completa 100 anos de existência. “Nada 
mais gratificante do que marcar uma data 
tão simbólica com o reconhecimento dos 
capixabas”, comemora Cristhine.

Para ela, qualidade e responsabilida-
de são os atributos necessários para uma 
empresa ser considerada ícone. “A marca 
não constrói sua imagem a partir do aten-
dimento, mas desde a escolha de insumos 
certificados ecologicamente, na eficácia 
dos processos produtivos, no cumprimen-
to dos prazos, chegando ao pós-venda, ga-
rantindo que o cliente saia satisfeito. Isso 
se faz com envolvimento, cuidado, afeto. 
Lidamos com pessoas. É preciso promo-
ver uma experiência de compra completa.”

O ano de 2020 será lembrado pela re-
cessão global causada pela pandemia, mas 
também tem acelerado transformações que 
aguardavam anos na fila. A digitalização de 
alguns processos representa um avanço que 
só foi possível pelas restrições impostas pela 
Covid-19. “Costumo afirmar que a Grafitu-
sa só permanece firme no mercado há 100 
anos porque soube acompanhar as trans-
formações de cada época. E a pandemia é 
sobre isto também: sai melhor aquele que 
se adapta mais rapidamente aos desafios 
que surgem”, ensina Cristhine.
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VIVO:
conexão 

humana que 
aproxima as 
pessoas do 

que realmente 
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Fo
to

: C
lo

ve
s 

Lo
uz

ad
a

OPERADORA DE 
TELEFONIA MÓVEL
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A Vivo é marca líder em telefonia mó-
vel no Espírito Santo, com quase 
três milhões de clientes, 10 lojas 
próprias, 72 revendas, 135 pontos 

de varejo, mais de seis mil pontos de recarga 
e mais de 400 colaboradores diretos.

O propósito “Digitalizar para Aproxi-
mar”, da Vivo, traduz a crença e o esforço 
contínuo da empresa de promover a digi-
talização para aproximar as pessoas de 
tudo o que importa em suas vidas. “Que-
remos levar a conexão, seja ela móvel ou 
fixa, onde quer que nossos clientes este-
jam. Além disso, a qualidade de entrega 
dos nossos serviços é um dos atributos 
mais importantes de marca, e trabalha-
mos constantemente para garantir essa 
qualidade para todos os nossos clientes”, 
explica a gerente regional da Vivo no Espí-
rito Santo, Érica do Nascimento Napoles.

Em âmbito social, a Vivo atua forte-
mente por meio dos projetos da Fundação 
Telefônica Vivo e na busca pelas melho-
res práticas para a sustentabilidade eco-
nômica, social e ambiental. Isso porque a 
sustentabilidade sempre foi e continuará 
sendo transversal a todas as discussões 
dentro da Vivo. Ela não é uma área apar-
tada, mas sim uma premissa do trabalho 
realizado e parte de sua cultura. 

“Esse reconhecimento nos mostra que 
nossos esforços estão sendo percebidos 

pelos consumidores e que estamos con-
quistando um espaço cada vez maior no 
Espírito Santo. Temos o cliente no centro 
de nossa estratégia, e por isso trabalha-
mos para oferecer o melhor serviço de in-
ternet móvel, a maior cobertura em fibra 
ótica do país e em nos consolidar como 
um hub de serviços digitais – construindo 
uma plataforma com experiências únicas 
para todos os públicos”, enfatiza a gestora.

O processo de transformação digital 
foi bastante acelerado neste ano para to-
das as empresas. E a Vivo atuou para ga-
rantir que as pessoas e as empresas pu-
dessem realizar tudo da melhor forma di-
gitalmente, reforçando também o valor das 
relações presenciais e das conexões hu-
manas. Érica analisa que todos os apren-
dizados desta fase serão usados para tra-
zer serviços e soluções que atendam e fa-
cilitem as novas necessidades dos clien-
tes. “Há dois caminhos paralelos para per-
corrermos nos próximos meses e anos. O 
primeiro é avançar na infraestrutura que 
possibilita a digitalização, levando aces-
so a quem ainda não tem – um trabalho na 
base e de longo prazo. O segundo é atuar 
como um hub de tecnologia, estabelecendo 
parcerias estratégicas, com foco em ino-
vação, oferecendo mais serviços, anteci-
pando necessidades e sendo uma marca 
agente de transformação na sociedade.”
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KURUMÁ:
atendimento muito 
além da expectativa

Foto: Cloves Louzada

14%
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9%
PODIUM

13%
CVC

CONCESSIONÁRIA 
LOCAL DE 
AUTOMÓVEL

2020

Vitóriawagem

20%
CVC

16%
Podium

10%
2019

Em 1992, o incremento das impor-
tações de veículos estimulou a 
abertura de uma concessionária 
própria da montadora japonesa 

Toyota no Espírito Santo. Assim, naquele 
ano, foi inaugurada em Cariacica, a primeira 
Kurumá, que assumiu a revenda de auto-
móveis Toyota e Lexus na Grande Vitória. 
Hoje, a Kurumá atua no Espírito Santo nos 
municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Ca-
riacica, Guarapari, Linhares, São Mateus, 
Colatina e Cachoeiro de Itapemirim.

A Kurumá tem uma relação de identifi-
cação e confiança com os clientes do Espí-
rito Santo. Esse é, para o diretor comercial 
da Kurumá, Phelipe Zacché, um dos princi-
pais atributos para a empresa ser uma mar-
ca ícone. “Desejamos nos relacionar com 
nossos clientes para além de uma relação 
de compra e venda ou de prestação de ser-
viços. Nosso objetivo é, de fato, entender 
quais são as expectativas de quem procu-
ra por nós e atendê-las da melhor manei-
ra, seja na compra de um veículo, na pres-
tação de um serviço de pós-vendas ou na 
contratação da assinatura veicular.”

Para a Kurumá, ser lembrada como uma 
marca ícone em um ano tão desafiador quan-
to 2020 tem um valor especial. “Desta vez, 
precisamos nos adaptar a uma realidade que 

se impôs de forma muito abrupta e sobre a 
qual não tínhamos controle. Os resultados 
e a presença da Kurumá como uma mar-
ca ícone para o público capixaba nos mos-
tram que seguimos o caminho certo, com 
tomadas de decisões rápidas e assertivas, 
que nos conduziram ao sucesso, apesar da 
incerteza inicial”, ressalta o diretor.

Com relação à expectativa para 2020, 
Phelipe lembra que entre o final de 2019 e 
o início de 2020 o mercado, em geral, vivia 
uma expectativa de recuperação econô-
mica. Previa-se que 2020 seria, finalmen-
te, o ano de uma virada, após alguns anos 
de estagnação econômica. Havia uma ex-
pectativa no mercado automobilístico de 
crescer a um ritmo de quase dois dígitos 
neste ano. Porém o início da pandemia 
marcou uma retração no mês de quase 
70% nas vendas em função das enormes 
incertezas que o novo coronavírus trouxe. 

“No entanto, após esse período mais 
crítico, o que observamos foi uma recu-
peração mais rápida do que o esperado. 
As pessoas estão buscando formas de 
garantir sua locomoção de modo indi-
vidual, até como uma forma de assegu-
rar a segurança sanitária”, conta Pheli-
pe, que está com expectativas positivas 
para o fechamento de 2020.
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ÁGUIA BRANCA:
no caminho certo em 

todos os sentidos
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8%
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EMPRESA DE 
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Thiago Chieppe Juffo, 
diretor comercial, 

recebendo o troféu 
de Marcas Ícones.

Fundada em 1946, a Águia Branca é 
a primeira entre as empresas que 
compõem o Grupo Águia Branca. 
Dedicada ao transporte rodoviário 

de passageiros há mais de 70 anos, traba-
lha para oferecer uma ótima experiência de 
viagem para mais de 10 milhões de pessoas 
transportadas ao ano, percorrendo cerca 
de 80 milhões de quilômetros. Opera linhas 
regulares de passageiros em mais de 500 
localidades, com estrutura técnica e opera-
cional que conta com uma frota de 850 ôni-
bus. Gera mais de três mil empregos diretos 
nos nove estados em que está presente.

Para a diretora-executiva da empresa, 
Paula Barcellos Tomassi Corrêa, para ser 
reconhecida, a empresa precisa ter quali-
dade no serviço e ser consistente na oferta 
dele. “Fazer com excelência todos os dias, 
e a cada viagem. O foco no cliente também 
é determinante, com empatia e conheci-
mento. Investimos muito na nossa equipe 
e temos um protocolo de segurança rígido 
e extenso para as viagens, que demonstra 
o nosso respeito por quem confia suas vi-
das a nossa empresa”, destaca.

Paula reitera que ser uma marca ícone 
é o melhor reconhecimento que a Águia 
Branca poderia ter do relacionamento 
construído todos os dias nestes 74 anos. 
“A força da nossa marca é reflexo da qua-

lidade dos serviços ofertados, da busca 
pela melhoria contínua, do zelo pela se-
gurança e da maneira com que a empre-
sa se relaciona com seus clientes e com 
a sociedade no geral.”

E, nessa receita, não podem faltar re-
lacionamento e engajamento. A empresa 
se envolve em causas como o Maio Ama-
relo, que trata da segurança no trânsito; o 
Outubro Rosa, com a divulgação da causa 
e dos cuidados com o câncer de mama, e o 
Natal Iluminado, que tem o objetivo de en-
cantar de crianças a idosos por onde passa.

A empresa sofreu forte impacto na ope-
ração com a pandemia do coronavírus, com 
o isolamento social e o fechamento das fron-
teiras pelos governos. Mas, desde abril, não 
tem medido esforços para uma retomada 
gradativa e segura. “Somos o principal mo-
dal do país, e agora a Águia Branca, além 
de buscar a máxima segurança no trânsi-
to, tem também compromisso forte com a 
biossegurança”, afirma a diretora-executiva.

Apesar de o ano ter sido de grandes 
surpresas, houve também importantes 
conquistas para Águia Branca. A empre-
sa manteve projetos e iniciativas para a 
evolução dos serviços, como um novo site 
para a Águia Branca e a Águia Flex, e um 
sistema totalmente inédito para relacio-
namento com os clientes.
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VIX LOGÍSTICA: 
agilidade e inovação 
para mover o mundo
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Especializada em soluções logís-
ticas customizadas, a VIX Logís-
tica é uma das maiores empre-
sas do setor no Brasil. Atua em 

locação e gestão de frotas, traslados de 
pessoas, movimentação de cargas, logís-
tica automotiva e logística dedicada, com 
operações que vão de norte a sul do país 
e também no Mercosul.

Ao todo, são 50 anos de experiência 
em uma jornada sólida de prosperidade 
e crescimento com foco em resultados, 
o que posicionou a VIX entre as maiores 
empresas de logística do Brasil, com mais 
de 10 mil colaboradores, que fazem tudo 
isso acontecer com muito comprometi-
mento e responsabilidade.

“Ser lembrada como a primeira empre-
sa quando se fala em transporte de cargas 
é motivo de orgulho. Confiança e ética são 
atributos importantes para o Grupo Águia 
Branca e trabalhamos incansavelmen-
te para sermos uma excelente opção aos 
nossos clientes”, diz a diretora-executiva 
da VIX Logística, Patrícia Poubel Chieppe.

Para ela, o maior patrimônio de uma 
organização é seu time. E na VIX os cola-
boradores possuem papel central no su-
cesso da empresa. O time é muito compe-

tente, trabalha sempre procurando novas 
maneiras de resolver problemas e de me-
lhorar os serviços prestados aos clientes. 
Essa cultura de inovação, melhoria contí-
nua e busca pela excelência coloca a em-
presa em constante movimento e tem im-
pulsionado a VIX a obter reconhecimentos.

Sobre esta situação sem precedentes 
que o mundo está vivendo, Patrícia afirma 
que o que define a VIX é como ela encara 
os desafios que têm se apresentado. “A em-
presa sempre foi ágil e inovadora, e traze-
mos em nosso DNA essa inquietação e de-
sejo de construir sempre novos caminhos.”

Agora, é hora de olhar para o futuro, e 
esse é um olhar repleto da esperança de 
que tudo o que está sendo vivido hoje se 
tornará aprendizado e ficará marcado na 
história de todos como mais uma supe-
ração e vitória pela vida. 

“Acredito numa retomada gradual da 
economia, o que já vem se concretizan-
do, com expectativas animadoras. Ainda 
neste ano lançaremos no Espírito Santo o 
primeiro ônibus elétrico de uso rodoviá-
rio do Brasil. Outro destaque fica por con-
ta da comemoração dos nossos 50 anos, 
em 2021. Teremos também novidades no 
V1”, finaliza a gestora.
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