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FERNANDO MACHADO

Vice-presidente da Rede Vitória

TV Vitória/Record TV:
CADA VEZ MAIS, A MELHOR
VITRINE PARA SUA MARCA

O

ano de 2019 tem sido particularmente importante para a Rede Vitória. Como parte
do nosso compromisso de fazer uma comunicação regional de excelência, estamos
nos antecipando ao cronograma do governo federal,
previsto para 2023, e inaugurando o sinal digital da
TV Vitória/Record TV em cidades que estão fora da
Grande Vitória. Inicialmente, o sinal digital chegou às
cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul,
Presidente Kennedy, Itapemirim, Marataízes, Anchieta e Piúma, totalizando mais 350 mil telespectadores
recebendo o canal 6.1 gratuitamente ou pela NET, no
canal 517. Até o final de maio, inauguraremos o sinal
digital de Colatina e Linhares.
Nossa plataforma digital vai permitir que, em
breve, todo o Espírito Santo receba um só sinal, o 6.1,
gratuitamente, trazendo importantes ganhos para a
população, que receberá, além da programação da
Record TV, a grade local da TV Vitória com sete horas
e meia de programação local falando a linguagem
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dos capixabas. Toda essa estratégia proporciona às
marcas e aos profissionais de publicidade uma plataforma uniforme, regional e com melhor relação
custo-benefício.
As marcas que são ícones se fortalecerão ainda mais,
e outras ganharão escala para, quem sabe, se tornarem
as mais lembradas. Estamos vivendo um novo tempo
e, com ele, novas atitudes serão fundamentais para o
pertencimento de suas marcas, que, sem dúvida, são
os maiores ativos das empresas.
Só a melhor TV regional do país – receberemos
essa honraria pela sexta vez! – produz sete horas e
meia de programação jornalística local. Só a melhor
TV regional do país faz as marcas chegarem a todo o
estado, colaborando para sua comunicação ser ainda mais eficiente. Só a TV Vitória/Record TV oferece
todo o carinho que a sua empresa, a sua marca e o seu
cliente merecem.
Temos certeza de que a sua marca também faz
parte da cara e da cultura do Espírito Santo.
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Momentos felizes são marcados por cores, cheiros e
sabores. Tá explicado por que a Farinha de Trigo Regina
é a vencedora do Prêmio Marcas Ícones há 8 anos, na
categoria Farinha de Trigo. Porque estar sempre com você
e fazer parte da sua família é o que nos alimenta.
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Inovando para se diferenciar
e criar valor para a marca
Nos tempos atuais, tão modernos e cheios de mudanças, a comunicação de marcas, produtos e serviços tornou-se um dos maiores desafios para as empresas. Portanto, para se diferenciar e criar valor para uma marca,
é fundamental inovar.
Os desafios e as mudanças na vida econômica e
empresarial envolvem fenômenos como um novo ambiente globalizado, maior concorrência, novas alianças
entre países e empresas, desregulamentação dos sistemas financeiros e principalmente da tecnologia da informação, e, nesse sentido, é necessário um novo olhar
para o marketing.
Agregar maior valor para uma marca exige cada vez
mais das empresas uma estratégia de marketing com
diferenciação e, principalmente, inovação. Afinal, quando discorremos sobre esse tema estamos tratando de
um bem intangível, que traz inúmeros benefícios e garante uma marca forte e relevante para a empresa e o
consumidor final.
Muitas empresas estão investindo em pesquisa e
inovação para agregar ainda mais valor a sua marca,
antecipando tendências e lançando no mercado produtos bem-sucedidos, conquistando, inclusive, novos
consumidores, com o objetivo de aumentar as vendas
e melhorar a rentabilidade de seus produtos. Tudo isso
é possível com um plano de comunicação e marketing robusto, que prioriza a excelência na execução e
nas ações de ativação em pontos de venda. Os resultados serão positivos se forem capazes de gerar experiências que farão sentido e com um propósito para o
consumidor final.
O que se busca nessa inovação é criar momentos
de compra cada vez mais pessoais e personalizados e
com um propósito real para o consumidor final, que
está conectado a tudo e a todos.
Um novo varejo surge neste mundo que mistura o
físico e o virtual. Cabe aos gestores de comunicação e
marketing acompanhar essa transformação e essa integração de canais, onde tudo faça sentido, onde as
empresas tenham resultados e o consumidor enxergue o valor de sua marca.
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KARLA ORLANDI SIMONETTI

Gestora de Marketing da Buaiz Alimentos
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Marca: ativo estratégico
Falar sobre a importância da lembrança de marca para o êxito dos negócios é chover no molhado.
Desde que as marcas passaram a identificar produtos, ter um espaço cativo na mente dos consumidores passou a ser um ativo estratégico muito valioso.
Gerir os ativos da marca hoje, entre eles a lembrança, é condição necessária para a sustentabilidade dos negócios e a geração de valor.
Pesquisas de lembrança de marca, como o projeto Marcas Ícones, são um indicador importante
para a avaliação do estado de saúde da marca em
seu mercado.
Em um mundo cada vez mais veloz, milhares de
novas marcas surgem todos os dias para disputar a
sua fatia do bolo. Ser conhecido e lembrado é manter a pole position com algumas voltas de vantagem.
As marcas que conseguem a proeza de serem
lembradas garantem resultados melhores no presente e ampliam o seu potencial para alavancar novos negócios no futuro.

PIERRE DEBBANÉ

Diretor da MP Publicidade
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Marcas: lembradas,
queridas e com significado
Tradicionalmente, quando iniciávamos um plano de
marketing, costumávamos imaginar um consumidor
tentando suprir uma necessidade. Entretanto, há pelo
menos duas décadas, com o impacto das transformações digitais na vida de todos nós, esse cenário mudou
significativamente. Em vez do consumidor e sua necessidade, nos deparamos com pessoas tentando resolver problemas a cada dia mais inéditos e complexos.
E, com isso, o que muda para os negócios? No
melhor dos cenários, nossos negócios passam a ser
considerados em meio a um leque muito mais amplo de opções – ou seja, a concorrência torna-se virtualmente global –, sendo muitas gratuitas e de boa
qualidade. No cenário mais desafiador, somos provocados a gerar soluções que ainda não existem para
problemas que não conseguimos resolver sozinhos.
Esse cenário exige dos gestores a construção e
o acompanhamento de uma relação próxima, relevante e contínua com os públicos com que se relacionam, que são mais que consumidores, tornam-se cocriadores de uma história em comum, que interessa e gera impacto positivo para todas as partes.
Mensurar a lembrança de marca é um dos indicadores mais fortes da presença de um negócio na
vida de uma sociedade: acompanhar a evolução desse índice, ano a ano, nos permite justamente refletir
sobre a relevância que adquirimos, como empresas,
no contexto em que atuamos.
Qual a marca mais lembrada é sem dúvida uma
pergunta importante a ser respondida, e liderar esse
ranking é uma conquista. Mas para ser uma marca forte, não é suficiente ser uma marca lembrada, é preciso ser lembrada pelos motivos certos. A lembrança de marca deve ser seguida de outros questionamentos, igualmente relevantes para a gestão: quem
conhece a marca compra? Recompra? Prefere? Indica? E principalmente: qual o porquê de tudo isso? Só
assim saberemos, com mais precisão, se de fato estamos (e, se sim, como estamos) gerando conexões
poderosas e auxiliando as pessoas a trafegar neste
mundo complexo que compartilhamos.
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LILIANE MOREIRA RAMOS

Professa de Gestão de Marcas e Produtos
da UVV e mestre em Criatividade e Inovação

PA
LA
VRA
DO

MER
CA
DO

Para que servem as pesquisas
As pesquisas sempre nos oferecem oportunidades para
avaliarmos o desempenho da marca junto ao consumidor final. Por meio das pesquisas, reconhecemos nossos mercados, nossos concorrentes e nossos consumidores e, a partir dessas análises, podemos gerar novos
insights para a construção das marcas.
Pesquisas nos trazem parâmetros da força de uma
marca em relação ao seu mercado de atuação. Tão importante quanto comemorar bons resultados de uma
pesquisa, é poder compará-la com outras já realizadas,
aprimorando o desempenho da marca frente à concorrência e à preferência do consumidor. Além disso, lançar luz para os resultados ruins também é uma excelente oportunidade para mudanças de rumo da marca. Os resultados de uma pesquisa são excelentes insumos para a inovação, por exemplo.
Hoje, é importante impactar o consumidor por
meio de diferentes pontos de contato, afinal, estamos
em busca da atenção de alguém ocupado, de usuários de smartphone, de fãs de Netflix, de mediadores
de conversas pelas redes sociais e por aí vai. Estar na
lembrança do consumidor significa que você faz parte
da vida dele e tem relevância para ele. Uma marca hoje
não pode apenas publicizar seus produtos e serviços.
Uma marca precisa ser e fazer a coisa certa, com transparência, valores claros e com uma habilidade para estabelecer conexões com os consumidores. Dessa forma, ela não apenas será lembrada, mas amada e divulgada pelo próprio consumidor.

CARINE CARDOSO

Professora dos cursos de Publicidade e
Jornalismo da Faesa
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Perfil dos

ENTREVISTADOS
Sexo

47%

53

%

HOMENS

MULHERES

26%

Idade

50 ANOS OU MAIS

15 A 19 ANOS

17%

40 A 49 ANOS

30 A 39 ANOS

11%
12%

20 A 24 ANOS

21%

Estado civil

13%

25 A 29 ANOS

8%

SEPARADOS

4%

VIÚVOS

47%

CASADOS/
UNIÃO ESTÁVEL
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42%

SOLTEIROS
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38%

NÃO OCUPADOS

62%

Ocupação

OCUPADOS

12

%

SUPERIOR COMPLETO

66

Escolaridade

22%

ANALFABETOS
ATÉ FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

%

FUNDAMENTAL
ATÉ SUPERIOR
INCOMPLETO

CLASSE D/E

17 % 4%

CLASSE A

50%

CLASSE C

30%
CLASSE B

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

23%
20%
20%
27%
3%
7%
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SERRA

VITÓRIA

CARIACICA

Região

VILA VELHA

VIANA

GUARAPARI

Destaques da pesquisa

CATEGORIAS TOP*
99% 98% 98%
SUPERMERCADO

BANCO

CAFÉ

95%

95%

94%

OPERADORA
DE CELULAR

CHOCOLATE
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REFRIGERANTE

ARROZ

MARCAS TOP*
79%
75%
75%
*Maior número de menções válidas

96%

74%

AGÊNCIA BBI | ITAPUÃ

A Itapuã agradece
a preferência!
Pelo oitavo ano seguido a Itapuã Calçados fica
o
em 1 Lugar na pesquisa Marcas Ícones.

Gianne Albertoni
by Itapuã

Queremos deixar aqui o nosso muito obrigado a
você, cliente que nos prestigia com sua lembrança
e reconhecimento.
É para sua satisfação que nos empenhamos todos
os dias para oferecer os melhor da moda em
calçados e um excelente atendimento.

“Pesquisa de Opinião Pública - Top of Mind JOB181140-2019 - realizada pelo Ibope Inteligência”.
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Análise

COMUNICAÇÃO EFICAZ

EM VEÍCULOS ADEQUADOS

N

um mundo em que as pessoas são, cada vez mais,
bombardeadas com tantas
informações, ser a primeira marca que passa pela cabeça delas
em determinada categoria de produto
ou serviço tem uma relevância muito
grande, pois significa que aquela marca
consegue ocupar um lugar de destaque
na cabeça do consumidor.
Um dado importante da pesquisa
Marcas Ícones é que os resultados são
bem estáveis e consistentes ao longo
dos anos. Claro que sempre existem
mudanças, com alguma categoria ou

outra com alguma movimentação ou
a entrada de uma marca nova. Mas, de
maneira geral, a pesquisa tem resultados bem consistentes.
Outro ponto que vale a pena ser
observado é a atuação das marcas
regionais. Fica muito evidente para
quem é de fora do Espírito Santo
e acompanha este estudo há tanto tempo como as marcas locais se
destacam. Isso, de alguma maneira,
mostra que a comunicação que elas
estão fazendo é eficaz e realizada em
veículos adequados, com uma mensagem apropriada.

PATRÍCIA
CONDE

Gerente de
Atendimento e
Planejamento do
Ibope Inteligência

ALI
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Sabemos que quem
faz a escolha é o
consumidor, mas
procuramos nos destacar
com propaganda”
Pedro Milton Bolzan
de Franceschi

A ESCOLHA CERTA

do consumidor

D

epois de muita competitividade em 2018 na área de
arroz, a Cotrisel, cooperativa
responsável pela marca Sepé,
espera um 2019 muito melhor, de manutenção da participação no mercado
que a marca tem obtido, mesmo sem a
previsão de lançamentos de produtos.
Para a empresa, que procura se
manter próxima dos consumidores por
meio da distribuição, da logística e da
qualidade do produto, é uma honra e
uma satisfação ser reconhecida pelos
consumidores. “Ao mesmo tempo, temos cada vez mais responsabilidade
de atender os consumidores naquilo
que eles mais querem, principalmente

com a qualidade do produto. Sabemos
que quem faz a escolha é o consumidor,
mas procuramos nos destacar com propaganda”, destaca o diretor financeiro
e comercial da Cotrisel, Pedro Milton
Bolzan de Franceschi.
A cooperativa foi fundada em 1957
e beneficia mais de quatro milhões
de fardos de arroz, que são vendidos
para os mercados interno e externo.
São seis mil associados e aproximadamente um mil funcionários, que
atuam no Rio Grande do Sul. Seus
produtos são comercializados no
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, São Paulo, Piauí, Ceará, Maranhã e Rio Grande do Norte.

ARROZ
2019

84

%

SEPÉ

3%

TIO JOÃO | CALAFATE

2%

PURO GRÃO | RAMPINELLI

2018

85%
Sepé

4%

Calafate

3%

Tio João
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Estamos muito felizes
com essa conquista
e continuaremos
trabalhando para manter
esse reconhecimento
dos capixabas por
muitos anos”
Leandro Cervi

Marca ícone
CHOCOLATE
2019

79%
GAROTO

9%

CACAU SHOW

5%

NESTLÉ

2018

77%
Garoto

12% 6%
Cacau
Show
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Nestlé

PREFERIDA DOS CAPIXABAS

E

m 2018, a Chocolates Garoto
realizou importantes investimentos, com o lançamento
de itens como o Batom Extra
Milk, com 28% mais leite em comparação à versão tradicional de Baton
e um produto inovador no mercado.
Também foram lançadas novas opções
de Talento, marca que completou 25
anos. Foi remodelado, ainda, o famoso
Choco Tour, que agora tem um formato mais moderno e interativo e que
oferece uma experiência ainda mais
completa aos consumidores que visitam a fábrica, um dos mais importantes pontos turísticos do estado. Para
2019 há outras novidades, como o
Talento Terruá, o primeiro chocolate
orgânico da marca.

“Para a Chocolates Garoto é muito
importante ser considerada uma marca ícone do Espírito Santo. Temos uma
forte ligação com o estado. Nossa fábrica, localizada em Vila Velha, é uma
das 10 maiores fábricas de chocolates
do mundo. Ao longo dos últimos anos,
investimos para ampliar e renovar o
portfólio de produtos, modernizar as
linhas de operação da fábrica, aumentar
nossos pontos de distribuição, desenvolver campanhas de Marketing e fomentar
o desenvolvimento dos nossos parceiros de negócios. Estamos muito felizes
com essa conquista e continuaremos
trabalhando para manter esse reconhecimento dos capixabas por muitos
anos”, ressalta o gerente de Marketing
de Chocolates da Garoto, Leandro Cervi.

Obrigado pela preferência.
Estamos sempre inovando para garantir
o seu conforto e a certeza de uma boa viagem.

Conforto

Segurança

Tecnologia

Investimento constante
em frota para a melhor
experiência de viagem.

Programa Medicina do
Sono e 100% da operação
monitorada.

Em breve, embarque
com passagem digital
em todas as viagens.

aguiabranca.com.br
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Mover você é o
que nos move.

Sem esquecer onde tudo
começou, a Buaiz Alimentos
segue em frente com a
confiança e a coragem para
conquistar cada vez mais”

MISTURA
PARA BOLO

Eduarda Buaiz

2019

76%
REGINA

9%

VILMA

6

EMPRESA
RENOVADA

%

DONA BENTA

para o futuro

2018

9%

77%

Regina

Dona
Benta

6%

Vilma

FARINHA DE TRIGO
2019

65%
REGINA

19%

NUMERO UM

9%

DONA BENTA

2018

65%

Regina

18% 10%
Numero Dona
Um
Benta
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O

ano anterior foi de muitas
conquistas para a Buaiz Alimentos e possibilitou realizações importantes, como
a consolidação do projeto de expansão
da empresa, o reposicionamento das
marcas Buaiz Alimentos e Regina no
mercado, o lançamento de produtos e
a nova identidade visual da empresa.
Agora, a empresa está otimista com o
cenário em 2019 e pretende continuar
investindo em processos mais modernos e inovação para ampliar a eficiência
e a produtividade. Para isso, segue dando andamento ao projeto de expansão.
Além disso, a Buaiz Alimentos também está com novidades no mercado.
Trata-se do portfólio da marca Regina,
que ganhou, recentemente, novos sabores
da Mistura para Bolo na versão premium.
Além das receitas especiais, os novos sabores da mistura para bolo Regina vêm
em embalagens Stand-up Pouch, que
acompanharam o trabalho de facelifting
da marca Regina. Os outros nove sabores
de mistura para bolos, da linha caseiros,

também foram contemplados com novas
embalagens, mais modernas e coloridas.
Outro recente lançamento da marca Regina é a Farinha de Trigo Gourmet, extraída
da parte mais nobre do trigo.
“Trabalhar sempre com determinação, ousadia, sabedoria, visão do futuro
e pensando no nosso consumidor é uma
das receitas de uma empresa considerada marca ícone. Somos uma marca
forte e respeitada, movida a desafios.
Atuamos aliando investimentos a um
ingrediente que faz a diferença: a tradição. Sem esquecer onde tudo começou,
a Buaiz Alimentos segue em frente com
a confiança e a coragem para conquistar
cada vez mais”, ressalta a diretora-geral da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz.
A empresa tem adotado estratégias
de comunicação e apostado no marketing 360 para posicionar a marca com
destaque no mercado e no dia a dia
dos capixabas. Recentemente, investiu
em uma nova identidade visual e vem
se reposicionando de modo a reforçar
a história, a identidade e a a vitalidade.

A qualidade de impressão
mais conceituada do mercado capixaba,
agora em todo o Brasil!
Conheça 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

Existem
dois pilares
fundamentais
que seguimos
vigorosamente
qualidade e ética”
André Gilles

O MELHOR PRODUTO

para a mesa do capixaba

FEIJÃO
2019

34%

COMBRASIL

13%
JUJU

10%
NICO
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C

om 32 anos de mercado, a
Juju espera em 2019 retomar os níveis de produção e
aumentar a capilaridade no
Espírito Santo, onde foi uma das marcas mais lembradas na categoria Feijão
na pesquisa Marcas Ícones. “Receber
um prêmio como o Marcas Ícones nos
motiva a sempre seguir aprimorando
nosso trabalho. Existem dois pilares
fundamentais que seguimos vigorosamente. O primeiro é a qualidade, que
está relacionada à excelência dos nossos produtos e ao processo, do campo
até a mesa do consumidor. O segundo
é a ética, que reflete a responsabilidade
no modo de agir da empresa, sempre
respeitando todos os envolvidos direta e indiretamente em tudo que fazemos”, ressalta o gerente da Qualidade
da empresa, André Gilles.

Recentemente, a marca lançou dois
novos produtos: o milho de pipoca
e o sal refinado. Além disso, investiu
na implantação de uma usina solar,
aumentando o consumo de energia
ecologicamente limpa, e implementou
a reciclagem de 100% dos rejeitos do
processo de empacotamento.
“Após 32 anos de crescimento totalmente orgânico, tendo como objetivo
entregar o melhor produto, ser reconhecido é ter a sensação de dever cumprido e motivação de ir além do esperado.
Nosso ponto forte é a proximidade com
o consumidor. É como se ele fizesse parte da nossa família, a grande família dos
produtos Juju”, destaca o gestor, que reitera que oferecer qualidade é sempre a
melhor estratégia frente a um segmento
competitivo em que o preço normalmente é o que comanda o mercado.

Um bom produto
é o fator-chave
para construir
uma marca sólida,
reconhecida e
admirada pelo
consumidor”
Elder Marim

PRODUTO DE QUALIDADE

e produção sustentável

A

FRANGO
2019

31%

KIFRANGO

20%
SADIA

12%

UNIAVES

2018

25%

KiFrango

20% 8%
Sadia
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Seara

despeito de um 2018 de
queda no preço e aumento
dos insumos para criação
das aves, 2019 trouxe otimismo para as indústrias de alimentos
de origem avícola. Aproveitando a recuperação do mercado, a Proteinorte
Alimentos, proprietária da marca Kifrango, já lançou neste ano dois produtos
resfriados em bandeja com atmosfera
modificada, que são os bifes de peito de
frango e uma nova linha de temperados,
com cortes selecionados, no mercado
a partir de maio.
“Acreditamos firmemente que os
resultados de reconhecimento da nossa marca estão ligados à qualidade do
produto. E essa qualidade vem desde a
chegada do pintinho na granja, passando pelo respeito e cuidado na criação
das aves, pela alimentação de qualidade, por todo controle necessário na
produção até a distribuição dos nossos produtos ao mercado. Além disso,
a empresa também está engajada em

produzir de forma sustentável, respeitando a natureza e apoiando causas sociais”, revela o diretor-superintendente
da Proteinorte, Elder Marim.
Sobre ser a marca mais lembrada na
pesquisa Marcas Ícones, Elder acredita
que esse é um indicador de que a marca
está no caminho certo, afinal, tem ficado
à frente de grandes marcas nacionais,
o que tem um significado muito forte.
Para isso acontecer, os investimentos em comunicação e marketing não
param. “Estar presente na mídia é importante. Estamos mais seletivos em
relação aos investimentos, buscando
novas formas de conversar com nosso público. Mas podemos afirmar que
nosso maior segredo está dentro das
nossas embalagens. Só fazer mídia e
não ter bons produtos não adianta. A
pessoa até compra uma vez, mas depois
não há recompra. Um bom produto é o
fator-chave para construir uma marca
sólida, reconhecida e admirada pelo
consumidor”, reforça o diretor.

Marca forte e
sólida há mais de

LEITE
2019

45%
SELITA

7

%

CAPEL | IBITURUNA | ITAMBÉ

6%

NINHO | ITALAC

2018

40%

12% 11%

Capel

Selita

Ibituruna

QUEIJO
2019

27%
SELITA

24%
DIMINAS

8%

VENEZA

2018

32%
Selita

20% 7%

Diminas Veneza
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80 ANOS

S

empre inovando, investindo em
novas tecnologias e antenada
no mercado para conhecer as
tendências, a Selita tem trabalhado para aumentar ainda mais seu mix
de produtos. “É preciso se reinventar a
cada dia, sair da zona de conforto, diminuindo custo sem perder a eficiência. Para 2019 estamos construindo um
novo parque industrial com todos os
requisitos de tecnologia que vai proporcionar condições de industrializar
cerca de 800 mil litros de leite por dia,
gerando mais empregos, receitas e desenvolvimento para o Espirito Santo”,
destaca o presidente da cooperativa,
João Marcos Machado.
A nova indústria vai permitir produzir em maior escala, com condições de
gerar novos produtos, aumentando a
produtividade com a redução de custos
e respeitando o meio ambiente. “A Selita está sempre buscando alternativas
no mercado para atender os desejos de
seus consumidores. Isso nós buscamos
sistematicamente por meio do lançamento de produtos, como o creme de
leite zero lactose, o requeijão zero lactose e os iogurtes nos sabores limão
siciliano, açaí com guaraná e graviola.”
Com o propósito de oferecer alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis, valorizando a qualidade de vida
no campo e na cidade, a Selita tem seus
valores pautados na sustentabilidade,
gestão participativa e doutrina cooperativista. Isso, na prática, faz da cooperativa uma marca forte e sólida, que
tem a preferência dos consumidores
capixabas há 80 anos.

O consumidor conhece
a Selita e sabe da
responsabilidade que
nós temos ao produzir
os nossos alimentos."
João Marcos Machado

A tradição, entretanto, é posta à
prova todos os dias. Por isso, a Selita procura constantemente elevar o
grau de qualidade, com uma linha de
produção pensada e realizada dentro
de um crescimento sustentável que
tem passado de geração em geração,
criando sempre novas opções para os
consumidores.
Além disso, a cooperativa está sempre presente, tanto nos meios de comunicação quanto em ações, eventos,
patrocínios e feiras. “Isso permite que
estejamos sempre na mente e no coração dos nossos consumidores, de forma
constante e oferecendo produtos de alta
qualidade. Essa é a nossa marca”, ressalta
João Marcos. “Fazemos um trabalho contínuo e estamos sempre nos renovando.
O consumidor conhece a Selita e sabe
da responsabilidade que nós temos ao
produzir os nossos alimentos. Isso faz a
diferença”, finaliza o presidente.

A MELHOR PARTE
DA NOSSA HISTÓRIA
É FAZER PARTE
DA SUA MEMÓRIA.
Grupo Buaiz.
Eleito em 1º lugar na
Categoria Grupo Empresarial.
Novos tempos exigem mudanças, persistência e
modernidade. A nova marca do Grupo Buaiz, formado
pela Buaiz Alimentos, Rede Vitória de Comunicação
e Shopping Vitória, traduz a solidez de sua história,
aliada à busca constante de inovação. Um grupo
preparado para os desafios do futuro, mas que
preserva os valores e tradições. Prova disso é que
continuamos na sua vida e na sua memória.

PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA - TOP OF MIND - JOB 181140-2019 - REALIZADA PELO IBOPE INTELIGÊNCIA.

Em todos os nossos
relacionamentos
procuramos sempre
transparência,
humildade e seriedade”
José Carlos Correa Cardoso

Marca notória
LINGUIÇA,
PRESUNTO E
MORTADELA
2019

37%
COFRIL

27%
SADIA

14%
SEARA

2018

36%

Cofril

32% 13%

Sadia
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Perdigão

E CONFIÁVEL PELO PÚBLICO

A

Cofril tem aproveitado as
boas perspectivas para 2019
e se colocado em um momento de fortalecimento da
marca e do posicionamento dos produtos já existentes. A empresa está investindo também em tecnologia industrial,
possibilitando uma maior padronização
dos produtos, o que contribui para seu
objetivo principal, que é a melhoria
contínua da qualidade. A expansão da
área física industrial vai permitir um incremento da produção para abastecer
a demanda sempre crescente.
“Cremos que nossa marca reflete nossa forma de atuar. Em todos os
nossos relacionamentos procuramos
sempre transparência, humildade e
seriedade e, certamente, isso reflete no
atendimento aos clientes. Dessa forma, a
marca Cofril ganhou notoriedade e confiabilidade do público”, avalia o diretor
da empresa, José Carlos Correa Cardoso.

Segundo o gestor, o reconhecimento
do público impulsiona empresa a trabalhar com ainda mais dedicação para
surpreender os clientes e ampliar a receptividade dos produtos no mercado.
Assim, a lembrança da marca junto aos
clientes é fortalecida e ampliada.
“Nossa estratégia de divulgação
consiste em estar cada vez mais próximo do público, ampliando nossa rede
de comunicação junto ao mercado nos
mais variados meios. Entendemos que
isso faz com que os diferentes públicos
tenham acesso as nossas mensagens,
fortalecendo e valorizando a marca. A
marca Cofril construiu um história no
decorrer de sua existência e, ao longo
do tempo, vem tendo uma penetração
sólida, consolidada, sempre próxima do
mercado, proporcionando uma receptividade positiva, refletindo uma lembrança sempre presente do público”,
destaca o diretor.

Este prêmio é um grande
reconhecimento, e que nos
faz ter certeza de que estamos trilhando o caminho
certo para levar os melhores
produtos e preços para
nossos clientes.

PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA – TOP OF MIND – JOB181140 /2019 – REALIZADA PELO IBOPE INTELIGÊNCIA.

Ovos no café
Viemos aprimorando
nossos processos
de produção para
oferecer o melhor
produto na gôndola dos
supermercados”
Igor Ingle Kerckhoff

OVOS
2019

31%
KEROVOS

12%

SANTA MARIA

8%

CAIPIRA
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E EM TODAS AS
OUTRAS REFEIÇÕES

O

ano de 2018 foi de crescimento e consolidação da
marca Kerovos no Espírito
Santo. A empresa produtora
de ovos de Santa Maria de Jetibá vem
fazendo um grande trabalho na área
comercial a fim de consolidar a marca
em território capixaba e se tornar referência quando se fala em ovo e alimentação saudável.
“Lançamos nosso hit musical ‘Kerovos no café, quem quer?’ e essa música
vem martelando na cabeça do consumidor a marca de ovos que ele deve
consumir. Além disso, viemos aprimorando nossos processos de
produção para oferecer o melhor produto na gôndola dos supermercados. O fato de nossa
marca ser a mais lembrada
nos traz muito orgulho, e
esse reconhecimento se
deve a toda nossa equipe
de 500 colaboradores que,
diariamente, estão aprimorando nossos processos de
qualidade”, enfatiza o diretor comercial da empresa,
Igor Ingle Kerckhoff.

O Sal Globo é uma marca
com mais de 50 anos
de mercado que sempre
primou pela proximidade
com o cliente”
Nelson Antonio Ferlin Junior

Foto: Cloves Louzada

Aprimoramento do

ATENDIMENTO COMO DIFERENCIAL

O

SAL
2019

90%
GLOBO

3%

CISNE

2%
GALO

2018

90%

Globo

5%

Cisne
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2%
Galo

ano de 2018 foi de reestruturação dos processos
de produção, logística e
qualidade para a Brasisal
Alimentos, empresa detentora da marca Globo. Nesse ano, foi adquirida uma
salina na cidade de Areia Branca, no
Rio Grande do Norte, com o objetivo
de aumentar a capacidade produtiva
da empresa. O sal produzido lá é de
excelente qualidade, porque é extraído da região onde se produz o melhor
e mais puro sal marinho do Brasil. Em
meados de 2019 será lançada pela empresa uma linha especial gourmet de
flor de sal com sabores, um produto
de extração artesanal com altíssima
pureza e qualidade.
“O Sal Globo é uma marca com mais
de 50 anos de mercado que sempre primou pela proximidade com o cliente,
esforçando-se continuamente na manutenção da qualidade de seus processos, produtos e serviços. Acredito que
esses fatores são determinantes para o

sucesso da marca e da empresa”, reflete
o diretor comercial da Brasisal, Nelson
Antonio Ferlin Junior.
De acordo com ele, a satisfação de
dever cumprido na manutenção da
qualidade do seus produtos e serviços
é o principal propósito da empresa, que
tem investido fortemente no ponto de
venda, onde os repositores trabalham
constantemente no abastecimento,
reposição, limpeza e boa apresentação
da família de produtos na gôndola dos
supermercados. Além disso, os investimentos em mídia são constantes para
divulgar os produtos e serviços.
“Estamos constantemente investindo na qualidade de nossos produtos e serviços. Nosso diferencial é o
aprimoramento no atendimento e, por
isso, possuímos centros de distribuição
em regiões estratégicas. Inovamos nas
embalagens e em produtos com qualidade, que são práticos, funcionais e que
atendem às necessidades e anseios do
consumidor”, avalia Nelson.

AR
TI
GOS
PARA
CA
SA

EXPANSÃO,
CRESCIMENTO
e investimentos
maciços em
comunicação

Temos um calendário
muito grande de
ações de marketing, e
trabalhamos junto aos
nossos fornecedores
para surpreender nossos
clientes”

2019

29%

Cláudio Sipolatti

SIPOLATTI

O

ano de 2019 está sendo de
desafios para a Sipolatti.
Além da experiência da primeira loja fora do Espírito
Santo, a empresa vai trabalhar muito
na expansão, com a inauguração de
lojas, e na construção do novo centro
de distribuição, o que vai gerar empregos e oportunidades para a sociedade.
Em 2018, os objetivos da empresa
foram superados e os resultados foram
superiores aos do mercado nacional.
Com um crescimento de 15% ao ano, a
Sipolatti tem como propósito desenvolver pessoas para ter crescimento
pessoal e contribuir para mudar o cenário nacional.
“Nossos valores estão ligados a Deus,
família e comprometimento. Dessa
forma, atingimos o reconhecimento
de nossos colaboradores, clientes e
fornecedores. Essa lembrança é uma
grande vitória, que não pode acabar.
Vamos trabalhar e investir muito para
continuar a merecer essa confiança. Estamos focados em surpreender nossos
clientes”, afirma o diretor-executivo da
empresa, Cláudio Sipolatti.
Maior anunciante do estado, a Sipolatti utiliza uma diversificação muito
grande dos meios de comunicação para
alcançar os consumidores, sempre com
muita responsabilidade. “Nossos anúncios e promoções são consequências de

LOJA DE ELETRODOMÉSTICOS

22%

CASAS BAHIA

15%

RICARDO ELETRO

2018

23%

Sipolatti

22%

Ricardo
Eletro

19%

Casas Bahia

LOJA DE MÓVEIS
2019
pesquisas que realizamos na intenção
de compra de nossos clientes. Dessa
forma, oferecemos variedade, qualidade e valor mais justo . Treinamos muito
nossos colaboradores para entender
os nossos clientes e oferecer a melhor
opção de acordo com sua possibilidade.
Não reduzimos o investimento na comunicação com nossos clientes. Temos
um calendário muito grande de ações
de marketing, e trabalhamos junto aos
nossos fornecedores para surpreender
nossos clientes. Buscamos conhecer e
valorizar mais cada consumidor, entregando mais satisfação e realização
em cada lar.”

23%
SIPOLATTI

19%

DANÚBIO

16%

SIMONETTI

2018

20% 19%
Danúbio

Sipolatti

17%

Casas Bahia
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Variedade de produtos e

ATENDIMENTO DIFERENCIADO

D

esde 1970 no mercado, a
Castorino Santana começou
apenas com membros da família em uma pequena loja
e conta hoje com cinco unidades distribuídas pela Grande Vitoria, trazendo
aos seus clientes um bom atendimento
e uma grande variedade de produtos
a ótimos preços.
“Nesse tempo construímos uma
marca forte e um relacionamento personalizado com o cliente.
Nosso grande diferencial está na variedade dos produtos, o que permite
que o cliente possa comprar tudo do
que ele precisa em um único lugar.
Nosso mix de produtos vai desde
itens escolares, de escritório e de
informática até artigos para festa,
armarinho e presentes. Só para se
ter uma ideia, possuímos mais de 50
mil produtos cadastrados”, destaca
o administrador da empresa, Castorino Santana Filho.
A papelaria busca sempre ser lembrada pela qualidade no atendimento
e pela variedade dos produtos, já que

não tem intenção de travar guerra de
preços no setor, apesar de praticar
valores bastante competitivos. Além
disso, tem acompanhado as demandas
do cliente e, para isso, está presente
nas principais redes sociais e conta
com uma loja virtual para atender os
clientes a qualquer momento.
“Orientamos nosso vendedores
a sempre manter um ótimo relacionamento com os clientes, buscando,
além de indicar o produto, prestar um
serviço de atendimento diferenciado.
Ser a mais lembrada em nosso segmento nos deixa extremamente felizes, pois isso é sinal de que nosso
trabalho vem dando certo e de que é
possível criar uma boa parceria com
nossos clientes. Somos a mais lembrada porque hoje ouvimos o que o
cliente tem a nos dizer e criamos uma
boa experiência de compra baseada
nos interesses dele. Esta é a nossa forma de trabalhar: ajustar a empresa de
acordo com as expectativas do cliente
para que ele sempre volte e se lembre
da Castorino Santana”.

Ouvimos o que o
cliente tem a nos
dizer e criamos uma
boa experiência de
compra baseada nos
interesses dele”
Castorino Santana Filho

PAPELARIA
2019

19%

CASTORINO
SANTANA

17%
RAINHA

7%

GECORE

2018

21%

14%

Castorino Rainha
Santana

8%

Gecore
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A credibilidade fortalece
o negócio e nos permite
seguir liderando em
nosso segmento no
Espírito Santo”
Mário Coelho Coutinho

PAIXÃO por servir

E

m 2018, o Extrabom trabalhou
para ser cada dia melhor. Foram totalmente revitalizadas
as unidades de Goiabeiras e
de Guarapari, inaugurada um loja em
Jardim Camburi e reinauguradas a da
Praia do Suá e a de Itacibá. Há ainda
muitos projetos engatilhados para começar a ganhar forma a partir de 2019,
com duas reinaugurações e reformas
de unidades.
“Trabalhamos com muita paixão
para atender e servir bem todos os
nossos clientes. A nossa missão é ser
cada dia melhor para nossos clientes,
funcionários, fornecedores e parceiros.
Acreditamos que o empenho em ser
relevante para a sociedade nos torna
uma marca querida, lembrada sempre
com afeto pelos capixabas, uma marca que proporciona ao consumidor
uma agradável experiência de compras
nas unidades físicas, no nosso site ou
aplicativo de vendas”, afirma o diretor

comercial e de marketing da Rede Extrabom, Mário Coelho Coutinho.
Segundo ele, a empresa valoriza
as pessoas, pois entende que o maior
capital é, sem dúvida, a sua imagem.
“A credibilidade fortalece o negócio e
nos permite seguir liderando em nosso segmento no Espírito Santo. Nossa
comunicação, alinhada ao atendimento
de qualidade, variedade em produtos e
serviços e a preocupação com a economia, tem contribuído para a solidificação
da imagem da Rede Extrabom perante
a opinião pública.”
Para estar à frente, a empresa investe constantemente na qualificação dos
colaboradores, já que são eles que estão
na ponta do atendimento, ou seja, em
contato direto com o cliente. O complemento desse esforço é a comunicação
da marca, que valoriza atributos relevantes para o capixaba, como qualidade
e variedade de produtos, preço justo e
ações relacionadas ao terceiro setor.

SUPERMERCADO
2019

16%

EXTRABOM

12%

CARONE | EPA

9%

PERIM

2018

22%

Extrabom

14% 12%
Epa

Carone
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Reconhecimento,
ampliação do
portfólio e
MARCA COMO
PRINCIPAL ATIVO

Os veículos de comunicação
são grandes aliados, e
com bastante frequência
fazemos propagandas e
patrocinamos produtos de
redes de comunicação"

2019

18%

Tayana Dantas

A

UVV viveu em 2018 um ano
de muito reconhecimento
do bom trabalho que realiza há mais de 40 anos:
foi considerada a melhor universidade particular do Brasil pelo MEC e a
única instituição capixaba citada no
ranking internacional de universidades da Times Higher Education, o
mais respeitado ranking universitário
do mundo. Agora, em 2019 está expandindo as operações para Aracruz,
Linhares, São Matheus e Serra, onde
serão ofertados cursos de ensino a
distância, em polos de altíssimo nível.
Além disso, também se prepara para
o lançamento da unidade premium,
a UVV High Line em Vitória, que será
inaugurada em 2020.
“Estamos ampliando muito o nosso portfólio de cursos a distância e
híbridos. Serão 30 cursos distribuídos
nessas modalidades até o fim do ano.
Ainda em 2019, lançaremos o curso
de Engenharia da Computação com
dupla titulação para Engenharia Elétrica ou Ciências da Computação. Fora
isso, apostamos muito na inovação e
no empreendedorismo com nossos
alunos", explica a gerente sênior de
Marca, Comunicação e Inteligência
Competitiva da UVV, Tayana Dantas.
Desenvolvimento humano, inovação e empreendedorismo são os principais valores da instituição, que tem

ENSINO SUPERIOR
PARTICULAR

UVV

15%
FAESA

8%

MULTIVIX

2018
como propósito desafiar as pessoas a
se tornarem suas melhores versões. “O
que faz nossa marca ser ícone é que
tanto nosso propósito quanto nossos
valores podem ser vistos com muita
clareza em nossos serviços. Marcas se
constroem com ações em um processo de longo prazo, e temos feito isso
todos os dias”, revela a gestora.
A marca é vista na UVV como seu
maior ativo. Por isso, tudo o que se faz
nasce de um propósito muito claro. E
para dar mais concretude à marca, a
instituição promove vários eventos
abertos à comunidade, divulga suas
ações no digital, produz conteúdo para
a imprensa e para a comunidade acadêmica. “Os veículos de comunicação
são grandes aliados, e com bastante
frequência fazemos propagandas e
patrocinamos produtos de redes de
comunicação, como a TV Vitória, que
sempre pensou formatos sob medida
para nossas comunicações.”

17%

14%

Faesa

UVV

8%

Darwin

PÓS-GRADUAÇÃO
2019

16%

UVV | FAESA

10%
UFES

9%

ESTÁCIO| MULTIVIX

2018

19%
Faesa

12%

Ufes / UVV

8%

Multivix
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Estamos felizes por
completar 30 anos estando
presente na lembrança e
na vida dos capixabas”
Bento Venturim

Credibilidade

CONSOLIDADA

C

om 30 anos de atuação, o Sicoob ES comemora também
a conquista, pelo sétimo ano
consecutivo, do primeiro lugar na memória dos capixabas quando
o assunto é cooperativa. A instituição é
a mais lembrada por 38% dos respondentes da pesquisa Marcas Ícones na
edição deste ano.
Para o presidente da instituição,
Bento Venturim, o foco na transformação da vida das pessoas é um dos itens
que têm gerado cada vez mais empatia
entre o público e a cooperativa. Somente no último ano, 45 mil pessoas físicas
e jurídicas passaram a integrar o quadro
de associados ao Sicoob.
“Estar em primeiro lugar na mente
do público é um indicador que concretiza que estamos alcançando a nossa
meta de contribuir para melhorar a
vida dos associados. Isso também nos
incentiva a continuar trabalhando para

aprimorar a nossa participação na oferta de produtos e serviços criados para
atender as necessidades dos cooperados”, enfatiza Venturim.
Entre os resultados alcançados em
2018, ainda estão R$ 306 milhões de sobras, R$ 158 milhões distribuídos para os
cooperados e R$ 4,3 bilhões liberados
em crédito. Neste ano, novos pontos
de atendimento serão inaugurados até
dezembro em Vitória, Serra, Vila Velha,
Linhares e Mantenópolis, e mais nove
no Rio de Janeiro, onde o Sicoob ES
também atua.
As novidades incluem ainda a ampliação do aporte de recursos em ações
de educação financeira e projetos sociais, por meio da criação de um fundo
de investimento social (FIS), que deve
arrecadar mais R$ 2,3 milhões neste ano.
Os dirigentes da cooperativa esperam
chegar à marca de 300 mil associados
até o final do primeiro semestre.

COOPERATIVA
2019

38%
SICOOB

21%
SELITA

5%

COOPERTAXI

2018

29%
Sicoob

11%
Selita

7%

Coopertaxi
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O reconhecimento é parte
muito importante de uma
trajetória empresarial”
Americo Buaiz Filho

Trajetória que respeita
PRINCÍPIOS E VALORES

C
GRUPO
EMPRESARIAL
2019

25%
BUAIZ

7%

ÁGUIA BRANCA

6%

DADALTO

2018

23%
Buaiz

9%

Águia
Branca
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6%

Dadalto

om 77 anos, o Grupo Buaiz é
um dos maiores grupos empresariais do Espírito Santo.
Suas atividades se concentram em diferentes setores econômicos: alimentação, com as marcas Numero Um e Regina; comunicação, com
a Rede Vitória; shopping center, com
o Shopping Vitória, e imobiliário, com
a Nova Cidade Empreendimentos.
“É uma satisfação muito grande
ver o Grupo Buaiz, mais uma vez, eleito como marca ícone, ainda mais por
uma pesquisa com a credibilidade do
Ibope e comparado a outros grupos
muito maiores do que o nosso em
tamanho. Isso confere uma razão de
ser ao nosso trabalho, e o reconhecimento é parte muito importante de
uma trajetória empresarial”, avalia o
presidente Americo Buaiz Filho.
Segundo ele, essa trajetória é motivo de muito orgulho, pois o desenvolvimento em todas as áreas
de atuação sempre se deu respeitando os princípios, os valores e a
transparência do grupo. “Nós nos
comprometemos a entregar o que
prometemos aos nossos públicos,
clientes, fornecedores, parceiros em
geral, e isso é parte relevante desse
reconhecimento como marca ícone.”
Os últimos anos, apesar de desafiadores economicamente, foram

de muitos investimentos e crescimento das atividades do grupo. Na
Buaiz Alimentos, por exemplo, foram
inauguradas unidades fabris de trigo, bolo, café e um novo centro de
logística, além de investimentos na
distribuição, o que permitiu que a
empresa crescesse, ao contrário de
outras do mesmo ramo.
Na área de shopping center, o mix
do Shopping Vitória foi melhorado e
o mall, revitalizado, o que o coloca,
cada vez mais, como espaço não só
de compras, mas, principalmente,
de lazer e de serviços. Na área de
comunicação, houve investimentos
em tecnologia, na digitalização do
sinal, em nova programação e nos
talentos humanos, que têm particular importância.
“Nós temos uma política de comunicação institucional e comercial
permanente. Nós entendemos que
devemos nos comunicar com as
nossas comunidades, de nos fazer
presentes como marca e, por isso,
somos conhecidos e reconhecidos.
Toda empresa deveria ter no seu
orçamento alguma coisa para dar
satisfações, dar notícias aos seus
consumidores, aos seus clientes, ao
público em geral, e é isso que o Grupo
Buaiz faz como política assumida”,
enfatiza Americo.

FI
NAN
ÇAS

Entendemos que é
preciso ter visibilidade
para construir uma
marca de sucesso”
Leonardo Dadalto

AGILIDADE, atendimento e mix

A

Dacasa Financeira implementou importantes projetos de
expansão de filiais nas regiões da Bahia e do Espírito
Santo em 2018. Foram inauguradas seis
filiais no segundo semestre e a empresa avançou nos projetos tecnológicos,
visando a melhorar ainda mais o atendimento aos clientes. Outro fato que
marcou o ano de 2018 foi a mudança
da matriz da Dacasa Financeira, que saiu
do Parque Moscoso para a Av. Princesa
Isabel, com estrutura moderna, ampla,
totalmente integrada e pensada para a
felicidade e o bem-estar dos colaboradores, seguindo os modelos atuais de
organização empresarial.
O ano de 2019 já iniciou para a Dacasa com foco no projeto de expansão
que incluiu uma nova região do país,
Pernambuco. Em abril, foi inaugurada
a primeira filial, em Petrolina. O foco
agora é dar continuidade aos projetos
de desenvolvimento tecnológico.
“Nosso principal propósito é impactar positivamente a vida das pessoas e
começamos a fazer isso dentro da instituição, investindo em capital humano,
que é o nosso principal recurso. É por
meio dos nossos colaboradores que
conseguimos compartilhar os valores
e a cultura organizacional presentes na
Dacasa. A valorização das pessoas está

no centro da dinâmica do nosso negócio e tem trazido resultados incríveis”,
enfatiza o CEO da Dacasa Financeira,
Leonardo Dadalto.
Para ele, estar, mais uma vez, na
lembrança dos clientes demonstra a
força da marca no mercado e reforça
que a Dacasa é uma empresa confiável, de credibilidade. "Nossa missão
é estar presente na vida dos nossos
clientes e colaboradores. Realizamos
periodicamente ações especiais de
negociação, parceria com lojistas, desenvolvimento de novos produtos e
serviços e trabalhamos para que tudo
isso seja amplamente divulgado. Os
investimentos de marketing são direcionados de acordo com os locais de
atuação, por meio de uma estratégia
de divulgação alinhada com as equipes
de vendas. Dessa forma, buscamos ser
assertivos. Entendemos que é preciso ter visibilidade para construir uma
marca de sucesso”, reforça.
O CEO ressalta ainda que, para ser
lembrado, é necessário estar atento ao
mercado e ter importantes diferenciais,
que, no caso da Dacasa são a agilidade
na concessão do crédito, o modelo de
atendimento e o amplo mix de produtos. “Tudo pensado para atender às
reais necessidades dos nossos clientes.”

FINANCEIRA
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Nossa preocupação é
no compromisso que
assumimos com o mercado
em que atuamos”
Alexandre Barbosa

COMPROMISSO COM O MERCADO

que gera reconhecimento

A

Distriferro abriu sua primeira filial em 2018, em
Cariacica. Neste ano, a expectativa é inaugurar mais
uma loja, também na Grande Vitória.
A empresa também tem realizado
um trabalho focado no interior do
estado, com entregas programadas
por região. Essas ações refletem o
propósito da empresa, que é sempre
atender às necessidades dos clientes,
praticando um preço justo e trabalhando com qualidade nos produtos
e nos serviços prestados.
“Esse reconhecimento do público
e, principalmente, dos nossos clientes
fortalece nossa determinação de continuarmos prezando pela qualidade
dos serviços que prestamos”, afirma

o gerente-geral da Distriferro, Alexandre Barbosa.
Com frentes variadas de comunicação, que vão desde a veiculação de
anúncios em veículos tradicionais de
mídia até a promoção de ações diferenciadas para seus consumidores, a
empresa tem sua credibilidade gerada no fato de realizar exatamente o
que promete.
“Nossa preocupação é no compromisso que assumimos com o mercado
em que atuamos. Damos muita importância na pontualidade nas entregas, na
qualidade dos produtos que comercializamos e na facilidade de pagamento.
Sabemos que a concorrência é forte, e
trabalhamos sempre para ter a confiança e a preferência dos nossos clientes.”

COMÉRCIO
ATACADISTA
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Nosso foco está na
experiência do cliente
com a marca e nosso
relacionamento
não termina com a
entrega das chaves”
Ednéia Teixeira de Oliveira Silva

Muito além de uma

CONSTRUTORA DE IMÓVEIS

A
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MRV fechou o ano de 2018
com o melhor resultado
operacional da história da
construtora, com recorde
de lançamentos e vendas – R$ 7,02
bilhões e R$ 6,74 bilhões, respectivamente. Em 2019, a empresa pretende
continuar esse crescimento no sentido
de atingir seu grande objetivo, que é
lançar, vender, construir e entregar 60
mil unidades no ano.
“O investimento em inovação e qualidade dos nossos projetos e no atendimento ao cliente está no foco de nossa
estratégia. Somos uma das empresas
que mais investe em energia solar no
Brasil e até 2022 todos os condomínios
lançados contarão com placas fotovoltaicas para a geração de energia para
atender as áreas comuns. Investimos
muito em segurança dos condomínios
disponibilizando equipamentos como
monitoramento inteligente e guaritas
blindadas. O projeto-piloto de compartilhamento de carros elétricos nos
condomínios da construtora já está a
todo vapor”, revela a gestora comercial
da empresa no Espírito Santo, Ednéia
Teixeira de Oliveira Silva.
De acordo com ela, o propósito da
MRV vai muito além da construção
de condomínios residenciais. O que
a empresa propõe é a construção de
sonhos que transformam o mundo,

num compromisso muito mais amplo,
que inclui uma inserção responsável
na própria sociedade. Por isso, nos
últimos três anos, foram investidos
mais de R$ 770 milhões em obras de
infraestrutura nas vizinhanças dos
condomínios da MRV, com a construção de parques, praças, escolas,
creches, unidades básicas de saúde,
estações de tratamento de esgoto e
obras viárias.
“Em relação à comunicação, nosso
foco é na melhor experiência do cliente
com a marca. Nesse sentindo, estamos
implantando em nossos plantões de
vendas o projeto My Home Experience, que substitui os clássicos decorados
por óculos de realidade virtual. Nosso
foco está na experiência do cliente com
a marca e entendemos que nosso relacionamento não termina com a entrega
das chaves, mas é um relacionamento
duradouro”, ressalta a gestora.
A MRV é hoje a maior construtora residencial da América Latina, líder
nacional no mercado de imóveis econômicos e maior operadora do Minha
Casa Minha Vida (MCMV). A empresa
investe constantemente na inovação
e na qualidade dos produtos. Exemplo
disso é o valor de R$ 800 milhões destinados à implantação de energia solar
fotovoltaica em empreendimentos da
MRV até 2022.

Acreditamos que a
dedicação e o entusiasmo
são fundamentais para
seguirmos em frente,
por isso valorizamos a
importância das pessoas na
trajetória desta empresa”

EMPRESA DE
LOTEAMENTO

Valdecir Torezani

2019
Foto: Cloves Louzada
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uando a Imobiliária Universal iniciou suas atividades
em 1975, seu fundador e
atual diretor, Valdecir Torezani, já sabia o caminho a ser percorrido.
Com estratégia, foco no cliente e a missão clara de realizar sonhos, a Universal
vem se destacando em seu segmento
com crescimento sustentável e sólido.
Com sede no município de Cariacica,
hoje a empresa é especialista em planejamento, construção e comercialização
de lotes e áreas.
“Ao longo destes 44 anos já entregamos mais de 80 empreendimentos
com uma carteira de aproximadamente
22 mil cliente ativos e crescente participação de mercado. Junto com seus
colaboradores e parceiros, a Universal
possui força, credibilidade e confiança
para atender aos seus clientes. Acreditamos que a dedicação e o entusiasmo
são fundamentais para seguirmos em
frente, por isso valorizamos a importância das pessoas na trajetória desta
empresa. Afinal, o sucesso só é possível

graças a uma equipe motivada e comprometida com a satisfação do cliente”,
destaca Valdecir.
Para ele, ser ícone no segmento
é ocupar um lugar distinto e valorizado na mente do cliente e alcançar
expressiva representatividade na
preferência de quem quer comprar
um imóvel. “A Universal é uma marca
admirada e reconhecida em território
nacional pela excelência em planejamento, construção e comercialização
de loteamentos. O fato de tocar na
mente das pessoas e ficar na memória
delas faz com que a empresa seja forte, confiávele e empática, que, além
de movimentar a economia, estabelece conexão com pessoas.”
Nos últimos anos, a Universal realizou grandes investimentos e adquiriu
diversas áreas nas cidades de Serra,
Viana, Cariacica e Guarapari destinadas
à implantação de novos loteamentos.
Em 2019, serão lançados três empreendimentos, expandindo ainda mais os
negócios para a cidade de Serra.

Buscamos sempre estar
à frente na oferta de
produtos, na qualidade
dos equipamentos, na
qualificação da empresa
e dos funcionários”
Maurício Ribeiro

Competência, capacitação e
CONFIANÇA NA QUALIDADE

A
INDÚSTRIA DE
VIDRO TEMPERADO
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Viminas completou 35 anos
de história em fevereiro de
2019. Essa nova idade ficará
marcada pela expansão dos
negócios da empresa, que já começou a
fornecer vidros para a indústria moveleira e a indústria automotiva. A Viminas
passou a ser fornecedora dos vidros
temperados planos que a Marcopolo,
com fábrica em São Mateus, no norte
do estado, usará em seus ônibus. A entrada em novos mercados veio junto
da ampliação do parque industrial, localizado no bairro Civit II, na Serra, que
ganhou mais um galpão recentemente.
Como uma empresa que preza pela
reputação que tem perante os clientes,
a Viminas trabalha para manter uma
imagem positiva no mercado, para
ser bem-vista pelos consumidores.
E uma imagem positiva só se sustenta por muito tempo se a identidade
for forte e condizente com o que se
busca propagar. Por isso, a Viminas
trabalha incessantemente para fortalecer sua essência, que é fornecer
vidros de qualidade.
“Investimos em infraestrutura, equipamentos e na nossa equipe, que é

treinada e qualificada constantemente.
Confiamos na competência e na capacitação que oferecemos aos nossos
funcionários. Isso é fundamental para
que os nossos clientes confiem na qualidade dos produtos que vendemos. Se
a Viminas é considerada uma marca ícone, posso dizer que esses são princípios
fundamentais para que isso ocorra”,
avalia o diretor-presidente da Viminas
Vidros Especiais, Maurício Ribeiro.
A Viminas investe em campanhas
publicitárias, com anúncios em mídias
diversas, e no relacionamento com a
imprensa, o que coloca a empresa como
fonte em conteúdos jornalísticos. Isso
gera visibilidade e credibilidade perante
o público consumidor. Além disso, está
em praticamente todos as mídias sociais digitais, com canais voltados para
públicos variados.
“A marca da Viminas é o pioneirismo. Buscamos sempre estar à frente
na oferta de produtos, na qualidade
dos equipamentos, na qualificação da
empresa e dos funcionários. Isso resulta em qualidade. E esse diferencial nós,
sem dúvida, oferecemos aos nossos
clientes”, atesta Maurício.

Nos posicionarmos
na mente do
consumidor como
a melhor marca é
muito gratificante”
Ademir Luis Dalla
Bernardina

Melhores produtos, melhor preço,

MELHOR EXPERIÊNCIA DE COMPRA

LOJA DE PISOS E
REVESTIMENTOS
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Dalla Bernardina tem o compromisso de colocar o cliente sempre em primeiro lugar.
Por isso, investe bastante no
PDV de suas lojas para proporcionar
a todos uma melhor experiência de
compra. Todos os colaboradores são
treinados para encontrar soluções e
proporcionar o melhor atendimento,
que passa também pela atualização
constante das categorias de produtos
e sortimento.
Em 2018, a empresa inaugurou uma
loja de aproximadamente dois mil metros com um mix mais completo no
Shopping Moxuara para atender às
expectativas dos clientes de Cariacica. Neste ano, o plano de crescimento
das vendas e expansão dos negócios
continua. A loja de Vitória, na Reta da
Penha, está dentro do planejamento de
reforma e também haverá um avanço
para o interior do estado com um novo
formato de lojas.

“O propósito principal do negócio
é gerar receitas, mas nos posicionarmos na mente do consumidor
como a melhor marca é muito gratificante, afinal, é ele que nos lança
desafios e nos impulsiona a melhorar
sempre nossa operação”, destaca o
empresário Ademir Luis Dalla Bernardina, que gerencia a empresa ao
lado das filhas Julia e Mariana Rizzi
Dalla Bernardina.
De acordo com ele, um dos diferenciais da Dalla Bernardina é que sua
equipe de compras está sempre atenta às movimentações do mercado e
constantemente presente em visita às
indústrias, procurando trazer para as
lojas os melhores produtos e sempre
com o menor preço. “Além disso, estamos investindo no PDV com treinamento e na exposição dos produtos e
promovendo melhorias sistêmicas para
proporcionar a melhor experiência de
compra em nossas lojas.”

Maissaboremsuamesa

SalGlobo
Amarcamaislembrada
peloconsumidor
Maisde50anos
presenteemsuamesa

TudoﬁcamelhorcomSalGlobo

Não vendemos
apenas tintas, mas
que ajudamos as
pessoas a realizarem
seus sonhos”
Vinicius Ventorim

Uma empresa integrada para

O BEM DO CONSUMIDOR

Fotos: Gabriel Lordello / Mosaico Imagem
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ano de 2018 foi de crescimento significativo para a
Politintas, que conseguiu
dar continuidade ao seu
plano de expansão. Foram aberta três
lojas e lançado o e-commerce. Para 2019,
a expectativa também é boa. Até agora,
uma loja foi inaugurada e outra, ampliada. Atualmente, são 14 unidades na
Grande Vitória e, em breve, haverá outras.
“Nossa estratégia é que a Politintas
torne-se, cada vez mais, uma empresa omnichannel. Nossas lojas físicas
estão indo para os bairros, bem perto
de onde os clientes estão. Mas quem
quiser fazer suas compras no conforto de seu lar também pode optar pelo
e-commerce ou então pelo televendas.
Nosso objetivo é estar cada vez mais
próximo do consumidor, oferecendo
tintas decorativas, automotivas e industriais, além de material para pintura, ferramentas e outros artigos para
decoração e manutenção do imóvel”,
reforça o diretor-executivo da Politintas, Vinicius Ventorim.
O propósito da empresa é melhorar
a vida das pessoas por meio da pintura
e da cor. Por isso, tem o compromisso de
oferecer um atendimento consultivo, que
realmente resolva os problemas trazidos
pelo cliente e o deixe satisfeito com a

solução proposta. Isso se complementa
com as lojas mais próximas da casa das
pessoas, um mix variado de produtos,
pronta-entrega, pós-venda e muito mais.
“Os capixabas nos reconhecem
como uma marca ícone porque já entenderam que não vendemos apenas
tintas, mas que ajudamos as pessoas
a realizarem seus sonhos. Tudo o que
oferecemos ou vendemos tem o propósito de melhorar a vida das pessoas
por meio da pintura”, acredita Vinicius.
Com relação à comunicação e ao
marketing, a Politintas conta com fornecedores e agências que auxiliam a
estabelecer uma comunicação eficiente
nos mais diferentes canais de comunicação. Toda a estratégia de comunicação e marketing é elaborada a partir
de dados embasados provenientes de
pesquisas de mercado e avaliação da
satisfação dos clientes. “Procuramos
saber quais são as necessidades e expectativas do consumidor e oferecemos as soluções que ele precisa. Essa
constância nos mais diversos canais
impacta positivamente os consumidores, contribuindo para a lembrança e
o reconhecimento da nossa marca. Ser
uma marca bem lembrada é um forte
indicativo de que estamos atendendo
às expectativas dos clientes.”

Queremos também
oferecer a maior
variedade de produtos
de qualidade possível,
para que o cliente possa
escolher o que prefere”
Douglas Delfin

Produtos atrativos e

EQUIPE PRONTA PARA AJUDAR
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ontrariando toda expectativa do mercado, as lojas da
Rede Construir apresentaram
um crescimento do 9,78% em
2018. Com a qualidade como principal
diferencial do negócio, a rede aposta
em produtos que satisfaçam o cliente
e suas necessidades. Por isso, as pessoas associam a Rede Construir a uma
empresa familiar que atende bem, tem
bons preços e, principalmente, produtos.
“Estamos sempre buscando novidades e produtos atrativos do mercado.
É muito importante o cliente se sentir
em casa nas nossas lojas. Inovamos
não só em produtos, mas também com
exposições diferenciadas em nossas
unidades. Queremos também oferecer a maior variedade de produtos de
qualidade possível, para que o cliente
possa escolher o que prefere. Sabemos
que ainda podemos fazer muito, mas
estamos na trilha certa para continuar
crescendo no conceito de todos que
conhecem a Rede Construir”, afirma o

presidente da Rede Construir ES, Douglas Delfin.
A empresa segue valorizando, acima
de tudo, a união e a troca de experiências, estabelecendo parcerias com os
fornecedores para conseguir, cada vez
mais, as melhores condições para os
clientes. “Estamos com um projeto de
expansão das lojas no estado, facilitando a adesão dos pequenos pontos de
vendas, para que os clientes da cidade
e dos bairros estejam mais próximos
de nós”, conta o gestor.
A equipe que atua nas lojas da Rede
Construir é constantemente capacitada, justamente para auxiliar o cliente
em todas as suas questões. Dessa forma, ele faz suas compras de maneira
segura e sai da loja realizado. “Esse
prêmio comprova que estamos no
caminho certo. Quando as pessoas
pensam em Rede Construir, elas têm
confiança. Isso nos motiva. Queremos
continuar trabalhando a cada dia para
voar ainda mais alto.”

LA
ZER

Um mall relevante

PARAOSCLIENTES

E

m 2018, o Shopping Vitória
trouxe operações desejadas
pelo público capixaba. Dentre
as novas marcas está a academia Bodytech, que chegou à capital do
Espírito Santo com novidades em estrutura, treinamento e condicionamento
físico; a escola de inglês Ballpark English
School, com foco no aprendizado do
idioma voltado para negócios, e o novo
formato de agência do banco Banestes,
com atendimento das 10 às 19 horas.
O empreendimento também ganhou
uma unidade da Le Biscuit, a Sorveteria
Coelhinho e os estabelecimentos Milon,
Colchões Castor, Le Petit, Silvia Döring,
Kalunga e Nação Rubro Negra.
Neste ano, o mall acabou de lançar
o SV Lab, um espaço dentro da área administrativa do Shopping Vitória, onde
alunos da Faesa ficarão concentrados
em desenvolver um projeto inovador
na área de tecnologia, com aplicabilidade em campanhas promocionais,
entre outras atividades do centro de
compras. Os universitários são supervisionados e orientados por profissionais
do shopping e professores da faculdade. “Também está em nosso planejamento o desenvolvimento de ações
que fortaleçam a atividade comercial
do shopping. Um novo produto será
lançado em breve no mercado e que
promete unir o e-commerce com o ambiente físico. A iniciativa será pioneira

no Estado”, adianta o diretor-geral do
Shopping Vitória, Raphael Brotto.
O ano de 2019 também será marcado por grandes inaugurações. Os
clientes já ganharam, recentemente,
uma unidade do Rick’s Burger. Ainda
neste primeiro quadrimestre, o Five
Sport Bar, que combina esporte e gastronomia, complementará as novidades do segmento gastronômico. Outra
inauguração prevista é a Casa Bauducco,
além de uma filial da Padaria Monza.
Destaque ainda para a chegada da loja
conceito da Natura, a primeira no Espírito Santo. A sorveteria Bacio de Latte
complementa o mix de marcas desejadas pelo público capixaba, assim como
a Shoulder, que oferece as novidades do
mundo da moda. Outras operações são
a BioMundo e Lavitta.
“O principal propósito do Shopping
Vitória é ser relevante para seus clientes, ou seja, ser um espaço de serviços,
lazer, vivência, consumo e onde as pessoas tenham motivos para celebrar a
vida, viver bons momentos e exercer a
solidariedade. Nosso negócio está voltado para proporcionar o bem-estar
e novas experiências, sejam elas sensoriais ou de consumo. Essa visão tem
nos permitido ser o shopping único,
que está na lembrança dos capixabas
como um empreendimento moderno,
atento às demandas do consumidor”,
afirma Raphael.

Nosso negócio
está voltado para
proporcionar o
bem-estar e novas
experiências, sejam
elas sensoriais ou
de consumo”
Raphael Brotto
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ATENDIMENTO DE QUALIDADE
por uma equipe cheia de valores
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Itapuã é uma empresa de
moda que opera no setor
calçadista com três marcas,
sendo duas de produtos
(Itapuã Original, de calçados masculinos, e New Face Original, de calçados
femininos) e uma marca da rede de
lojas, a Itapuã Calçados. Com mais de
100 estabelecimentos distribuídos
por mais de 40 cidades do Espírito
Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais,
a Itapuã completa em 2019, 63 anos
de vida empresarial.
Seu principal propósito é oferecer
mais moda e mais vantagens a seus
clientes. E é o compromisso da empresa
com esse princípio que faz a Itapuã se
diferenciar e se manter sempre presente
na mente de seus clientes. Para isso, investe no desenvolvimento de coleções
cada vez mais alinhadas com a moda e
com a expectativa do consumidor, além
de oferecer serviços como um cartão de
crédito que permite aos clientes parcelar suas compras, um programa de

vantagens que premia os clientes mais
fiéis e frequentes e, acima de tudo, uma
política de preços competitivos. Tudo
isso somado a um atendimento de qualidade, proporcionado por uma equipe
movida por valores que se autoexplicam: ética, excelência no atendimento
ao cliente, autodesenvolvimento, inovação e compromisso com resultados.
Ser a marca mais lembrada mais uma
vez mostra que, a despeito de qualquer
crise, a Itapuã continua forte e pronta
para crescer junto com o poder de consumo dos brasileiros. Sempre na mídia,
a empresa trabalha toda sua comunicação de acordo com os mais efetivos
conceitos de branding. Com isso, todo
investimento em publicidade, seja em
TV, seja no marketing digital ou em PDV,
produz resultados de fortalecimento da
marca. O trabalho de branding opera
justamente na força da marca, tornando-a não somente a mais lembrada, mas
também a mais querida pelos públicos
que interessam à Itapuã Calçados.

O principal propósito da
Itapuã é oferecer mais
moda e mais vantagens
a seus clientes"

LOJA DE
CALÇADOS
2019

52%
ITAPUÃ

16%
ELMO

5%

LOS NETO

2018

53%
Itapuã

15%
Elmo

8%

Los Neto
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Nós nos mantemos
firmes no nosso
propósito de oferecer
uma odontologia de
qualidade e acessível”
Daniela Delgado Gonçalves
Pinto e Tiago Pinto

Clínica da

A

Sorridents tem como pilares o conforto, a segurança e a conveniência no
atendimento aos pacientes. Está sempre em busca de equipar as clínicas com o que há de mais
moderno no mercado. Prova disso é
que hoje elas contam com equipamentos radiológicos que oferecem a
radiografia panorâmica e telerradiografia para agilizar e trazer ainda mais
conforto aos pacientes. Além disso, a
Sorridents fez uma grande parceria
com a Invisalign (aparelhos invisíveis) para oferecer uma ortodontia
moderna mais acessível.
“Prezamos pelo bom atendimento,
sempre focamos em ser ‘a clínica da
família capixaba’. Dessa forma, oferecemos todos os tipos de tratamentos
odontológicos para adultos e crianças,
prezamos pela prevenção das doenças bucais e atuamos firmemente na
correção através da ortodontia e da
reabilitação do sorriso com próteses,
implantes, clareamentos e demais tratamentos”, explica a franqueada das

unidades de Serra e Vitória, Daniela
Delgado Gonçalves Pinto.
Segundo a dentista, é muito gratificante ser uma marca ícone por seis anos
consecutivos. “É sinal de que estamos
no caminho certo, sempre buscando o
melhor a oferecer aos nossos pacientes. Este ano completamos 11 anos de
Sorridents no Espírito Santo e diversas
clínicas entraram e saíram do mercado.
Nós nos mantemos firmes no nosso
propósito de oferecer uma odontologia de qualidade e acessível”, reitera.
A empresa tem usado a comunicação para lembrar as pessoas da importância de cuidar da sua saúde, de prevenir doenças, de consultar um dentista
com frequência, o que a aproximou
ainda mais das pessoas.
“Não perdemos a nossa essência,
não entramos na onda da concorrência desleal, apenas seguimos nosso
trabalho de forma clara, honesta, respeitando nossos pacientes, sem ilusões
e oferecendo um tratamento de qualidade com um custo justo. Esse é o jeito
Sorridents de trabalhar.”

Foto: Cloves Louzada

FAMÍLIA CAPIXABA
CLÍNICA
ODONTOLÓGICA
2019

21%

SORRIDENTS

6%

SORRISOS | COB

4%
CEOF

2018

33%

6%

5%

Sorridents Sorrisos OdontoPrev
/ SDC
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O paciente é a
razão de existir do
hospital, que deve
trabalhar pela sua
saúde integral"

QUALIDADE

Renato Casagrande

e humanização do atendimento

O
HOSPITAL PÚBLICO
2019

20%

DR. JAYME
SANTOS NEVES

9%

SÃO LUCAS | ANTÔNIO
BEZERRA DE FARIA

7%

SANTA CASA | DÓRIO SILVA

2018

15%

14% 10%

Dr. Jayme
UPA
Santos Neves
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São Lucas

Hospital Dr. Jayme Santos
Neves é até hoje o maior
investimento em saúde pública na história do Espírito
Santo. Foi inaugurado em 2013 após décadas sem nenhuma obra desse vulto na
área. Para 2019, o objetivo é implantar
novos serviços, como o banco de leite, que vai contribuir com a melhoria
contínua da qualidade da assistência
na maternidade e, consequentemente,
para os bebês. Também serão renovadas as certificações, que estão entre as
principais do mercado: a ISO 9001:2015,
que é a versão mais atual da norma, e a
ONA nível III, equivalente ao grau máximo de acreditação nacional. Na história
capixaba, nenhum hospital público havia
conquistado esse nível de acreditação.
Referência em urgência e emergência para traumas ortopédicos e
neurocirúrgicos e gestação de alto risco, o Hospital Dr. Jayme Santos Neves
conta ainda com um Centro de Tratamento de Queimados (CTQ). “Tudo
isso é motivo de orgulho”, ressalta
o governador do Estado do Espírito
Santo, Renato Casagrande.
“Destaco ainda o trabalho da equipe formada por profissionais comprometidos e engajados, preparados para
servir ao próximo. Todos com objetivo
de garantir uma saúde pública de qualidade, com atendimento diferenciado
e resolutividade. Nesse sentido, é bom

destacar alguns importantes marcos,
como o fato de o Hospital Jayme ser o
único hospital público a disponibilizar
de aparelho de ressonância magnética
para exames de imagem, além do Mesh
Graft, que é um aparelho utilizado no
tratamento de grandes queimados. A
unidade é hospital-escola destinado a
práticas de medicina para centenas de
estudantes, além de campo de estágio
para outras profissões. Podemos citar
os serviços de Ouvidoria, que funcionam 24 horas; de visita estendida nas
unidades críticas, e de permanência das
mãezinhas ao lado dos bebês internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN) o tempo inteiro.”
De acordo com o governador, os
capixabas reconhecem um modelo de
assistência que preza pela qualidade e
humanização do atendimento. “O paciente é a razão de existir do hospital,
que deve trabalhar pela sua saúde integral. A boa prestação do serviço ao
cidadão é fundamental na construção
de uma imagem forte e de credibilidade junto ao público. São diversos casos
de pacientes atendidos e de desafios
superados. Esse é o maior investimento que o Dr. Jayme faz para ser o mais
lembrado. Mas nosso esforço é de
que toda rede pública tenha o mesmo
desempenho e consiga responder às
demandas da população capixaba”,
reforça o governador.

Para uma marca
de imóveis,
não existe
localização
melhor que essa:
a sua cabeça
e o seu coração.

Imagem meramente ilustrativa

MRV, 1º lugar no Prêmio Marcas
Ícones/IBOPE Inteligência 2019.
Estamos muito felizes por saber que, ao escolher o
caminho da inovação e da sustentabilidade, pensando
muito além dos muros de nossos empreendimentos,
ganhamos um espaço nobre no ponto mais valioso que
existe. Muito obrigado a todos que fizeram da MRV a
marca mais lembrada na categoria construtora de imóveis.

mrv.com.br

PLANO DE SAÚDE
2019

52

% EXCELENTE E

UNIMED

21%
SAMP

4

%

SÃO BERNARDO | CARTÃO
DE TODOS | MEDSÊNIOR

2018

51%

Unimed

22%

6%

Samp

São
Bernardo

HOSPITAL
PARTICULAR
2019

18%

CIAS / UNIMED

13%

MERIDIONAL

10%

METROPOLITANO |
VITÓRIA APART

2018

20% 15%
Cias

Meridional Metropolitano
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Atendimento

O prêmio é o reconhecimento
da competência, ética,
compromisso e da
responsabilidade de nossos
cooperados e colaboradores
na busca por garantir
excelência no atendimento”
Fernando Ronchi

CUSTOMIZADO

N

o ano passado, a Unimed
Vitória teve resultados muito expressivos. Conseguiu
fidelizar a carteira de mais
de 340 mil clientes e fortaleceu seu
modelo de atenção primária à saúde,
mesmo diante de todos os desafios
econômicos vividos no país. “Temos
a convicção de que estamos preparados para crescer ainda mais e com a
solidez de sempre em 2019. Inovação e
austeridade serão nosso foco principal.
Continuaremos a garantir a excelência
no atendimento aos clientes, a valorização da atividade médica e do nosso
negócio e a manutenção da vanguarda
no mercado de saúde suplementar”, salienta o diretor-presidente da Unimed
Vitória, Fernando Ronchi.
Em 2019, a cooperativa médica vai
lançar mais produtos customizados, de
acordo com a necessidade do cliente,
principalmente voltados para empresas. “Vamos também consolidar nosso
pioneirismo no desenvolvimento do
produto de atenção personalizada à
saúde, com o Unimed Personal. Nossa meta é continuar oferecendo um
atendimento humanizado, reforçando
o Jeito de Cuidar Unimed Vitória”, reforça o diretor de mercado da Unimed
Vitória, Gustavo Peixoto.
A Unimed Vitória tem uma missão
bem definida, que é cuidar da saúde
dos clientes com humanização, resolutividade e segurança, contribuindo

para uma sociedade sustentável. Uma
de suas premissas é ser reconhecida
como uma empresa inovadora em soluções de saúde, com um modelo de
assistência integral e personalizado.
“Sermos os mais lembrados pelos
capixabas comprova mais uma vez a
qualidade dos serviços prestados aos
nossos clientes. O prêmio é o reconhecimento da competência, ética,
compromisso e da responsabilidade de
nossos cooperados e colaboradores na
busca por garantir excelência no atendimento”, reflete o diretor-presidente.
Com 40 anos de atuação no mercado capixaba, a Unimed Vitória é um
plano de saúde em que os sócios participam diretamente do atendimento aos clientes, priorizando sempre a
qualidade dos serviços prestados. “A
cooperativa busca se antecipar às mudanças e tendências do setor de saúde
suplementar, adaptando-se às novas
demandas. Além disso, não abre mão
da inovação, apostando em tecnologias que garantam saúde, comodidade,
cuidado e a segurança aos pacientes”,
reforça o diretor de mercado.

Você se lembra de nós
porque nós nunca
esquecemos
a nossa história.
Todos os que chegam longe têm
algo em comum: eles sabiam
exatamente aonde queriam chegar
quando começaram a sua jornada.
Nós começamos a nossa em 1984,
como uma pequena vidraçaria do
Espírito Santo.

Depois de 35 anos de história,
inovações, expansões e incontáveis
projetos realizados, hoje olhamos
para trás com orgulho.
Orgulho de ter chegado aonde
queríamos: conquistar a sua
conﬁança ao longo de todos esses
anos.

Há 35 anos, vidro só precisa saber se é Viminas.

Nossos produtos:
Laminado • Laminado Temperado • Proteção
Solar Esmaltados • Espelhos • Tampos •
Craquelados
Insulados • Box • Temperado

Pesquisa de Opinião Pública – Top of Mind – JOB181140-2019 – realizada pelo Ibope Inteligência.

Pequena sim, mas com uma grande
missão: ser reconhecida como a
melhor empresa de transformação
e beneﬁciamento de vidros.

Nosso propósito sempre
foi facilitar o acesso a
exames com qualidade
e alta tecnologia”
Francisco de Assis Paiva

Símbolo de

QUALIDADE E CONFIANÇA

O
LABORATÓRIO DE
ANÁLISE CLÍNICA
2019

19%

LABORTEL

18%
PRETTI

13%

TOMMASI
LABORATÓRIO

2018

20% 17%
Labortel
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14%

Tommasi Cremasco
Laboratório

ano de 2018 foi incrível
para o Labortel, que está
hoje com capacidade para
mais de 12 mil exames por
dia e rumo à expansão para atender
mais empresas, conveniados e novos
clientes. “Nosso propósito sempre foi
facilitar o acesso a exames com qualidade e alta tecnologia. Para isso, trabalhamos focados no que há de mais novo
no mercado, investindo em aparelhos,
tecnologia e na gestão, para garantir
nossa classificação excelente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas,
na qual hoje temos o título Platina, só
fornecido a laboratórios com mais de
16 anos de qualidade impecável”, explica o diretor do Labortel, Francisco
de Assis Paiva.
Para ele, quando seu trabalho realmente afeta a vida das pessoas positivamente, ele também se transforma
em reconhecimento. “Estar por oito
anos consecutivos entre as empresas
capixabas mais lembradas nos traz uma
enorme satisfação e reafirma nosso
compromisso em servir cada vez melhor o próximo”, reitera.

Para isso, a empresa se guia pelo
que o mercado necessita e pelo que
o cliente busca. “No ramo da saúde,
duas coisas são fundamentais: qualidade, para assegurar um diagnóstico
mais assertivo, e rapidez, para sanar
o quanto antes o desconforto ou dor
do cliente. Pensamos constantemente
nisso e, por isso, investimos nos aparelhos mais inovadores. Fomos o primeiro
a automatizar o setor de urinálise, por
exemplo. Também optamos por integrar
nosso setor técnico, onde os bioquímicos e biomédicos de cada área têm livre
comunicação para agilizar e cuidar de
exames que precisam de uma atenção
especial, o que é um diferencial frente a
muitos laboratórios”, ressalta Francisco.
O Labortel foi inaugurado há mais
de 40 anos pela família Paiva para ser
símbolo de qualidade e confiança em
análises clínicas. Atualmente, conta com
um dos maiores parques tecnológicos
do estado, em Jardim Tropical, na Serra,
e com equipamentos de última geração que permitem que mais de 12 mil
exames por hora sejam processados.

PIONEIROS EM CONECTAR
GRANDES MARCAS COM OS
MELHORES INFLUENCERS
DIGITAIS DO MUNDO.

/sparkﬂuvipvitoria

@sparkﬂuvipvitoria

sparkﬂuvip.com
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Nosso maior
propósito é
surpreender e
superar todas as
expectativas”

Fotos: Umbelino Fotografias

André e Giovana Rosa

Espaço de

REALIZAÇÃO DE SONHOS

O

Grupo Le Buffet tem muitas
novidades para este ano.
Uma de suas casas, o Le
Buffet Lounge passou recentemente por uma reforma no deck
(área externa) e também foram firmadas novas parcerias, como é o caso da
Share, um novo conceito que visa a
compartilhar a produção de eventos
para tornar mais acessível a realização
de sonhos como o casamento, a festa
de 15 anos etc.
“Sabemos que quando um cliente nos procura, de um modo geral,
ele tem um sonho a realizar. Por isso,
nosso maior propósito é surpreender e superar todas as expectativas.
Nossos valores são responsabilidade,

compromisso e inovação, ou seja, qualidade e melhoria contínua de nossos
serviços para a maior satisfação e a fidelização de nossos clientes”, afirmam
André e Giovanna Rosa, proprietários
do Grupo Le Buffet.
Para o grupo, o reconhecimento
em Marcas Ícones representa todo o
esforço, trabalho e dedicação durante
todos esses anos neste segmento. “O
reconhecimento de nossa marca prova
a importância dela na mentalidade dos
nossos clientes. Esse reconhecimento
é fruto não apenas de uma boa estratégia de marketing e de publicidade,
mas também da qualidade dos nossos produtos e de nosso atendimento,
sendo este o nosso maior diferencial.”

CERIMONIAL
2019

10%
LE BUFFET

9%

CASA DI LUCCA

6%

LAGO DE GARDA

2018

10% 9%
Casa Di
Lucca

5%

Le Buffet Cristalis /
Lago de Garda
/ Porto Bello
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Buscamos, a cada
dia, aprender uma
nova forma de
superar ainda mais as
expectativas que nos
são demandadas”
Eliana Nogueira

Casa de festas e sonhos que se
CERIMONIAL
INFANTIL
2019

9%

BALLADAS KIDS &
TEENS | ALLEGRO KIDS

6%

O MAIS LEGAL

5%

LOLLYPOP |
HAPPY DAY
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TRANSFORMAM EM REALIDADE

O

cerimonial infantil Balladas
Kids & Teens preparou para
2019 brinquedos diferenciados e que agradam a
todas as idades. Seu serviço de buffet
traz as delícias que todo mundo espera
encontrar numa festa infantil, mas também surpreende o paladar dos adultos.
“No Balladas, nós lidamos com o sonho das pessoas, e promovemos muito
mais do que uma simples festa. Essa é
a nossa missão, é nosso diferencial e
é por isso que somos lembrados com
tanto carinho. Nossa dedicação em
realizar esse sonho é o que faz de nós
uma marca ícone”, atesta a proprietária
do estabelecimento, Eliana Nogueira.

Para ela, a lembrança do público
representa justamente o reconhecimento dessa dedicação em superar
as expectativas dos clientes e conseguir realizar um planejamento de
meses. “Ser a marca mais lembrada
pelo público é consequência de um
trabalho que inclui vários processos.
Preferimos nos concentrar em nossas qualidades, que incluem desde o
atendimento ao cliente, passando pela
amizade que prezamos, até a realização do evento. Buscamos, a cada dia,
aprender uma nova forma de superar
ainda mais as expectativas que nos
são demandadas”, afirma a proprietária da casa de festas.

Café Numero Um.
Entre as marcas mais lembradas
na Pesquisa Marcas Ícones.

PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA - TOP OF MIND - JOB 181140/2019 - REALIZADA PELO IBOPE INTELIGÊNCIA.

Tem momentos
que a gente nunca
esquece. E para todos
eles, tem sempre um
bom café.

A Grafitusa tem
percorrido caminhos
corretos e consegue ser
lembrada como uma
empresa ícone”
Cristhine Samorini

Cliente como foco e
tecnologia COMO ALIADA

A
GRÁFICA
2019

29

%

GRAFITUSA

10%
PRIMOS

7%

COPYGLORIA

2018

30% 9%

Grafitusa

Primos
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6%

Espírito
Santo

companhando e entendendo
as mudanças de consumo do
segmento gráfico nos últimos
anos, a Grafitusa desenvolveu
melhorias no ganho de produtividade e
estratégias de distribuição, ampliando
sua atuação no mercado nacional. Em
2018, a empresa investiu, de forma mais
ampla, nos segmentos de embalagens e
rótulos, formando áreas internas de pesquisa e desenvolvimento de mercado,
contemplando produtos, consumidores
e processos específicos desse segmento.
“Também priorizamos o relacionamento com o cliente, ampliamos nosso
alcance e melhoramos nossa comunicação com ações nas redes sociais. Para
2019, o objetivo é continuar tendo o
cliente como foco e a tecnologia como
aliada tanto para o relacionamento
quanto para entregar os melhores produtos, surpreendendo e contribuindo para
o sucesso e o crescimento dos negócios
dos clientes”, enfatiza a diretora comercial da Grafitusa, Cristhine Samorini.
Nos últimos anos, a Grafitusa tem
focado bastante no relacionamento,
que foi o que fortaleceu a marca e é no
que a empresa acredita. A equipe foi capacitada para estar próxima, auxiliar na
construção de soluções e fazer uma entrega de qualidade para o cliente final.
“Essa aproximação faz toda a diferença,

pois fortalece a marca e deixa os nossos
objetivos evidentes perante o mercado,
especialmente em momentos de mudanças como o que estamos passando”,
reforça Cristhine.
De acordo com a executiva, essa lembrança fortalece e renova as energias da
empresa, que já tem 96 anos. “A Grafitusa
tem percorrido caminhos corretos e, em
um período em que a indústria gráfica
passa um por grande de transformação,
consegue ser lembrada como uma empresa ícone. Isso nos engrandece no sentido de estarmos fazendo o que realmente
acreditamos, inclusive surpreendendo os
clientes. Essa lembrança confirma os resultados de todo o trabalho que fizemos
em todos esses anos.”
A Grafitusa tem feito investimentos
com grau diferenciado de qualidade,
trabalhando com fabricantes em nível
mundial. Dessa forma, pode oferecer no
Espírito Santo produtos e serviços que
em nada perdem para outros grandes
centros do mercado nacional. Também
atua em conjunto com o cliente na
busca de soluções que possam contribuir com o seu negócio. Essa atuação,
aliada aos investimentos assertivos
realizados ao longo dos últimos anos,
favorece a posição de vanguarda e
confiança da Grafitusa, colocando-a à
frente da concorrência.

A Vivo é uma marca
que se pauta pela
conexão humana, indo
além da tecnologia”
Marina Daineze Keresztes

Promovendo
conexões

HUMANAS E
TECNOLÓGICAS

A
OPERADORA
DE TELEFONIA
CELULAR
2019

78%
VIVO

12%
OI

4%

CLARO

2018

80% 12%
Vivo

Oi
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Claro

Vivo encerrou 2018 com
lucro recorde de R$ 8,9 bilhões. Isso se deveu ao trabalho com a estratégia de
crescimento de receita nos negócios
de maior valor e eficiência em custos,
aliado aos esforços de simplificação,
digitalização e forte disciplina financeira. Com isso, a receita líquida da
empresa cresceu influenciada pelo
bom desempenho das receitas de
pós-pago, terminais e ultra banda larga. Em 2019, a companhia vai acelerar
mais a expansão da fibra até a casa
do cliente, sendo ainda mais forte
no segmento de pós-pago, onde já é
líder na móvel, além de estar pronta
para a 5G.
“Nossos clientes falarão cada vez
mais com a Aura, a inteligência artificial da Vivo, e tudo estará conectado.
Aliás, sempre acreditamos no poder de
conectar pessoas e, hoje, são mais de
95 milhões conexões em todo Brasil.
A Vivo é uma marca que se pauta pela
conexão humana, indo além da tecnologia. Com o propósito de conectar
pessoas e como líderes de mercado,
entendemos que, além de oferecer
a melhor conexão, temos um papel
importante de inspirar as pessoas e

propor reflexões sobre o uso da tecnologia para que ela potencialize as
conexões humanas”, ressalta a diretora de Imagem e Comunicação da Vivo,
Marina Daineze Keresztes
Em 2018, a Vivo estreou o posicionamento #temhorapratudo. Mais do
que um novo posicionamento, a empresa está propondo uma reflexão
sobre o uso consciente da conexão e
da tecnologia. Com esse olhar, a marca
convida as pessoas a repensarem sua
relação com a tecnologia. “Na campanha, a Vivo reafirma algo em que
sempre acreditou: cada conexão, seja
ela tecnológica ou não, tem a sua hora
e deve ser vivida por inteiro. Em 2019,
seguiremos com esse posicionamento,
além de explorar ainda mais as ações
de branded content. E como patrocinadores oficiais da Seleção Brasileira
de futebol, realizaremos diversas ações
relacionadas a Copa América e a Copa
do Mundo Feminina de Futebol neste
ano”, afirma a diretora.
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Estamos em constante
evolução, atentos às
novas tecnologias e novas
formas de fazer melhor
o que sempre fizemos”
Paula Barcellos Tommasi Corrêa

Inovação em busca da
MELHOR EXPERIÊNCIA DE VIAGEM

A

Viação Águia Branca completa 73 anos em 2019 e continua em constante evolução.
Atenta às oportunidades
de inovação, a empresa tem buscado
sempre tecnologia a bordo para proporcionar a melhor experiência de viagem
a seus clientes, tanto de segurança e
conforto, quanto de entretenimento,
oferecendo tomadas USB individuais
para o carregamento de celular, além
da exibição de filmes, séries e músicas
através do aplicativo “Curta Viagem!”.
O pioneirismo também está nos
processos de embarque da empresa. A
Águia Branca é a primeira empresa do
setor rodoviário no Brasil a implementar o embarque com a passagem digital
na tela do celular. Desde o dia 8 de abril
de 2019 o cliente não precisa mais passar no guichê para retirar a passagem
quando compra no site, app ou televendas da Águia Branca. O Embarque
Eletrônico através da passagem digital
já está disponível em Alagoas, Recife e
Sergipe, e em breve em todas as regiões
atendidas pela empresa.
A passagem digital facilita e agiliza o processo de embarque, que

está mais moderno, rápido e fácil. Os
clientes recebem a passagem digital
no celular e têm a vantagem do embarque direto. Todas as passagens são
validadas pelo motorista através de
leitura do cartão de embarque com
um QR Code.
A Águia Branca também tem investido em diferentes canais de comunicação e de vendas. Além das agências,
o cliente pode comprar a sua passagem
24 horas por dia através do site ou app
aguiabranca.com.br, disque passagem
4004-1010 ou através do whatsapp 27
99631-2085.
“Estamos em constante evolução,
atentos às novas tecnologias e novas
formas de fazer melhor o que sempre
fizemos, buscando oferecer sempre a
melhor experiência de viagem”, ressalta a diretora executiva da Viação Águia
Branca, Paula Barcellos Tommasi Corrêa.
Para a gestora, o reconhecimento
da marca é o reflexo da busca diária
da empresa pela excelência em todas
as atividades com o propósito de encantar e atender às necessidades dos
clientes com a constante renovação do
conceito de viagem.
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Obrigado por
fazer parte
da nossa
família!

Castorino Santana,
há mais de 45 anos
com a família capixaba.

Moda: várias
Cor: a da moda
Perfume: um pra cada ocasião
Restaurante: depende do dia
Lazer: para todas as idades
Livro: todos os gêneros
Café: todos os gostos

Shopping Vitória.
Único na sua memória.

Mais uma vez, primeiro lugar
na Pesquisa Marcas Ícones
Rede Vitória\Ibope.

www.shoppingvitoria.com.br
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Shopping: um só

A GENTE
CAPRICHOU NO
VISUAL PARA
RECEBER ESSE
PRÊMIO.
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Mistura para Bolo
Regina. Há 8 anos
a marca mais
lembrada pelos
capixabas.

