






Marcas não são nomes, 
SÃO SOBRENOMES

Tenho pensado muito na analogia entre pes-
soas e empresas. Assim como as pessoas 
carecem de valores, família e pertencimen-
to a uma comunidade, as empresas também 

precedem de uma série de predicados para existirem, 
como fazer um bom produto, prestar um bom serviço, 
ter envolvimento, responsabilidade social etc.

Outra analogia que sempre faço é esta: assim como 
as empresas têm marcas; pessoas têm nome. Mas não 
apenas nome: nome e sobrenome. Acredito que mar-
cas são para as empresas aquilo que os sobrenomes (e 
não os nomes) são para as pessoas. Claro que é pelo 
nome que as pessoas são chamadas, mas é o sobre-
nome que as torna conhecidas e reconhecidas, que se 
eterniza, que se faz perene, que passa de geração em 
geração, que respalda e certifica o que somos. Assim 
é que as empresas deveriam tratar suas marcas, como 
nomes que carregam consigo sobrenomes.

E da mesma forma que trabalhamos tanto para 
manter nossos nomes e sobrenomes imaculados, tam-
bém as empresas deveriam fazer o mesmo com suas 
marcas. Quando uma marca é manchada, seja lá com 
qual tinta, pingos sempre respingam nas empresas e 

em suas reputações. Afinal, o consumidor é quem tem 
em mãos o pincel.

Trabalhos de pesquisa como este de Marcas Íco-
nes, além de aferirem lembrança de marca, vão além e 
contribuem sobremaneira para que as empresas per-
cebam de que cor seus sobrenomes estão sendo pin-
tados pelos consumidores. Além da lembrança, po-
de-se deduzir que a Pesquisa Marcas Ícones revela a 
preferência de consumo, mas ele só ocorre se as em-
presas estiverem bem posicionadas, sem máculas ou 
manchas, sem “nome sujo”, como se diz popularmente.

Mas como as empresas podem manter suas mar-
cas limpas, principalmente em um cenário de redes 
sociais que funcionam mais como um telhado de 
vidro para elas? Realizando pesquisas, conhecendo 
seus públicos como nunca, posicionando-se, apos-
tando em personas que tenham sinergia e que façam 
a ponte entre marcas e pessoas de forma sutil, coe-
rente e eficaz, enfim, investindo em marketing. Ou 
será que as empresas ainda precisam perceber que 
só uma boa e certeira comunicação é capaz de man-
ter seus nomes e sobrenomes limpos nesse merca-
do tão competitivo?
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Marcas fortes

Toda instituição, com exceção das que compõem 

o terceiro setor, tem por finalidade o lucro. Portanto é 

evidente que em todas as ações executadas por ela 

exista uma busca contínua por ROI, retorno sobre in-

vestimento, que em alguns casos não necessariamen-

te significa dinheiro em caixa, mas ganhos em posicio-

namento e reputação, principalmente quando falamos 

em projetos de comunicação e marketing.

Devido à alta competitividade que se desenvolve 

principalmente em épocas de crise, é natural que nas 

ações de marketing realizadas exista uma busca di-

reta por lucro, como nas promoções que evidenciam 

preços de produtos e serviços. Mas vale ressaltar que, 

por meio de um trabalho de branding aliado ao pro-

mocional, marcas fortes geram valor, se diferenciam, 

fidelizam e atingem um posicionamento, proporcio-

nando mais performance em suas promoções, como 

apontam vários estudos de especialistas em branding.

A disputa pela atenção do consumidor está cada 

vez mais acirrada, com inúmeros canais de comunica-

ção e diversas marcas no trade tentando persuadi-lo. 

Portanto uma das formas mais eficazes de influenciá-

-lo é ter um bom conhecimento do seu comportamen-

to para mapear sua jornada de consumo para conver-

ter os leads em vendas, tendo sempre em mente que, 

para alcançar bons resultados, não dá para pensar se-

parado, é preciso integrar toda a empresa em prol de 

uma entrega de produtos ou serviços que seja satisfa-

tória para o cliente.

Para se obter bons resultados, um dos caminhos 

é tratar a marca como pessoa, pois entendemos que 

boas impressões são construídas por meio das inte-

rações positivas entre a marca e seus consumidores, 

já que a maioria delas tem qualidade, design e, muitas 

vezes, tradição. O que fará a grande diferença na esco-

lha do consumidor é o fator emocional que foi cons-

truído no decorrer do tempo por meio das experiên-

cias geradas. Vale ressaltar que o consumo é emocio-

nal, e o consumidor usa atributos racionais para justi-

ficar sua decisão.

Observando a demasiada concorrência, a complexi-

dade dos canais e as variáveis do mercado, como nos-
FREDY CALATRONE PESSIN
Presidente do Sinapro/ES

sas marcas podem contribuir para proporcionar felici-

dade e qualidade de vida aos seus clientes partindo do 

princípio que uma marca é formada por pessoas que 

estão em busca de sua satisfação e de seus clientes? 

Vamos simplificar?
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Boas marcas vêm de 
grandes esforços

Contato visual, identificação, fidelidade. A ordem é lógi-

ca, mas a ciência não é exata.

Desenvolver marcas de sucesso é uma respon-

sabilidade tamanha, não apenas por sua representa-

ção visual, mas pelo compromisso de incorporar toda 

uma filosofia, posicionamento e outras peculiarida-

des que distinguem um projeto de negócio de seus 

potenciais concorrentes.

Vivemos tempos inconstantes, de especulação 

econômica e saturação de mercado. Mais do que nun-

ca, a importância de ser visto e lembrado se faz ne-

cessária, assim como o bom relacionamento com o 

público. Por isso, é preciso também (e cada vez mais) 

estudo, planejamento e suor para criar marcas únicas, 

com personalidade e que refletem assertivamente o 

negócio do cliente.

Mas o trabalho não para por aí. Além de apresen-

tar uma marca consistente, vale acompanhar sua apli-

cação no PDV e nas diversas peças que compõem a 

identidade visual da organização. É indispensável, da 

mesma forma, orientar o cliente a respeito da impor-

tância da sua força de vendas, ou seja, a equipe que 

representa sua empresa. Quando todos os envolvi-

dos incorporam a essência da marca, ela se torna só-

lida, vive mais e com mais saúde. É lembrada.

GEORGE BOMFIM
Publicitário, diretor criativo da Exemplo de 
Propaganda e responsável pela criação de grandes 
marcas, como Dadalto, D&D, Supermercados 
Perim, Óticas Paris, Imobiliária Universal, 
Adcos, Transportadora Continental, Alvomac, 
Grand Construtora, Digital Tiger, Maely, Littig 
Engenharia, entre outras
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A Praia de Camburi vai
ganhar um novo espaço. 
E quem vive aqui
vai curtir muito mais. 

A Vale vai construir um espaço de convivência,
esporte e lazer na Praia de Camburi. Essa obra faz parte
do Termo de Compromisso Ambiental, assinado pela Vale,
Ministério Público Federal e Estadual, Prefeitura de Vitória
e a sociedade civil.

O Atlântica Parque irá contribuir com a valorização
e a qualidade de vida de quem vive e frequenta a região.

Atlântica
Parque.

Conheça mais sobre o projeto: www.vale.com/camburi

Locais para musculação
e atividade funcional

Pistas de skate

Espaço pet

Mirante

Arquibancadas

Pista de bicicross

Duchas

Passarelas de acesso à praia 

Espaços de convivência com jardins 
e bancos

Parquinho infantil

Campo de futebol
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TV aberta: o principal meio 
de comunicação do país

Por mais que novas mídias apareçam, mais a TV 

aberta se consolida como o principal meio de comu-

nicação do país. E não sou eu quem diz isso! São os 

números, principalmente os de faturamento e os de 

cobertura geográfica. Não desmerecendo nenhum 

outro veículo ou meio, mesmo porque fazemos parte 

do mesmo mercado, mas a supremacia da TV aber-

ta é inigualável. Comercialmente falando, para um 

anunciante que queira atingir a massa, ele deverá es-

tar, obrigatoriamente, na TV aberta. A marca ou o pro-

duto que queira ser percebido e ter resultado positi-

vo não pode estar fora da TV aberta.

E mais especificamente neste contexto, não pode 

estar fora da Record TV. Estamos passando por um 

momento bastante promissor, com inúmeros fato-

res positivos que justificam a presença da emissora 

em quaisquer planos de mídia, independentemente 

do porte do anunciante: sua ampla cobertura geo-

gráfica e seu alcance extremamente abrangente, suas 

inúmeras oportunidades comerciais, sua influência 

exercida perante a sociedade, a visibilidade gerada 

aos anunciantes, sua flexibilidade comercial, o fato 

de ser uma das maiores vitrines comerciais do país e 

a capacidade de oferecer uma grade de programa-

ção diversificada capaz de atender aos diferentes ti-

pos de público.

Tais atributos fazem da Record TV uma das prin-

cipais opções aos anunciantes que buscam, acima de 

tudo, associar a sua marca a uma emissora de pres-

tígio, credibilidade e com potencial para contribuir, 

e muito, no processo de construção e de consolida-

ção de suas marcas. HILTON MADEIRA
Diretor de Marketing da Record TV

12
Marcas ÍCONES - 2018



80%
de
desconto

Genéricos
com

O melhor preço em genéricos disparado
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Generosidade: diferencial 
para pessoas e marcas 

A generosidade é um diferencial. Segundo o cien-

tista dinamarquês Tor Nørretranders, a generosidade, 

da perspectiva da evolução humana, nos torna mais 

sexies – ele afirma que ajudar os outros seria a coisa 

mais atraente que alguém poderia fazer! Além disso, 

pesquisas já afirmaram que gente generosa não só tem 

mais amigos, mas também é mais feliz, pois ações al-

truístas incentivariam a liberação de ocitocina e do-

pamina no cérebro, levando à sensação de bem-estar.

Mas a generosidade não é uma vantagem apenas 

para as pessoas. Seria ainda uma ferramenta pode-

rosa para as empresas, para as marcas. Generosida-

de contribui para a imagem corporativa e cria cone-

xão com os diversos grupos de interesse.

Para quem ainda pensa em generosidade nos ne-

gócios enquanto mera filantropia, cabe lembrar que à 

parte uma melhor conexão, estudos já identificaram 

que profissionais talentosos preferem trabalhar em 

empresas comprometidas com o social. Não é o único, 

mas um ótimo motivo para se repensar estratégias.  

Assim como as pessoas, as companhias têm que 

ser generosas em espírito e ações. O cálculo é sim-

ples: se você quer receber, você tem que dar. Quan-

do generosos precisam de ajuda, eles podem esperar 

obtê-la de graça, mas quando não se tem essa pos-

tura, a expectativa é de que se tenha que pagar por 

ela, não é verdade? É preciso que as relações estejam 

além do comercial.

Em vez de as marcas, com a propaganda, pedi-

rem alguma coisa do seu público – geralmente, seu 

dinheiro, na compra de um produto –, agora a base 

da conexão é o oferecimento de algo a ele. Não es-

tou falando aqui que tudo se resolve com um sim-

ples brinde, é necessário criar situações que realmen-

te transformem, facilitem a vida do público.

É preciso fazer seus clientes, colaboradores e for-

necedores se sentirem especiais, promovendo, por 

exemplo, ações de incentivo à cultura, saúde e edu-

cação que estão além do objeto que sustenta finan-

ceiramente o negócio. Se bem pensada, ainda que 

sincera, a generosidade das marcas se tornará parte 

da generosidade das pessoas.

FLAVIA DA VEIGA 
Presidente da Criativa Comunicação Integrada
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Do Norte ao Sudeste: o poder 
do marketing de influência 

É inegável que o marketing de influência repre-

sentou uma das maiores transformações recentes no 

setor de comunicação, especialmente no ambiente 

digital. Segundo o The State of Influencer Marketing, 

39% dos profissionais dessa área planejam investir 

mais em seus orçamentos com creators. No Brasil, a 

tendência é similar. Em estudo divulgado pelo YouPix 

sobre o mercado local, 67% dos respondentes (40 

empresas, com mais de 500 funcionários) concor-

dam que marketing de influência é estratégico den-

tro do seu plano de comunicação.  

Foi antecipando esse cenário que nasceu a Spark, 

com o intuito de oferecer às marcas e agências todas 

as etapas de desenvolvimento de campanhas com 

influenciadores, sempre com a tecnologia amparan-

do todos os processos. Alinhada ao crescimento do 

marketing de influência como estratégia de comuni-

cação das marcas em nível nacional, em 2018 a em-

presa deu mais um passo rumo à profissionalização 

do segmento, dando início à estratégia de afiliação 

com grandes grupos de comunicação do país, forta-

lecendo sua atuação em diversos estados.  

A primeira parceria foi firmada com o Sistema A 

Crítica, de Manaus (AM). Desde agosto de 2017, au-

xiliamos na entrega de mais de 30 campanhas com 

influenciadores na região. Após conquistar o Norte, a 

Spark acaba de aterrissar em terras capixabas ao fir-

mar uma parceria com o maior grupo de comunica-

ção do Espírito Santo, a Rede Vitória. Para se ter uma 

ideia da importância do mercado capixaba, a plata-

forma proprietária da Spark – que conta com mais 

de 50 mil contas de influenciadores no Brasil e 175 

mil no mundo – já registra cerca de 600 contas de 

influenciadores do Espírito Santo. Com a parceria, a 

Spark Fluvip Vitória, além de atender todo o estado, 

também vai ligar o mercado regional aos mercados 

nacionais e internacionais. 

Alinhada à estratégia da Spark de profissionali-

zar o marketing de influência em importantes mer-

cados do país, a afiliação com a Rede Vitória, formada 

pela TV Vitória, Folha Vitória, Jovem Pan e Jovem Pan 

RAPHAEL PINHO
Sócio-diretor da Spark, empresa especializada 
em marketing de influência

News, permite ao grupo, que já reconhece a eficácia 

da disciplina, contar com toda a expertise da Spark e 

as ferramentas necessárias para impulsionar o cres-

cimento do mercado na região. 

O modelo de afiliação com a Rede Vitória se dará 

em formato de licenciamento da marca, expertise e 

tecnologia proprietária da Spark. Desse modo, a afi-

liada contará com uma estrutura local própria e com-

pleta para atender os clientes de forma exclusiva, efi-

caz e profissional. Além do modelo regional, todas as 

operações contarão com o apoio da matriz em São 

Paulo e demais empresas do Grupo Fluvip, presen-

te em nove países.  

Toda estratégia de afiliação nacionalmente está 

alinhada ao crescimento do marketing de influência 

como estratégia de comunicação das marcas em nível 

nacional. Já temos presença firmada nas regiões Nor-

te, Sudeste e Sul do país e previsão de outras inaugu-

rações em 2018. A possibilidade de escalar o negócio 

e a concretização da estratégia de afiliadas está anco-

rada a nossa recém-lançada plataforma proprietária, 

que traz ao segmento de influencer marketing uma 

solução completa de monitoramento de performan-

ce dos influenciadores e a possibilidade de as mar-

cas acompanharem suas campanhas em tempo real.

Temos a certeza de que a parceria com a Rede 

Vitória levará o mercado de marketing de influência 

a um novo patamar no Espírito Santo, contribuindo 

para que as marcas da região realizem campanhas e 

estratégias ainda mais eficazes com influenciadores.
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Relevância 

Qual a marca que vem a sua mente quando você 

pensa em supermercado, ótica, loja de tinta e laticí-

nio? Ou então plano de saúde, frigorífico, faculdade, 

hortifrutigranjeiros, construtora e vidros automotivos? 

Quando a resposta é o nome do cliente para o 

qual você comunica, fica claro que o que você e o 

cliente fazem tem relevância na vida das pessoas. Ser 

um ícone significa que você é admirado. É referência 

máxima entre os seus players. E para que isso acon-

teça com as marcas, elas precisam gerar saldos po-

sitivos na mente e, principalmente, no coração dos 

seus consumidores. Essa construção memorável é 

feita no dia a dia. Cada oportunidade de comunica-

ção deve ser tratada como única e deve fazer parte 

de um plano maior de engajamento da marca com o 

seu público. Quando você envolve pessoas, você ja-

mais é esquecido.

MONICA DEBBANÉ
Diretora de Criação da MP Publicidade
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A rede de clínicas mais querida das famílias capixabas foi novamente escolhida como marca ícone.

São 10 anos atendendo aos nossos clientes com soluções odontológicas  em implante, ortodontia, 

periodontia, odontopediatria, odontogeriatria, endodontia, estética, radiologia e cirurgia. 

E sempre inovando para levar aos nossos pacientes o melhor:
#umsorrisomudatudo

SÓ A SORRIDENTS É CAMPEÃ PELO  
QUINTO ANO CONSECUTIVO!

Pesquisa de Opinião Pública - Top Of  Mind - 
JOB 171024/2018 - Realizada pelo Ibope Inteligência

AGENDE JÁ SUA AVALIAÇÃO!

0800 601 1520

Facebook.com/sorridents WhatsApp 11 94299 6419

Jardim Camburi
Rua Carlos Martins, 430
R.T. Lícia Lugon Santos 
CROES EPAO 1088
CRO R.T. 2827 ES

Laranjeiras
Av. Central, 359
R.T. Maurício Fuhmann
CRO CL 602 RRO R.T. 1588

Glória
Rod. Carlos Lindemberg, 689
R.T. Marcelo Rodrigues 
Dias CRO CL 594
CRO R.T. 1635

Campo Grande
Av. Campo Grande, 06
R.T. Daniela D. Gonçalves
CRO CL 611 CRO R.T. 5604
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Uma novo panorama da 
saúde no Espírito Santo

Um novo modelo de gestão dos hospitais públicos 

e os investimentos realizados estão tornando a saú-

de cada vez melhor para os capixabas, como pode ser 

comprovado pelos resultados da Pesquisa Marcas Íco-

nes. O Hospital Dr. Jayme Santos Neves, por exemplo, 

é um dos quatro hospitais capixabas gerenciados por 

uma organização social, e teremos mais sete adotando 

esse modelo de gestão ainda neste ano tanto na Gran-

de Vitória quanto no interior, em cidades como Colati-

na, São Mateus e Barra de São Francisco. Com isso, va-

mos entregar ainda mais eficiência e qualidade para o 

usuário dos equipamentos de saúde do estado.

Com relação aos investimentos, eles estão sendo 

realizados principalmente na estrutura hospitalar e vão 

continuar em uma grande velocidade, graças à implan-

tação da Rede Cuidar, que é o novo modelo de atendi-

mento integral à saúde. A Rede Cuidar visa a melhorar a 

qualidade de vida das pessoas, formando uma rede que 

está reorganizando o atendimento no sistema de saúde 

pública do Espírito Santo, desde a porta de entrada na 

unidade de saúde do município, passando pelas con-

sultas e exames especializados, até a rede hospitalar.

Duas regiões já contam com unidades da Rede Cui-

dar: Norte, em Nova Venécia, e Serrana, em Santa Te-

resa. Entre os benefícios para a população do entorno 

desses municípios estão o atendimento mais próxi-

mo, evitando o deslocamento para a Grande Vitória; o 

aumento da oferta de consultas e exames; a redução 

do tempo de espera para consultas e exames; o aten-

dimento personalizado e humanizado, e a integração 

das equipes da atenção primária e da atenção espe-

cializada, garantindo um atendimento multiprofissio-

nal capaz de resolver até 95% dos problemas de saú-

de da população em sua própria região.

Na unidade Cuidar, os usuários do Sistema Único 

de Saúde (SUS) podem realizar consultas e a maioria 

dos exames no mesmo local, com uma equipe mul-

tiprofissional, e saem do atendimento com um pla-

no de cuidado que inclui orientações de nutrição, ati-

vidades físicas e uso de medicamentos, entre outros, 

que será elaborado por um conjunto de especialistas. 
RICARDO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

O acompanhamento da realização desse plano de cui-

dados será realizado pelas equipes das unidades bá-

sicas de saúde do município onde o paciente reside, e 

os serviços dos municípios e a unidade Cuidar intera-

gem o tempo todo.

Podemos afirmar que a Rede Cuidar vai mudar to-

talmente o panorama da realidade do usuário do SUS 

no estado. Só vamos ter boas notícias no setor de saú-

de daqui para a frente e, com isso, resultados muito po-

sitivos para todas as pessoas.
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Alimentos
A Buaiz Alimentos, em julho, inaugura sua nova fábrica de mistura 

para bolo, seu novo centro de distribuição e amplia sua capacidade 

de produção de farinha de trigo.

Comunicação
A Rede Vitória é formada por TV, Jornal Online, Marketing de 

Influência e Rádios FM e AM, e tem realizado altos investimentos 

em conteúdo, tecnologia e pesquisa.

Shopping Center
O Shopping Vitória tem espaço para toda a família, 

com ambiente agradável, marcas exclusivas e diversas 

opções de lazer.

Rede Vitória
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O Prêmio Marcas Ícones é uma pesquisa 
de lembrança de marca. O que esse 
tipo de sondagem sobre o que vem 
à cabeça do consumidor revela?
Nos últimos 10, 15 anos, a área de marketing tem se 

preocupado muito em entender melhor o quanto os 

estímulos levam uma pessoa a ter lembrança de de-

terminada marca e o quanto o contato com ela gera 

no consumidor gatilhos que permitem que ele con-

sidere essa marca no momento da compra, seja de 

forma consciente ou inconsciente. Ou seja, os resul-

tados desse tipo de pesquisa revelam, na verdade, 

muito mais do que o quanto a marca está incutida 

no cotidiano de compra das pessoa. Basicamente, o 

que as pessoas revelam é: “eu sou comprador des-

sa marca com frequência ou sou atendido por essa 

empresa quando tenho alguma necessidade”. A re-

presentatividade dessa pesquisa está muito associa-

da ao fato de a pessoa já ser consumidora da mar-

ca, pois dificilmente alguém se lembra de uma mar-

ca que ela não consome. Na maioria das vezes, o que 

está muito embutido na pergunta “que marca lhe 

vem à cabeça quando eu falo o segmento x?” é uma 

preferência de consumo.

EN
TRE
VIS
TA

Quanto mais verdadeira e envolvida com o consumidor 
uma marca é, mais sucesso ela tem. Nesta entrevista com 
o professor de marketing da Fucape Business School e 
especialista em comportamento do consumidor Daniel 
Modenesi, ele explica que por mais estratégias e ferramentas 
que existam hoje em dia para uma marca se comunicar, 
mais desafiadora essa comunicação tem sido por causa do 
comportamento do consumidor e sua busca por verdade.

“Marcas e 
empresas têm 
que mostrar 
transparência” 
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Como as marcas / empresas 
podem se beneficiar dos resultados 
desse tipo de pesquisa?
O que as empresas querem hoje é exposição, mídia, 

divulgação, publicidade. Mas estamos em um mo-

mento em que só isso não é suficiente. O que as em-

presas têm tentado fortalecer na construção de uma 

marca é o nível de propósito, valores e propostas que 

elas entregam junto com os produtos ou serviços. 

As empresas podem se apoiar nesse tipo de pesqui-

sa para mostrar para o mercado ou clientes já recor-

rentes que eles fazem boas escolhas. 

Quais são os principais diferenciais 
que fazem uma marca / empresa ser 
lembrada em seu segmento de atuação?
Basicamente, o nível de satisfação dos consumidores, 

na medida em que avaliamos pessoas que já tiveram 

experiência com essa marca ou empresa. Se avaliar-

mos pessoas que ainda não tiveram a oportunidade 

de ter uma experiência de consumo com essa marca 

ou empresa, elas possivelmente vão retratar que de-

sejariam se relacionar com ela, mas não podem de-

vido a alguma restrição financeira. Então,  o que faz 

a lembrança ser forte é uma boa experiência com o 

produto ou o serviço.

Como se destacar e se manter sempre 
na mente do consumidor em meio 
a cenários econômicos turbulentos 
e concorrência elevada?

Num aspecto mais imediatista, a melhor maneira de as 

empresas conseguirem fazer com que as pessoas te-

nham essa lembrança é sempre entregar o que a gen-

te chama de valor, diferenciação, qualidade no produ-

to e no processo inteiro, não só na compra, mas tam-

bém no pós-venda e na assistência, ou seja, em tudo 

o que está relacionado ao consumo e ao uso do pro-

duto ou serviço. Muitas vezes, a empresa se preocu-

pa tanto em vender que, depois que efetiva a venda, 

abandona o cliente. E aí você tem um nível de con-

flito, de divergência, e a pessoa pode acabar descon-

siderando ou até difamando a marca.

Qual o peso de atributos como valores, 
preço, atendimento, mão de obra 
qualificada etc. na lembrança de marca?
Falando de preço, pode-se notar que as pessoas vão 

sempre considerar produtos que sejam possíveis de 

serem adquiridos na sua cesta de consumo. Já a cria-

ção de valor está muito associada ao quanto existe de 

identificação entre as propostas, ou seja, entre a em-

presa e sua imagem e a identidade pessoal do con-

sumidor. O que acontece é que o consumidor vai se 

movimentar por vários desses atributos na hora de 

fazer a decisão de compra. Não há um que seja úni-

co ou determinante. A qualidade, por exemplo, nem 

sempre é o item mais importante. Há segmentos, em 

que pode ser a garantia, o atendimento pós-venda 

etc. E cada consumidor também tem as suas carac-

terísticas pessoais. 

Inovação parece ser a palavra de ordem 
nos tempos atuais. Como as marcas / 
empresas devem trabalhar esse conceito 
em seus modelos de negócio?
Há produtos que não precisam de inovação. Mas a 

inovação pode não estar no produto, mas no proces-

so, seja ele de fabricação, de divulgação etc. A inova-

ção, para uma categoria grande de produtos, vai ser, 

sim, um diferencial, principalmente para aqueles de 

tecnologia. Entretanto isso não quer dizer que seja 

uma obrigatoriedade inovar no produto. Uma mar-

ca ou empresa não precisa necessariamente evoluir 

o seu produto para ter inovação no seu processo de 

“Uma marca que busque 
excelência, que se preocupe 
com relacionamento, que 
seja atenciosa, que tenha 
um processo humanizado 
e de aproximação com 
o cliente vai criar laços 
muito mais fortes”

EN
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TA
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venda, por exemplo. Mas é correto dizer que para a 

empesa vender mais, ela precisa ser inovadora. Essa 

é uma prática requerida, e o mercado tem empurra-

do as empresas para essa fronteira.

O consumidor tem mudado?  
O que ele tem buscado atualmente 
em suas experiências de compra?
Existe um novo consumidor, e ele não está apenas 

associado à faixa etária. Quando você pega todas as 

gerações contemporâneas, há várias mudanças re-

lacionadas à geração que implicam nas decisões de 

consumo, mas há pessoas mais maduras que têm 

comportamento de novo consumidor, que é extre-

mamente conectado. Esse novo consumidor não é 

só muito informado, mas é uma pessoa que sabe 

onde gastar o  seu dinheiro. O ambiente de consu-

mo também tem mudado muito. Uma pessoa quer 

uma marca pela exclusividade, outra por qualidade, 

outra ainda por uma questão de preço e outra por 

durabilidade. O consumidor está muito mais seleti-

vo e, mais do que isso, se tornou uma entidade mui-

to menos influenciável por aspectos que antigamen-

te eram mais comuns. 

O que as marcas / empresas devem fazer 
para suprir essas novas exigências?
Um dos caminhos mais seguros é fazer pesquisa de 

mercado, entender muito bem os interesses do seu 

público. A forma mais correta, fácil e menos onerosa 

para a empresa atingir a satisfação do seu consumidor 

e a manutenção desse relacionamento por um prazo 

mais duradouro é conhecer muito bem cada perfil. 

Como seria a marca / empresa 
ideal para o consumidor moderno? 
Que valores ela carregaria e como 
se comportaria no mercado?
Hoje as pessoas estão em busca de verdade, ain-

da mais no momento que estamos vivendo no Bra-

sil. As marcas e empresas têm que mostrar transpa-

rência e serem verdadeiras no relacionamento com 

os consumidores. O que no final das contas existe é 

uma relação, um envolvimento entre empresa e con-

sumidor, que são conectados pelo produto ou servi-

ço. Esse produto ou serviço precisa estar imbuído de 

muita verdade para que as pessoas continuem sen-

do fiéis às marcas. Quando uma marca passa a trapa-

cear, o consumidor começa a entender que a empre-

sa não é compatível com seu conjunto de crenças, e 

isso acaba afastando-a das pessoas. 

O que torna uma marca ícone 
em determinado segmento?
A marca vai ser tão mais reconhecida na medida em 

que ela tem um grupo de consumidores muito sa-

tisfeitos. Uma marca que busque excelência, que se 

preocupe com relacionamento, que seja atenciosa, que 

tenha um processo humanizado e de aproximação 

com o cliente vai criar laços muito mais fortes. Para a 

construção de uma marca ícone, primeiro você pre-

cisa ter um produto ou serviço muito forte, um gru-

po de pessoas que estejam envolvidas no processo 

de compra e uma construção da marca, de propos-

ta e de valor que seja condizente com um perfil mé-

dio das pessoas.

Como os investimentos de marketing 
e sua distribuição nas variadas mídias 
disponíveis colaboraram para isso?
Os investimentos em marketing são muito impor-

tantes e serão cada vez mais preponderantes para 

que as marcas se fortaleçam. Mas eles não são soli-

tários, ou seja, não existe a proporção “quanto mais 

investimento, mais venda” ou “mais investimento, 

melhor imagem”. O que acontece é que a percep-

ção da marca está muito envolvida no conjunto in-

teiro de criação da história da marca com o perfil 

do consumidor.

“Para a empesa vender 
mais, ela precisa ser 
inovadora. Essa é uma 
prática requerida, 
e o mercado tem 
empurrado as empresas 
para essa fronteira”
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A palavra reconhecer significa, entre várias 

coisas, trazer à memória. Por isso a Itapuã 

só tem a agradecer aos seus clientes por 

lembrar da nossa dedicação e nos presentear 

com o título de 1ª Loja de Calçados mais 

lembrada pelo consumidor capixaba, segundo 

o IBOPE, com 53% dos votos. Queremos 

comemorar com ainda mais garra para trazer 

o que existe de melhor em produtos e 

serviços para você e por você. 

MARCAS 
ÍCONES
2018

“Pesquisa de Opinião Pública - Top of Mind - 
JOB171024-2018 - realizada pelo Ibope Inteligência”.

1º lugar

15% 8%
2º lugar 3º lugar

53%

Gianne Albertoni
by Itapuã A
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Perfil dos
ENTREVISTADOS

Idade

Estado civil

Sexo

48% 52%
HOMENS MULHERES

11%

21%

12%17%

13%

26%

15 A 19 ANOS

25 A 29 ANOS30 A 39 ANOS

40 A 49 ANOS

50 ANOS OU MAIS

20 A 24 ANOS

46%

5%

41%

8%

SOLTEIROS

SEPARADOS

VIÚVOS

CASADOS
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Ocupação

Escolaridade

Classe social

10%

62%

13%

22%
FUND. COMPLETO / 
FUND. II INCOMP.

FUND. II COMPLETO / 
MÉDIO INCOMP.

SUPERIOR COMPLETO

OCUPADOS

7%
ANALFABETOS /
FUND. I INCOMP.

3%

27%

48%

38%

52%

18%
CLASSE A

CLASSE B

CLASSE D/E

MÉDIO COMPLETO / 
SUPERIOR INCOMP.

NÃO OCUPADOS

CLASSE C
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Região

99%

97%

98%

96%

98%

95%

97%

20%
VITÓRIA

27%
VILA VELHA

SUPERMERCADO

CHOCOLATE

BANCO

OPERADORA 
DE CELULAR

REFRIGERANTE

ARROZ

CAFÉ

*Maior número de menções válidas

23%
CARIACICA E VIANA

7%
GUARAPARI

23%
SERRA

Destaques da pesquisa
CATEGORIAS TOP*

MARCAS TOP*

75%

76%

64%
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81% 78%
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PATRÍCIA CONDE
Gerente de Atendimento e Planejamento do Ibope Inteligência

Análise

A Pesquisa Marcas Ícones, 
realizada pelo Ibope In-
teligência em parceria 
com a TV Vitória, tem 

como objetivo levantar as marcas 
mais lembradas pelos moradores 
da Grande Vitória em cerca de 80 
categorias de produtos e serviços. 
As 400 entrevistas foram realiza-
das em janeiro de 2018, com ho-
mens e mulheres de 15 anos ou 
mais, de todas as classes sociais, 
em seus domicílios.

A pesquisa top of mind mostra 

a força das marcas, uma vez que es-

tas ocupam um lugar de destaque 

na cabeça do consumidor e repre-

sentam uma referência. Para que 

isso ocorra, é importante que as 

marcas se façam presentes, atra-

vés de uma comunicação corre-

ta, adequada ao seu público-alvo 

e utilizando veículos de comuni-

cação apropriados.

Temos resultados bastan-

te consistentes ao longo dos 

anos, com marcas que conse-

guem manter o top of mind em 

várias categorias. Além disso, 

mais uma vez, observamos a im-

portância das marcas regionais, 

que conseguem mostrar a sua 

força, sendo citadas em diversas 

categorias. Muitas obtêm vanta-

gem devido à proximidade, por 

conhecerem melhor o consumi-

dor local e suas especificidades 

e também por representarem a 

cultura local.
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85%

3%

4%

SEPÉ

TIO JOÃO

CALAFATE

Atender às expectativas do 

consumidor com relação 

ao produto e estar com 

ele em todos os pontos 

de venda com qualidade e preço com-

patível são os atributos que fazem o 

arroz Sepé ser uma marca ícone em 

mais um ano da Pesquisa Marcas Íco-

nes, de acordo com o diretor financei-

ro e comercial da Cotrisel, cooperativa 

responsável pela marca, Pedro Milton 

Bolzan de Franceschi.

A cooperativa, fundada em 1957, 

beneficia mais de 4 milhões de fardos 

de 30 quilos de arroz, que são vendi-

dos no mercado interno e externo, e 

recebe mais de 3 milhões de sacas de 

60 quilos de soja em grãos, volume in-

tegralmente destinado à exportação. 

São mais de 6 mil associados e cerca de 

1 mil funcionários, que atuam na região 

central do estado do Rio Grande do Sul, 

abrangendo mais de 10 municípios em 

sua área de ação. Seus produtos são 

comercializados nos estados do Espí-

rito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

São Paulo, Piauí, Ceará, Maranhão e Rio 

Grande do Norte.

“A Cotrisel (Sepé) está presente 

na televisão e rádios durante alguns 

meses do ano, e essas ações visam 

a lembrar os atributos do produto 

ao consumidor. Além de conferir vi-

sibilidade à empresa e à marca, essa 

presença possibilita corrigir os rumos 

no sentido de melhorar o produto e 

o relacionamento com os clientes e 

consumidores”, avalia Pedro sobre os 

investimentos realizados pela Cotrisel 

em publicidade e propaganda.

De acordo com ele, 2017 foi um ano 

de crescimento de 8% nas vendas em 

relação ao ano anterior. Já 2018 é um 

ano de expectativas positivas para a 

empresa, dadas as mudanças políticas 

que impactarão o futuro do Brasil. Por 

isso, a cooperativa espera um cresci-

mento moderado nas vendas.

Marca ícone 
E TOP OF MIND

A Cotrisel (Sepé) está 
presente na televisão 
e rádios, e essas ações 
visam a lembrar os 
atributos do produto 
ao consumidor
Pedro Milton Bolzan 
de Franceschi

Sepé
85%

Puro Grão
4% Tio João /

Calafate

3%
2017

ARROZ
2018
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Com um portfólio de cerca de 70 

produtos, a Chocolates Garoto 

não para de inovar e investir 

em novidades. Em 2017, inte-

grando a linha Baton, os lançamentos 

foram o novo sabor Shake e os tabletes 

de 96 gramas do chocolate. Já na linha 

da marca Talento, a empresa lançou 

os tabletes Talento Recheado em três 

versões: Morango, Torta de Maracujá e 

Cookies & Cream. Para este ano, a Cho-

colates Garoto continuará seu processo 

de investimento e desenvolvimento de 

produtos e ações que melhor atendam 

aos desejos dos consumidores. Dentre 

os planos, estão o aperfeiçoamento do 

portfólio das marcas e a continuidade 

de projetos importantes para o Espíri-

to Santo, como as Dez Milhas Garoto, a 

Corrida Garotada e as visitas à linha de 

produção de chocolates da empresa e 

ao Museu Garoto.

“A Garoto está continuamente in-

vestindo em diversos fatores que con-

tribuem para que seja sempre reconhe-

cida e lembrada pelas pessoas. A ino-

vação do seu portfólio é uma manei-

ra de manter o encanto entre aqueles 

que provam seus produtos. Ser a mar-

ca mais lembrada pelo consumidor en-

volve aspectos emocionais, como pai-

xão, proximidade e confiança, e pas-

sa também por valores mais racionais, 

materializados por meio da qualidade e 

da inovação dos produtos. Todos esses 

critérios formam o conjunto que repre-

senta a síntese da marca”, avalia o ge-

rente executivo de marketing da Cho-

colates Garoto, Leandro Martin Cervi.

Uma das 10 maiores fábricas de 

chocolate do mundo e genuinamente 

capixaba, a Chocolates Garoto mantém 

um forte vínculo com o Espírito San-

to e seus fãs, o que faz dela uma mar-

ca ícone, sinônimo de excelência e re-

ferência para os consumidores. “Para 

a Garoto, ser reconhecida como uma 

marca ícone na categoria Chocolates 

é motivo de grande orgulho. É a com-

provação de que construímos uma 

relação de proximidade e confiança 

com nossos consumidores. Seguimos 

investindo no desenvolvimento de 

novos produtos e no aprimoramento 

daqueles que já fazem parte do cora-

ção das pessoas, sempre pensando em 

atender suas necessidades e desejos”, 

completa o gestor.

Renovação constante do portfólio 
PARA AGRADAR OS FÃS

Ser a marca mais 
lembrada pelo consumidor 
envolve aspectos 
emocionais, como paixão, 
proximidade e confiança"
Leandro Martin Cervi

CHOCOLATE

6%
NESTLÉ

12%
CACAU SHOW

77%
GAROTO

2018

Garoto
85%

Nestlé
7% Cacau 

Show

3%
2017
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Fundada em 1941, a Buaiz Alimen-

tos é composta por três unida-

des: o Moinho Vitória, a Fábrica 

de Mistura para Bolo Regina e a 

Fábrica de Café Numero Um. O Moinho 

Vitória tem uma capacidade de moagem 

de trigo de mais de 1.200 toneladas por 

ano. Já a Fábrica de Mistura para Bolo 

Regina é considerada a mais moderna 

da América Latina. Por fim, a Fábrica 

de Café Numero Um é umas das mais 

bem equipadas indústrias de torrefa-

ção e moagem de café do Brasil. Isso 

tudo sem falar da expansão pela qual 

está passando a empresa, que promete 

aumentar em até 35% a capacidade de 

produção de trigo, além de promover 

modernização em logística e nos pro-

cessos de fabricação da farinha de trigo 

e da mistura para bolo Regina.

“Tradição, inovação, comprometi-

mento e entrega de produtos de qua-

lidade são alguns dos atributos que fa-

zem da Buaiz Alimentos uma marca di-

ferenciada. A relação de confiança e até 

afetiva que criamos com nossos consu-

midores e o comprometimento com a 

entrega de produtos de excelência fa-

zem de nós uma marca ícone, lembra-

da e reconhecida”, atesta a diretora-ge-

ral da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz.

A Buaiz Alimentos está inserida no dia 

a dia dos capixabas há 76 anos. “Pensar no-

vos produtos e adequá-los às exigências e 

demandas do consumidor tem sido uma 

busca da Buaiz Alimentos. Ser lembrada é 

o resultado dos investimentos em pes-

quisa, tecnologia avançada, planejamen-

to, gestão e dedicação de todos os nos-

sos colaboradores”, completa Eduarda.

Qualidade e satisfação

A relação de confiança e 
até afetiva que criamos 
com nossos consumidores 
e o comprometimento 
com a entrega de produtos 
de excelência fazem de 
nós uma marca ícone”
Eduarda Buaiz

Regina
61%

Numero 
Um 

Dona 
Benta

19% 14%

2017
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Regina
72%
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Benta

11%
2017
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Vilma
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38%
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Uma das maiores indústrias de 

alimentos de origem avícola 

do Espírito Santo, a Proteinor-

te Alimentos, proprietária da 

marca Kifrango, está estrategicamente 

localizada em Linhares. Fundada em 

1976, com um moderno e eficiente par-

que industrial e mais de 700 colabora-

dores, a empresa tem hoje a capacidade 

para abate de até 150 mil aves por dia, 

e vem, ao longo de mais de 40 anos, 

reafirmado sua vocação de produzir 

alimentos de altíssima qualidade e sa-

bor, seguindo os mais rígidos padrões  

internacionais de qualidade.

“Ser ícone é ser referência. As mar-

cas mais lembradas pelo consumidor 

são aquelas que conseguem estabele-

cer uma boa estratégia de comunicação 

não só pelas mídias, mas principalmen-

te através da qualidade de seus produ-

tos e serviços”, afirma o diretor superin-

tendente da Proteinorte, Elder Marim.

Para ele, o grande atributo para es-

tar sempre na lembrança do consumi-

dor é exatamente a qualidade. “Por es-

tarmos em um segmento de alimenta-

ção, o consumidor é altamente exigen-

te, pois trata-se da sua saúde. A apre-

sentação do produto também é mui-

to importante, assim como a transpa-

rência nas informações tem um gran-

de valor no segmento de alimenta-

ção”, explica.

Sobre as expectativas para este ano, 

a Proteinorte já tem pelo menos dois 

novos produtos que chegarão ao mer-

cado no mês de maio. Já com relação 

ao trabalho de comunicação que é rea-

lizado, Elder revela que os investimen-

tos em marketing fazem parte do pla-

nejamento estratégico da empresa, afi-

nal, “a comunicação é vital quando es-

tamos lidando com o consumidor final 

e pode fazer toda a diferença nos resul-

tados da empresa”.

REFERÊNCIA E QUALIDADE
na mesa dos capixabas

As marcas mais lembradas 
pelo consumidor são aquelas 
que conseguem estabelecer 
uma boa estratégia de 
comunicação não só pelas 
mídias, mas principalmente 
através da qualidade”
Elder Marim

Sadia
27%

KiFrango
23%

Seara
10%

2017

FRANGO

25%
KIFRANGO

8%
SEARA

20%
SADIA

2018
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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

GRAFITUSA_anuncio_e-commerce_205x275mm_abr2018.indd   2 19/04/2018   09:29:58



Completando 80 anos em 2018, 

a Selita orgulha-se de produzir 

70 produtos, entre leite, quei-

jo, manteiga, doce de leite e 

requeijão. Com uma captação de lei-

te em torno de 320 mil litros por dia, 

a cooperativa tem no seu quadro de 

funcionários 413 profissionais e mais 

de 2 mil associados, que enviam leite 

de 52 municípios do Espírito Santo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro. Toda essa 

capacidade ainda deve aumentar com 

a inauguração de um moderno parque 

industrial em Cachoeiro de Itapemi-

rim, que vai proporcionar condições 

de industrializar cerca de 800 milhões 

de litros de leite por dia, gerando mais 

empregos, receitas e desenvolvimento 

para o Espírito Santo.

“A Selita tem a tradição de produzir 

desde 1938 alimentos saudáveis, sabo-

rosos e confiáveis. Essa tradição é pos-

ta à prova todos os dias e, por isso, pro-

curamos constantemente elevar nosso 

grau de qualidade, buscando a excelên-

cia em toda a linha de produtos”, afir-

ma o presidente da cooperativa, João 

Marcos Machado.

Ser um ícone em seu segmento, para 

o gestor, é na verdade uma importante 

ferramenta de aferição junto aos con-

sumidores de como a marca está se po-

sicionando no mercado. “Com essa in-

formação e mais outros itens que são 

trabalhados pela empresa podemos fa-

zer os ajustes necessários para conti-

nuar sendo referência na lembrança dos 

consumidores. Essa lembrança é o re-

conhecimento de um trabalho inicia-

do há 80 anos. É a tradição em produzir 

alimentos saudáveis e confiáveis, den-

tro de um crescimento sustentável. O 

consumidor conhece a Selita, sabe da 

importância que nós damos à produ-

ção dos nossos alimentos. E isso faz a 

diferença”, afirma o presidente.

Tradição testada e aprovada
TODOS OS DIASSelita

41%
Capel
13%

Ibituruna
11%

2017

Selita
33%

Di minas
16%

Capel / 
Veneza

8%
2017

LEITE

40%
SELITA

11%
IBITURUNA

12%
CAPEL

2018

QUEIJO

32%
SELITA

7%
VENEZA

20%
DI MINAS

2018

Essa lembrança é o 
reconhecimento de 
um trabalho iniciado 
há 80 anos. É a 
tradição em produzir 
alimentos saudáveis e 
confiáveis, dentro de um 
crescimento sustentável”
João Marcos Machado
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A história da Cofril começou há 

31 anos, quando três irmãos, 

inspirados no negócio inicia-

do pelo pai, decidiram mon-

tar uma pequena fabricação de produ-

tos derivados de carne suína. Sempre 

primando pela qualidade, os negócios 

foram crescendo e, atualmente, a Co-

fril dispõe de dois abatedouros e duas 

unidades de produção em Cachoei-

ro de Itapemirim e Atílio Vivácqua. A 

empresa gera mais de 1 mil empregos 

diretos, abate cerca de 15 mil suínos e 

bovinos mensalmente e produz apro-

ximadamente 2 mil toneladas por mês 

de produtos derivados de carne suína, 

que são comercializados em todos os 

municípios do Espírito Santo.

Para o diretor da empresa, José Car-

los Correa Cardoso, ser a mais lembrada 

no seu segmento confere à Cofril uma 

responsabilidade de mercado e o com-

promisso de empenhar todos os esfor-

ços para continuar tendo a preferência 

e a lembrança do consumidor. “Ao lon-

go da história da empresa, procuramos 

sempre valorizar a marca através da 

qualidade em constante evolução, com 

investimento contínuo em desenvolvi-

mento tecnológico, preparação da mão 

de obra e utilização de matéria-prima 

de procedência controlada e constan-

temente monitorada”, ressalta o gestor.

De acordo com ele, a lembrança e 

o reconhecimento valorizam a marca, 

criam estímulos ao consumo e, con-

sequentemente, geram uma deman-

da crescente. “Tudo isso possibilita à 

empresa continuar desenvolvendo 

tecnologias e investindo em aumen-

to de produção.” Falando nisso, a Co-

fril trabalhou em 2017 para sedimen-

tar o mercado e manter os níveis de 

produção e empregabilidade, apesar 

da turbulência política e econômica 

do país. Assim, conseguiu capitalizar 

esforços para a retomada dos inves-

timentos objetivando o crescimento 

das atividades. 

Os investimentos em comunica-

ção também não foram esquecidos, 

e a empresa, além da presença atuan-

te no mercado, disponibilizando seus 

produtos nos pontos de venda mais 

variados, investe constantemente em 

comunicação em várias frentes, junto 

às comunidades locais e em meios de 

veiculação em massa.

Lembrança com gostinho de
RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO

Ao longo da história da 
empresa, procuramos 
sempre valorizar a marca 
através da qualidade em 
constante evolução”
José Carlos Correa Cardoso
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Há mais de 50 anos no merca-

do, o Sal Globo é uma marca 

que expressa autenticidade. 

Produto da Brasisal Alimen-

tos, é produzido e refinado em Mos-

soró, no Rio Grande do Norte, região 

responsável por 97% da produção de 

sal do país. É comercializado em todo o 

mercado nacional e exportado para os 

Estados Unidos, mais especificamente 

para os mercados da Flórida, Califór-

nia e Nova Iorque. Além do Sal Globo, 

a empresa tem em seu portfólio o Sal 

Globo Grill, o Sal Light, o Sal Marinho e 

os vinagres Globo.

Para a diretora da Brasisal, Maria 

Izabel Braga Ferlin, uma marca é lem-

brada, reconhecida e tornada ícone 

pelas pessoas e, para isso, é necessá-

ria a determinação da empresa para 

alcançar seus objetivos, seja na divul-

gação, no atendimento com excelên-

cia, na qualidade dos produtos e, prin-

cipalmente, na atenção ao consumi-

dor. “O reconhecimento é o resultado 

do nosso trabalho e da confiança de 

nossos clientes. É o combustível que 

nos faz trabalhar mais e melhor”, re-

sume a gestora.

No ano passado, a Brasisal concre-

tizou a aquisição e os investimentos 

na Salina Serra Vermelha, garantindo a 

qualidade do produto e maior capaci-

dade de produção. “Nossos planos con-

tinuam focados no fortalecimento da 

marca em novas regiões, na excelên-

cia dos produtos e serviços e, princi-

palmente, na produção do sal”, refor-

ça. Para este ano, as expectativas es-

tão concentradas nessa nova salina, os 

investimentos foram retomados e no-

vos projetos, consolidados. Tudo isso vai 

garantir uma produção anual de 70 mil 

toneladas de sal.

Investimentos para garantir 
MAIOR PRODUTIVIDADE

O reconhecimento é 
o resultado do nosso 
trabalho e da confiança 
de nossos clientes. É o 
combustível que nos faz 
trabalhar mais e melhor”
Maria Izabel Braga Ferlin

SAL
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2%
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5%
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2018

2017
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Marinho
1%
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Primeiro lugar em quatro ca-

tegorias da Pesquisa Marcas 

Ícones, a Danúbio comemora 

essa lembrança por parte do 

consumidor aperfeiçoando cada vez 

mais seus serviços e oferecendo a me-

lhor estrutura de atendimento, entre-

ga, montagem e assistência de todo o 

estado. Atualmente, a Danúbio conta 

com uma rede de 11 lojas, sendo oito de 

móveis tradicionais e quatro de móveis 

planejados, gerando, aproximadamen-

te, 450 empregos diretos e indiretos.

“Estamos há 45 anos nos orientan-

do, pesquisando e entregando os dese-

jos dos nossos clientes. Ser lembrada e 

reconhecida contempla sobremaneira os 

esforços planejados ao longo de 12 me-

ses”, afirma o diretor da empresa, Miguel 

Fernando Bassini.

Segundo ele, novos produtos en-

tram nas lojas todos os meses, uma das 

razões da grande demanda diária. Além 

disso, para 2018, a expectativa da Danú-

bio é aumentar em 15% o faturamento.

Melhores 
serviços e 
ESTRUTURA DE 
ATENDIMENTO

Estamos há 45 anos nos 
orientando, pesquisando 
e entregando os desejos 
dos nossos clientes”
Miguel Fernando Bassini

Danúbio
30%

Sipolatti
15%

Movelar
7%

2017

Danúbio
12%

Tok & Stok
9%

Conquista
7%

2017

FÁBRICA 
DE MÓVEIS

26%
DANÚBIO

14%
RIMO

8%
MOVELAR / BRUMATTI

2018

LOJA DE 
DECORAÇÃO

17%
DANÚBIO

13%
ART & DECOR

9%
DECORART

2018

Danúbio
22%

Sipolatti
17%

Casas Bahia
15%

2017

20%
DANÚBIO

19%
SIPOLATTI

17%
CASAS BAHIA

LOJA DE MÓVEIS

2018

Danúbio
52%

Rimo
11%

Conquista
5%

2017

54%
DANÚBIO

10%
RIMO

6%
SIMONETTI

LOJA DE MÓVEIS
PLANEJADOS

2018

49
Marcas ÍCONES - 2018



AR
TI
GOS
PES
SO
AIS



As Óticas Diniz estão presen-

tes na Grande Vitória com 14 

unidades, sendo sete lojas 

nos principais shoppings 

centers e outras sete em importantes 

centros comerciais. Seu sucesso, de 

acordo com o gerente comercial da 

empresa, Juarez Rezena, vem da comu-

nhão e do respeito pelos clientes, fun-

cionários, profissionais oftalmologistas 

e por todo o mercado ótico distribuidor. 

No mercado desde 1992, as Óticas Diniz 

são a maior rede de óticas da América 

Latina, com mais de 1 mil lojas. 

“Ser uma marca ícone é carregar 

sempre a responsabilidade de estar em 

sintonia com todas as pessoas envolvi-

das no desenvolvimento do seu negó-

cio, sem nunca faltar com os seus pró-

prios valores. Sem respeito, confiança e 

credibilidade, uma marca não consegue 

ser a principal referência, seja qual for 

o segmento. O cliente só lembra posi-

tivamente das empresas pela qual es-

tima muita confiança”, atesta Juarez.

Para ele, essa lembrança significa o 

reconhecimento pelo trabalho que as 

Óticas Diniz têm feito ao longo destes 

13 anos de história no Espírito Santo, 

evoluindo conforme as mudanças do 

mercado, mas sem perder os valores 

que traz desde o início. Mais lembrada 

pelo sétimo ano na Pesquisa Marcas 

Ícones, a empresa inaugurou recente-

mente uma nova unidade no Shopping 

Praia da Costa e reformou a loja na Ave-

nida Central de Laranjeiras. 

“Além disso, conseguimos colocar 

em prática vários objetivos que colabo-

raram com o nosso crescimento, como 

a contratação de consultorias nos seto-

res técnico e de RH e o investimento em 

cursos e treinamentos para nossos cola-

boradores. O resultado foi uma melhora 

significativa no ambiente organizacio-

nal como um todo”, completa o gestor.

RESPEITO PELOS PÚBLICOS 
acima de tudo

O cliente só lembra 
positivamente das 
empresas pela qual 
estima muita confiança”
Juarez Rezena
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Desde 1970 no mercado, a 

papelaria Castorino Santa-

na iniciou suas atividades 

apenas com membros da 

família em uma pequena loja. Hoje, já 

são cinco unidades, distribuídas pela 

Grande Vitória, sendo três em Vitória, 

uma em Cariacica e uma em Vila Velha, 

que sempre oferecem aos clientes um 

bom atendimento e uma grande va-

riedade de produtos a ótimos preços. 

“Em todo este tempo, construí-

mos uma marca forte e um relaciona-

mento distinto com o cliente. Nosso 

grande diferencial está na variedade 

dos produtos, o que permite que ele 

possa comprar tudo do que ele pre-

cisa em um único lugar. Nosso mix vai 

desde material escolar, de escritório e 

informática até artigos para festas, ar-

marinho e presentes. São mais de 50 

mil produtos cadastrados”, destaca o 

administrador da empresa, Castorino 

Santana Filho.

Para acompanhar as mudanças do 

mercado e também as demandas dos 

clientes, a empresa mantém, além de 

suas lojas físicas, uma loja virtual, o 

que reforça seu compromisso de ofe-

recer o maior mix em um só lugar, com 

a comodidade de o cliente poder fazer 

suas compras a qualquer momento, de 

qualquer lugar. “Tentamos sempre ser 

lembrados pela qualidade no atendi-

mento e pela variedade dos produtos, 

já que não temos intenção de travar 

guerra de preços no setor, apesar de 

o nosso preço ser bastante competi-

tivo”, afirma Castorino.

De acordo com ele, ser a mais lem-

brada no segmento é sinal de que o 

trabalho vem dando certo e de que é 

possível criar uma boa parceria com 

os clientes. “Somos a mais lembrada 

porque hoje ouvimos o que o clien-

te tem a nos dizer. Esta é a nossa for-

ma de trabalhar: ajustar a empresa de 

acordo com as expectativas do clien-

te para que ele sempre volte e lembre 

da nossa marca. É trabalhando firme 

e com foco na satisfação do cliente 

que pretendemos continuar sendo a 

mais lembrada na mente dos capixa-

bas hoje e sempre.”

Variedade de produtos e 
relacionamento diferenciado
COM O CLIENTE

Esta é a nossa forma 
de trabalhar: ajustar a 
empresa de acordo com 
as expectativas do cliente 
para que ele sempre volte 
e lembre da nossa marca”
Castorino Santana Filho
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Uma das maiores empre-

sas do setor supermerca-

dista do país, o Extrabom 

possui o maior número 

de lojas no Espírito Santo e ocupa a 

37ª posição no ranking de maiores 

supermercados do país, de acordo 

com a Associação Brasileira de Super-

mercados (Ranking da AC Nielsen / 

Abras - 2017). Ao todo, são 26 lojas, 

sendo 23 unidades Extrabom e três 

da bandeira Extraplus. Possui 3.700 

colaboradores e foi eleito duas ve-

zes uma das 40 melhores empresas 

do Brasil para se trabalhar no varejo, 

de acordo com o ranking da GPTW 

(Great Place To Work).

“Somos uma marca atenta às de-

mandas do consumidor. Buscamos 

nos antecipar para oferecer a ele uma 

experiência de compra com qualida-

de, passando pelo bom atendimen-

to, variedade em produtos, inova-

ções tecnológicas e preço justo. Nos 

empenhamos em ser cada dia me-

lhor para que o cliente se sinta par-

te da família Extrabom”, revela o ge-

rente de marketing da Rede Extra-

bom, Yuri Corrêa.

Recentemente, a rede de supermer-

cados lançou seu e-commerce, ofere-

cendo aos clientes a possibilidade de 

fazer suas compras onde estiverem. 

Outra inovação foi a instalação dos cai-

xas de autoatendimento para compra 

de até 15 itens, em que o consumidor 

pode registrar a própria compra e pagar 

por meio de cartões de débito e crédi-

to. Neste ano, a Rede Extrabom vai abrir 

uma nova loja, em Jardim Camburi, em 

Vitória; iniciar a obra de mais duas uni-

dades, e reinaugurar quatro ao longo do 

segundo semestre de 2018. 

Para o gerente de marketing da em-

presa, ter a marca Extrabom reconhe-

cida como ícone em seu segmento sig-

nifica figurar no imaginário das pessoas 

como a principal marca de supermerca-

do do Espírito Santo. “Todas as marcas 

anseiam se tornar referência. Ser uma 

marca lembrada contribui para a valo-

rização da empresa no mercado com-

petitivo e cria um recall positivo, ca-

paz de impulsionar o seu crescimen-

to diante de companhias do mesmo 

segmento. Por isso, o Extrabom busca 

a todo tempo ser relevante para o pú-

blico”, completa Yuri.

CADA DIA MELHOR 
e mais inovador

Ser uma marca lembrada 
contribui para valorização 
da empresa no mercado 
competitivo e cria 
um recall positivo”
Yuri Corrêa
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Com 45 anos de atuação, a 

Faesa Centro Universitário é a 

instituição de ensino superior 

particular mais lembrada pe-

los capixabas desde a primeira edição 

do Prêmio Marcas Ícones. Para o reitor, 

professor Alexandre Nunes Theodoro, 

“a formação diferenciada dos nossos 

alunos e a inovação das práticas peda-

gógicas – com currículos alinhados ao 

mercado de trabalho –, além de uma 

equipe composta por profissionais com-

prometidos são fatores fundamentais 

para essa conquista”.

Segundo o reitor, “investimentos 

que melhorem o atendimento ao alu-

no e o relacionamento com os setores 

produtivos – e a sociedade em geral – 

são fundamentais para o fortalecimen-

to da marca”. 

A Faesa possui dois campi localiza-

dos em Vitória e Cariacica e polos de 

apoio às aulas presenciais dos cursos 

de ensino on-line, em Vitória, Cariaci-

ca e Serra, além de um polo em Soore-

tama. A instituição oferece 45 cursos 

de graduação nas mais diversas áreas 

do conhecimento e 12 cursos de pós-

-graduação nas áreas de Gestão, Saúde, 

Educação e Engenharia e Arquitetura.

De 2017 para cá, o Centro Univer-

sitário ampliou sua oferta de ensino 

on-line para 10 cursos, utilizando uma 

metodologia inovadora de ensino: o 

Conecte Faesa. 

A marca é destaque nacional por 

suas práticas de estágio e registra a 

alta empregabilidade de seus alu-

nos.  O Centro Universitário conquis-

tou, por dois anos seguidos – 2016 

e 2017 – o Prêmio IEL, como a ins-

tituição que tem as melhores práti-

cas de estágio do Brasil. Isso se deve 

a uma formação voltada para as ne-

cessidades do mercado, com foco no 

empreendedorismo.

Para o reitor, “a comunicação tem 

um papel importante e deve ser pau-

tada por escolhas certas. E ter par-

ceiros com a credibilidade da Rede 

Vitória é imprescindível para que a 

sociedade acompanhe e vivencie 

tudo o que realizamos em prol de seu 

desenvolvimento”.

Inovação com foco no   
SUCESSO DO ALUNO
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O processo de inovação 
acadêmica é o caminho para 
oportunizar aos alunos uma 
experiência transformadora, 
que ultrapasse os muros 
da universidade”
Alexandre Nunes Theodoro

Faesa
17%

UVV
15%

Salesiano
9%

2017

Faesa / 
Ufes

15%
UVV
14%

Estácio
7%

2017
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Atendimento próximo, me-

lhores soluções, atuação no 

desenvolvimento regional, 

facilidade e infraestrutura 

de boa qualidade são as características 

do Sicoob ES que atraem cada vez mais 

associados, segundo o presidente da 

instituição, Bento Venturim, que des-

taca o número de 245 mil cooperados 

no quadro social da cooperativa.

Pelo sexto ano consecutivo, o Sicoob 

ES ocupa a primeira posição na cate-

goria Cooperativa da Pesquisa Marcas 

Ícones. Em 2018, 29% dos responden-

tes da pesquisa citaram o Sicoob como 

a marca mais lembrada no segmento.

“Ser uma marca ícone é ter o re-

conhecimento e a confiança das pes-

soas, o que é uma realidade no Sicoob 

ES. Os capixabas identificam, num rit-

mo crescente, o Sicoob como uma op-

ção segura, viável, transparente e pró-

xima de seus associados, além de mais 

vantajosa em relação ao mercado tra-

dicional”, destaca Venturim.

A instituição financeira cooperati-

va encerrou 2017 com R$ 5,9 bilhões 

em ativos, R$ 4 bilhões liberados em 

operações de crédito e nove agências 

inauguradas. Neste ano, novos pon-

tos serão abertos em Vitória, Serra, Di-

vino de São Lourenço e Castelo e mais 

cinco no Rio de Janeiro, onde também 

tem atuação.

Após ingressar no ramo de crédito 

imobiliário em maio último, o Sicoob 

amplia o seu portfólio de produtos e 

serviços com o projeto Faça Aconte-

cer, linha de crédito voltada para o fi-

nanciamento estudantil.

Aumento dos negócios  
E DA CONFIANÇA

Nos últimos cinco anos, 
o sistema foi responsável 
pelo incremento de 
quase R$ 20 bilhões na 
economia capixaba”
Bento Venturim

Sicoob
34%

Coopertaxi / 
Capel / Selita

6%
Unimed /  
Coab

3%
2017

29%

11%

7%

SICOOB

SELITA

COOPERTAXI

COOPERATIVA
2018
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Figurar como a mais lembrada 

na categoria Grande empresa 

reflete a história e também o 

compromisso da Vale através 

de uma série de iniciativas que bus-

cam ajudar a promover de forma sus-

tentável o desenvolvimento social e 

econômico do Espírito Santo. A com-

panhia é uma das maiores do estado, 

realiza cerca de 55% de suas compras 

com empresas locais e responde por, 

em média, 13% do PIB capixaba. Além 

disso, mantém importantes ativos so-

cioambientais no Espírito Santo, como 

o Museu Vale, o Parque Botânico, a Re-

serva Natural de Linhares, o Trem de 

Passageiros e a Estação Conhecimen-

to, que fomentam o desenvolvimento 

ambiental, social e cultural do estado 

por meio do acesso à cultura, ao lazer, 

ao conhecimento e à inclusão social.

“A Vale se firma de fato como uma 

marca ícone, afinal, a história da empresa 

se confunde com a dos capixabas. Re-

sultados como esse refletem uma per-

cepção importante sobre a nossa re-

lação com as comunidades nas quais 

estamos inseridos e contribuem para 

orientar nossas estratégias e ações jun-

to aos diversos públicos de relaciona-

mento, buscando maior proximidade, 

confiança e orgulho da nossa presen-

ça no Espírito Santo”, salienta o diretor 

da empresa, Cláudio Alves.

Para 2018, a companhia realizará 

duas grandes entregas para a Gran-

de Vitória. Uma programação cultu-

ral intensa ao longo do ano está mar-

cando os 20 anos do Museu Vale, em 

Vila Velha, e em dezembro, será inau-

gurado o Atlântica Parque, uma área 

de esportes e lazer com 19 mil metros 

quadrados que está sendo construída 

na Praia de Camburi, em Vitória, como 

parte do Termo de Compromisso Am-

biental assinado com Ministério Pú-

blico Federal, Ministério Público Es-

tadual, Prefeitura de Vitória, governo 

do estado e comunidades para recu-

perar a região norte da praia.

Relacionamento com as comunidades e  
DESENVOLVIMENTO SOCIOECOÔMICO

Resultados como esse 
refletem uma percepção 
importante sobre a nossa 
relação com as comunidades 
nas quais estamos inseridos 
e contribuem para orientar 
nossas estratégias e ações”
Cláudio Alves

19%

7%

6%

VALE

PETROBRAS / ÁGUIA 
BRANCA / CST

ARCELORMITTAL

GRANDE 
EMPRESA

2018

Vale
19%

Petrobras
7%

ArcelorMittal / 
Garoto

6%
2017
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SEMPRE
ÓTICAS
DINIZ
HÁ 7 ANOS SENDO A ÓTICA 
MAIS LEMBRADA DA 
GRANDE VITÓRIA.

NOSSO MUITO OBRIGADO
PELO CARINHO E CONFIANÇA.
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Um grupo tradicional e di-

versificado em sua atuação. 

Assim é o Grupo Buaiz, que 

há 76 anos está presente na 

vida das pessoas rotineiramente por 

meio das empresas que o compõem. 

Fundado em 1941, o grupo está pre-

sente nos mercados de alimentos, 

logística, operações portuárias, co-

municação, shopping center e em-

preendimentos imobiliários.

“O Grupo Buaiz representa para as 

pessoas um ícone de conglomerado 

que, além de ter uma atuação diferen-

ciada, preserva valores e não escolhe 

caminhos que a sociedade não acei-

ta. Esse conjunto de percepções é que 

forma uma marca ícone e nos conferiu 

a honra de as pessoas reconhecerem o 

Grupo Buaiz como um ícone”, afirma seu 

presidente, Americo Buaiz Filho.

Para ele, outro atributo que tam-

bém promove a lembrança das pes-

soas é o reconhecimento de cada uma 

das empresas do grupo em seus res-

pectivos segmentos. “A percepção do 

conjunto também é criada a partir de 

cada segmento. Esses dois fatores so-

mados produzem uma possível expli-

cação para o Grupo Buaiz ser tão hon-

rosamente lembrado.”

Em 2017, mesmo diante de todos 

os desafios de uma economia em re-

tenção, o Grupo Buaiz continuou apos-

tando em cada uma de suas ativida-

des. Na área de alimentos, por exem-

plo, foi concluído um investimento 

de R$ 55 milhões; houve a ampliação 

do Shopping Vitória, e a Rede Vitória 

foi a primeira rede de comunicação a 

se digitalizar, investiu ainda mais em 

programação regional e cresceu em 

audiência mais do que qualquer rede 

de comunicação do Brasil. Além disso, 

nesse ano, foi criado o Instituto Ameri-

co Buaiz, o braço social do Grupo Buaiz, 

que tem a missão de apoiar instituições 

já existentes, dando a elas visibilidade 

e apoio de comunicação para que con-

sigam divulgar suas causas e conseguir 

apoio da sociedade. “Já temos apoiado 

algumas obras com bons resultados, o 

que prova que temos cumprido nossa 

missão de atuar além do caráter eco-

nômico, mas também no social”, res-

salta o presidente do grupo.

“Neste ano, já melhoramos as ex-

pectativas macroeconômicas. Esta-

mos concluindo os investimentos do 

ano passado e vamos estar atentos 

para atendermos outra vez as expec-

tativas do nosso mercado e do nos-

so cliente. O reconhecimento não se 

define como meta ou objetivo, mas 

é um dos propósitos do nosso grupo. 

Escolhemos caminhos desafiadores, 

mas oferecer o que as pessoas dese-

jam com qualidade, padrão e se su-

perando é o que vamos continuar fa-

zendo”, destaca Americo.

Reconhecimento
COMO PROPÓSITO

O reconhecimento não 
se define como meta ou 
objetivo, mas é um dos 
propósitos do nosso grupo”
Americo Buaiz Filho

Buaiz
26%

Águia 
Branca

8%
Dadalto
5%

2017

23%

9%

6%

BUAIZ

ÁGUIA BRANCA

DADALTO

GRUPO 
EMPRESARIAL

2018
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Castorino Santana,
há mais de 45 anos

com a família capixaba.

Obrigado por
fazer parte

da nossa
família!
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Ser lembrada e reconhecida é 

mais do que um retorno positi-

vo para a Dacasa Financeira. É a 

certeza de que a empresa está 

presente na vida do cliente e se tornou 

referência para aqueles que atende, que 

podem contar com agilidade na con-

cessão do crédito, modelo exclusivo e 

personalizado de atendimento e amplo 

mix de produtos. 

“Ser uma marca ícone é extrema-

mente importante, pois nos fornece uma 

visão clara do pensamento dos consu-

midores capixabas em relação às em-

presas que os atendem. Destacar-se e 

tornar sua marca forte e reconhecida é 

um objetivo que se constrói diariamen-

te, e é uma satisfação, para toda a equi-

pe Dacasa Financeira, saber que nossos 

clientes nos fazem ser uma empresa com 

imagem positiva, pois nossas ações são 

orientadas sempre para melhor atendê-

-los”, comemora o diretor da empresa, 

Leonardo Dadalto.

De acordo com ele, o capital huma-

no faz toda a diferença nas atividades da 

Dacasa Financeira, e o foco sempre é a 

felicidade dos colaboradores, pois, des-

sa forma, eles podem atender os clien-

tes e fornecedores com excelência, afi-

nal, pessoas felizes trazem resultados 

espetaculares a qualquer instituição.

Além disso, em 2017, foi implanta-

da na empresa uma nova cultura jun-

to aos colaboradores, na qual eles pas-

saram a ter mais autonomia na execu-

ção dos seus trabalhos. “Já para o ano 

de 2018 estamos planejando a abertu-

ra de novas lojas nos nossos estados de 

atuação – Espírito Santo, Minas Gerais, 

Bahia e Rio de Janeiro –, além do lança-

mento de uma nova ferramenta coor-

porativa que vai integrar  ainda mais 

os nossos colaboradores e trazer no-

vas ideias para a criação de novos pro-

jetos”, completa Leonardo.

Atualmente, a empresa tem 44 fi-

liais e mais de 20 mil pontos de ven-

das, contando com uma carteira com 

mais de 3 milhões de clientes, que con-

somem mais de um produto ou servi-

ço simultaneamente.

FOCO NO CAPITAL HUMANO 
para atender bem os clientes

Destacar-se e tornar sua 
marca forte e reconhecida 
é um objetivo que se 
constrói diariamente”
Leonardo Dadalto

Dacasa
77%

BV Caixa Econômica 
Federal / Crefisa

4% 3%

2017

72%

4%

3%

DACASA

BMG / BV / CAIXA

BANESTES / CREFISA

FINANCEIRA
2018
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Com mais de 70 anos de atua-

ção, a Porto Seguro está entre 

as maiores seguradoras do 

país, ocupando a primeira 

posição nos ramos de Seguro Auto e 

Residência. Atualmente, são aproxi-

madamente 10 milhões de clientes, 

14 mil funcionários, 17 mil prestadores 

e 37 mil corretores parceiros. A com-

panhia possui ainda 128 sucursais e 

escritórios regionais em todo o Brasil. 

O Grupo Porto Seguro é formado por 

28 empresas, que atuam nos mais di-

versos ramos, como seguros, produtos 

financeiros, serviços de emergência e 

conveniência, proteção e monitora-

mento, telefonia celular, plano de saúde 

para pets etc. Em 2017, o lucro líquido 

da companhia foi de R$ 1,1 bilhão, um 

crescimento de 20% em comparação 

com o ano anterior. 

A gerente da Sucursal Espírito San-

to, Adriana Benezath, aponta como 

atributos que fazem a empresa ser 

lembrada e reconhecida confiança, 

competência, qualidade e humilda-

de. “Nossa missão é assumir riscos e 

prestar serviços por meio de um aten-

dimento familiar que supere expec-

tativas, garantindo agilidade a custos 

competitivos, com responsabilidade 

social e ambiental”, reforça Adriana.

De acordo com ela, ser uma marca 

ícone é entender de fato as necessida-

des dos diferentes perfis de públicos e 

oferecer soluções que não apenas su-

pram essas necessidades, mas que vão 

além das expectativas do cliente. “Temos 

uma cultura muito forte de ouvir o que 

nossos clientes, funcionários, parceiros e 

fornecedores têm a nos dizer, para pro-

curar sempre por pontos de melhoria.”

ATENDIMENTO FAMILIAR 
que supera expectativas

Nossa missão é assumir riscos 
e prestar serviços por meio 
de um atendimento familiar 
que supere expectativas”
Adriana Benezath

Porto Seguro
42%

Banestes Bradesco
15% 14%

2017

34%

16%

12%

PORTO SEGURO

BRADESCO

BANESTES

SEGURADORA
2018
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O Sistema Sicoob ES é composto pelas seguintes cooperativas: Sicoob Sul-Litorâneo, Sicoob Sul, Sicoob Leste Capixaba,  
Sicoob Centro-Serrano, Sicoob Norte, Sicoob Sul-Serrano, Sicoob Credirochas e Sicoob Credestiva. Central de Atendimento 

Sicoob - 0800 642 0000  | Ouvidoria - 0800 725 0996  |  De�cientes auditivos ou de fala - 0800 940 0458 

sicoobes.com.br

Sicoob. 1º lugar no Prêmio Marcas Ícones.
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Chegamos ao mercado com a proposta 
de tornar os seus projetos editoriais mais 
relevantes e a um clique do público que
pretende alcançar.

Acesse www.LERAGORA.com e encontre 
por lá as melhores opções para você. 

27 3337.7249

LeraGoraDigital

vamos@leragora.com
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O ano de 2018 é especial para 

a Distriferro. Além de, mais 

uma vez, ser a mais lembra-

da na categoria Comércio 

atacadista de ferragens, do Prêmio 

Marcas Ícones, a empresa comemora 

25 anos de mercado. A Distriferro tra-

balha com toda a linha de serralheria 

e possui o maior centro de serviços 

de conformação de chapas do Espíri-

to Santo para o atendimento varejista 

e uma linha completa de vergalhões, 

colunas e vigas prontas ou sob enco-

menda. Também neste ano, a empresa 

inaugurou uma nova unidade, desta 

vez em Cariacica. Mais duas já estão no 

planejamento, uma ainda neste ano e 

outra em 2019.

“Manter toda a nossa atenção volta-

da ao atendimento do cliente e ao de-

sempenho da equipe faz da Distrifer-

ro uma marca ícone em seu segmento. 

Temos como premissa do nosso traba-

lho o respeito ao cliente do princípio 

ao fim, da pré à pós-venda. Esta lem-

brança, mais uma vez, é resultado dis-

so e nos mostra que estamos no ca-

minho certo. Mais até, é um reconhe-

cimento que serve para a gente como 

um agradecimento do cliente”, ressalta 

o gerente-geral da Distriferro, Alexan-

dre Barbosa.

Respeito ao cliente 
DO INÍCIO AO FIM

Temos como premissa do 
nosso trabalho o respeito 
ao cliente do princípio ao 
fim, da pré à pós-venda”
Alexandre Barbosa

Distriferro
22%

Casa do 
Serralheiro

9%
Fio e Ferro / 
Disk Ferro

5%

2017

23%

11%

8%

DISTRIFERRO

CASA DO SERRALHEIRO

DALLA BERNARDINA

COMÉRCIO 
ATACADISTA DE 
FERRAGENS

2018
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Amineira MRV, fundada em 

1979, já comercializou mais 

de 300 mil unidades. É a 

única construtora brasileira 

presente em mais de 150 cidades de 22 

estados e do Distrito Federal. Somen-

te nos últimos três anos, a companhia 

entregou mais de 110 mil chaves, o 

que equivale a uma cidade de mais de 

360 mil habitantes. Atualmente, mais 

de 1 milhão de pessoas moram em um 

imóvel construído pela empresa, o que 

significa que um a cada 200 brasileiros 

vive em um MRV.

“O consumidor está cada vez mais 

seletivo e a fidelização se dá pela for-

ça que a marca alcançou e pela qua-

lidade dos produtos que oferece. So-

mos hoje a maior construtora resi-

dencial da América Latina, líder na-

cional no mercado de imóveis eco-

nômicos e maior operadora do Mi-

nha Casa Minha Vida (MCMV). Inves-

timos constantemente na inovação 

e na qualidade de nossos produtos. 

Somado a isso, a companhia inves-

tiu nos últimos três anos mais de 

R$ 500 milhões, destinados à urba-

nização e infraestrutura”, destaca o  

gestor executivo de vendas da MRV, 

Cristiano Cesar de Matos.

De acordo com ele, uma marca íco-

ne, como a MRV, torna-se referência no 

mercado pela qualidade de seu aten-

dimento/produto e pela satisfação dos 

seus clientes. Para isso, é sempre neces-

sário investir fortemente nos meios de 

comunicação. “Ser reconhecido é im-

portante, pois as marcas mais lembra-

das pelo público se tornam referência 

e possuem muita credibilidade em seu 

segmento”, completa o gestor.

Em 2017, a MRV conquistou o seu 

recorde histórico de vendas e lança-

mentos com mais de 40 mil unida-

des vendidas em todo o Brasil. Foram 

entregues 36.229 unidades em todo o 

país, sendo 989 no Espírito Santo. Em 

2018, a empresa pretende investir cer-

ca de R$ 350 milhões para o lançamen-

to de 3.484 unidades habitacionais na 

região, sendo 1.884 na Serra, 320 em 

Cariacica, 344 em Viana e outras 936 

em Vila Velha. Atualmente, a MRV gera 

mais de 400 empregos diretos no Es-

pírito Santo e projeta chegar em 2018 

com um aumento de mais de 30% na 

sua força de trabalho.

Produto de qualidade, 
RECONHECIMENTO GARANTIDO

Ser reconhecido é 
importante, pois as 
marcas mais lembradas 
pelo público se tornam 
referência e possuem 
muita credibilidade 
em seu segmento”
Cristiano Cesar de Matos

MRV
15%

Lorenge / 
Galwan

14%
Canal 
Imóveis

6%
2017

23%

13%

12%

MRV

GALWAN

LORENGE

CONSTRUTORA 
DE IMÓVEIS

2018
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Assim que a Imobiliária Uni-

versal iniciou suas ativida-

des em 1975, seu fundador 

e atual diretor, Valdecir To-

rezani, já sabia o caminho a ser percor-

rido. Com estratégia, foco no cliente 

e a missão clara de realizar sonhos, a 

Universal vem se destacando em seu 

segmento com crescimento susten-

tável e sólido. Com sede no município 

de Cariacica, hoje a empresa é espe-

cialista em planejamento, construção 

e comercialização de lotes e áreas.

“Ao longo destes 43 anos já entre-

gamos mais de 80 empreendimen-

tos com uma carteira de aproxima-

damente 22 mil cliente ativos e cres-

cente participação de mercado. Jun-

to com seus colaboradores e parcei-

ros, a Universal possui força, credibi-

lidade e confiança para atender aos 

seus clientes. Acreditamos que a de-

dicação e o entusiasmo são funda-

mentais para seguirmos em frente, 

por isso valorizamos a importância 

das pessoas na trajetória desta em-

presa. Afinal, o sucesso só é possível 

graças a uma equipe motivada e com-

prometida com a satisfação do clien-

te”, destaca Valdecir.

Para ele, ser ícone no segmento é 

ocupar um lugar distinto e valorizado 

na mente do cliente e alcançar expres-

siva representatividade na preferên-

cia de quem quer comprar um imó-

vel. “A Universal é uma marca admira-

da e reconhecida em território nacio-

nal pela excelência em planejamento, 

construção e comercialização de lo-

teamentos. O fato de tocar na mente 

das pessoas e ficar na memória delas 

faz com que a empresa seja forte,  con-

fiávele e empática, o que, além de mo-

vimentar a economia, estabelece co-

nexão com pessoas.”

Nos últimos anos, a Universal rea-

lizou grandes investimentos e adqui-

riu diversas áreas nas cidades de Ser-

ra, Viana, Cariacica e Guarapari des-

tinadas à implantação de novos lo-

teamentos. Em 2018, serão lançados 

três empreendimentos, expandindo 

ainda mais os negócios para a cida-

de de Serra.

Marca admirada e reconhecida pela   
EXCELÊNCIA E ATENDIMENTO

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

Universal
49%

MRV Lorenge
11% 6%

2017

Universal
28%

Canal 
Imóves

8%
MRV / 
Hachbart
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Há mais de três décadas no 

mercado, a Viminas Vidros 

Especiais pauta sua atuação 

pela excelência em tudo o 

que faz. A empresa prima sempre por 

oferecer o melhor produto ao merca-

do e, para isso, investe em equipe e 

em equipamentos, trabalha com base 

em planejamento estratégico, adequa  

seus processos às normas de gestão da 

qualidade e busca ser pioneira no que 

há de inovador no mercado. 

De acordo com o diretor-presiden-

te da empresa, Maurício Ribeiro, o reco-

nhecimento no Prêmio Marcas Ícones, 

mais uma vez, é resultado de um tra-

balho desenvolvido com muito esforço 

e  dedicação para que o nome Viminas 

seja sinônimo de satisfação. 

“Ser uma marca lembrada e, mais 

do que isso, reconhecida como forne-

cedora de produtos de qualidade é algo 

que influencia diretamente no poder 

de escolha dos nossos clientes. Quan-

do eles possuem uma opinião forma-

da, e positiva, a respeito de uma mar-

ca, certamente dão prioridade a ela na 

hora de escolher quais produtos levar 

para dentro de casa para garantir a sa-

tisfação e a segurança da família”, afir-

ma o gestor.

No último ano, a Viminas fez um 
trabalho de colocar a casa em ordem. 

“Não sucumbimos à crise, mas, para 

isso, foram necessários alguns ajus-

tes. No último ano, com os primeiros 

sinais de recuperação da economia, 

voltamos a planejar investimentos 

e estamos na expectativa de que os 

negócios deixem de ficar numa cons-

tante e entrem em uma crescente”, 

completa Maurício.

SATISFAÇÃO
em primeiro lugar 

Ser uma marca lembrada 
e, mais do que isso, 
reconhecida como 
fornecedora de produtos 
de qualidade é algo que 
influencia diretamente 
no poder de escolha 
dos nossos clientes”
Maurício Ribeiro

Viminas
53%

Blindex Autoglass 
11% 4%

2017

53%

10%

7%

VIMINAS

BLINDEX

AUTOGLASS 

INDÚSTRIA 
DE VIDRO 
TEMPERADO

2018
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“Ser uma marca ícone é ter 

significado na vida das 

pessoas, é gerar valor na 

vida do consumidor ao 

propor serviços e experiências. Uma 

experiência positiva gera desejo de 

compra e preferência de marca. O con-

sumidor terá boas lembranças se achar 

que a marca o entende. E é isto o que a 

Politintas sempre busca fazer: entender 

as reais necessidades dos seus clientes 

e oferecer a eles as melhores soluções.” 

É assim que avalia o diretor executivo 

da Politintas, Vinicius Ventorim, sobre 

a empresa ser a mais lembrada no seg-

mento Loja de tintas.

Sempre inovando e trazendo o me-

lhor para os seus clientes, a Politintas 

tem como diferenciais o atendimen-

to e a oferta de soluções para o consu-

midor. Até porque, para o gestor, existe 

uma relação direta entre a lembrança 

de uma marca com o seu consumo e a 

lealdade de clientes. “Em seus 42 anos 

de história, a Politintas conquistou um 

lugar especial no coração dos capixabas 

e, ao longo dos últimos anos, vem man-

tendo a liderança absoluta nas princi-

pais pesquisas de lembrança de marca 

do Espírito Santo, o que nos enche de 

orgulho e gratidão”, comenta.

Não à toa, a empresa está vivendo 

um período de grande reconhecimento 

e expansão: em 2017, abriu mais duas 

unidades na Grande Vitória, inaugurou 

seu novo centro de distribuição, subiu 

14 posições no ranking do Anuário IEL 

200 Maiores e Melhores Empresas no 

Espírito Santo e ganhou uma certifica-

ção da consultoria internacional Great 

Place To Work (GPTW). Neste ano, foi 

inaugurada a terceira loja da rede em 

Vitória e estão sendo planejadas no-

vas unidades ainda neste primeiro se-

mestre. A empresa também deve ini-

ciar em breve as suas operações no 

e-commerce, uma plataforma com 

grande potencial de vendas.

“O marketing é fundamental para 

fazer a ponte entre marca e consumi-

dor, construindo uma relação sólida e 

de confiança, que fidelize o cliente. Por 

essa razão, a Politintas tem uma for-

te e consistente estratégia de marke-

ting, com investimentos constantes 

nos principais meios de comunicação, 

como TV, rádio, internet e mídia exter-

na”, ressalta Vinicius.

Colorindo a vida do consumidor 
COM EXPERIÊNCIAS

Em seus 42 anos de história, 
a Politintas conquistou um 
lugar especial no coração dos 
capixabas e vem mantendo 
a liderança absoluta nas 
principais pesquisas de 
lembrança de marca”
Vinicius Ventorim

47%

14%

4%

POLITINTAS

TINBOL

VISUAL / DADALTO / 
ELETROTINTAS / D&D / 
PEPEU TINTAS

LOJA DE 
TINTAS

2018

Politintas
39%

Tinbol
14%

Suvinil
10%

2017
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Em 2009, o Grupo Bio Ritmo trou-

xe o modelo low cost ao Brasil, 

inaugurando a primeira Smart Fit 

com o propósito de democrati-

zar o fitness de alto padrão. Atualmente, 

a Smart Fit faz parte da maior rede de 

academias da América Latina, somando 

mais de 450 unidades distribuídas em 25 

estados brasileiros, além do Chile, México, 

Colômbia, Peru, República Dominicana e 

Equador. A empresa já conta com mais 

de 1,6 milhão de alunos. 

“No Espírito Santo são mais de 15 

mil clientes matriculados nas três uni-

dades na região.  O estado é muito pro-

missor e importante para nós. Já temos 

planos de expansão na Grande Vitória, 

onde vamos continuar apostando mui-

to nos próximos anos”, afirma o presi-

dente e fundador do Grupo Bio Ritmo, 

Edgard Corona. 

A Smart Fit está presente no Espí-

rito Santo desde 2015, quando inau-

gurou a primeira unidade, na Serra. Em 

2016, a empresa continuou investin-

do no estado e abriu mais duas lojas, 

uma em Vitória e outra em Vila Velha, 

consolidando forte atuação na região 

e somando três unidades no estado.

Recentemente a Smart Fit lançou 

novos produtos, como o Smart Box, 

espaço para a prática de treinos fun-

cionais, disponível na unidade de Vila 

Velha, e a sala de ginástica para a reali-

zação de aulas de abdominal, alonga-

mento e ritmos, que pode ser encon-

trada na unidade de Vila Velha e Vitó-

ria, além do Smart Shape, um circuito 

em formato de treinamento interva-

lado de alta intensidade, que pode ser 

realizado na unidade da Serra.

Todas as unidades contam ainda 

com duas áreas principais, sendo uma 

delas com equipamentos de muscula-

ção e pesos livres e outra com aparelhos 

voltados à prática de atividades cardio-

vasculares, com esteiras e elípticos, além 

de equipamentos para membros infe-

riores e superiores e treinos específicos 

para a região do abdômen e da lombar.

FITNESS DE ALTO PADRÃO
democratizado

O estado é muito promissor 
e importante para nós. Já 
temos planos de expansão 
na Grande Vitória”
Edgard Corona

9%

8%

7%

SMART FIT

RAZÕES DO CORPO

PONTO 1

ACADEMIA
2018

Razões 
do Corpo

9%
Smart Fit
5%

Fitness / 
Ponto 1

4%

2017
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Vitória
49%

Vila 
Velha

11%
Moxuara
10%

2017

Há 25 anos, o Shopping Vi-

tória é o empreendimento 

mais completo do estado 

em termos de serviços, pro-

dutos, opções de lazer, marcas e ações 

de responsabilidade social. Com uma 

gestão totalmente voltada para o que 

há de mais moderno no segmento de 

shopping center em todo o país, tem 

como principal valor sua marca e, por 

isso, assumiu com o público o compro-

misso de surpreendê-lo a cada passeio 

pelos corredores. 

“Conquistamos, ao longo dos anos, 

um lugar de destaque no coração e no 

imaginário dos capixabas. Estamos pre-

sentes no dia a dia da população, in-

cluindo as datas especiais e em diver-

sas campanhas solidárias que mobili-

zam pessoas, empresas e parceiros. O 

Shopping Vitória tem o olhar voltado 

para às demandas das pessoas. E que-

remos oferecer um espaço de vivência, 

lazer, compras e de engajamento social”, 

afirma o diretor-geral do Shopping Vi-

tória, Raphael Brotto.

A consolidação de uma marca como 

ícone, para o gestor, passa pela inova-

ção constante. “O Shopping Vitória está 

completando 25 anos em 2018 e conti-

nua atual. Ser uma marca ícone é estar 

associada a novas experiências. O di-

ferencial da nossa marca é justamen-

te apostar na exclusividade, na inova-

ção e na qualidade”, atesta. 

Para comemorar seus 25 anos, o 

Shopping Vitória presenteará o pú-

blico com uma série de ações ligadas 

às artes, ao lazer, à gastronomia etc. 

Já com relação aos serviços, haverá a 

inauguração de novos estabelecimen-

tos, como a academia Bodytech e a Le 

Biscuit, uma rede de lojas de departa-

mento brasileira que comercializa ar-

tigos de decoração, pintura, brinque-

dos, materiais escolares, papelaria, fes-

ta e utilidades para o lar. No segmen-

to de gastronomia, a Cervejaria Casa 

107 será inaugurada com a proposta 

de oferecer ao público uma nova op-

ção de espaço para happy hour, com 

música ao vivo. Haverá ainda uma in-

tervenção no segundo piso, onde al-

guns vãos serão fechados para abrigar 

novos espaços de convivência, como 

café e lounges.

Mais do que um espaço de compras,
UM LUGAR DE EXPERIÊNCIAS

O diferencial da nossa 
marca é justamente 
apostar na exclusividade, na 
inovação e na qualidade”
Raphael Brotto

40%

12%

11%

VITÓRIA

MOXUARA

VILA VELHA /  
PRAIA DA COSTA

SHOPPING 
CENTER

2018

80
Marcas ÍCONES - 2018



唀䴀䄀 嘀䤀吀팀刀䤀䄀 䐀䔀 吀伀䐀伀匀℀
䴀愀椀猀 搀漀 焀甀攀 甀洀愀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀Ⰰ 攀猀琀攀 瀀爀洀椀漀  甀洀 瘀攀爀搀愀搀攀椀爀漀 洀愀爀挀漀 瀀愀爀愀 漀 䔀猀瀀爀椀琀漀 

匀愀渀琀漀 攀 琀漀搀漀猀 漀猀 挀愀瀀椀砀愀戀愀猀⸀ 伀 猀攀甀 爀攀挀漀渀栀攀挀椀洀攀渀琀漀 昀攀稀 愀 最攀渀琀攀 挀栀攀最愀爀 漀渀搀攀 

攀猀琀⸀ 儀甀攀爀攀洀漀猀 椀爀 洀甀椀琀漀 愀氀洀 搀攀 漀昀攀爀攀挀攀爀 愀 洀攀氀栀漀爀 瀀爀漀最爀愀洀愀漀 爀攀最椀漀渀愀氀 搀漀 

瀀愀猀㨀 搀攀猀攀樀愀洀漀猀Ⰰ 挀愀搀愀 瘀攀稀 洀愀椀猀Ⰰ 昀愀稀攀爀 瀀愀爀琀攀 搀愀 猀甀愀 瘀椀搀愀⸀ 倀漀爀焀甀攀 愀 渀漀猀猀愀 琀攀瘀  愀 

挀愀爀愀 搀愀 最攀渀琀攀Ⰰ  瘀漀挀 焀甀攀洀 昀愀稀⸀

䔀䰀䔀䤀吀䄀 倀䔀䰀䄀 㔀ꨀ 嘀䔀娀 䄀 䴀䔀䰀䠀伀刀
䔀䴀䤀匀匀伀刀䄀 刀䔀䜀䤀伀一䄀䰀 䐀伀 䈀刀䄀匀䤀䰀



MO
DA



Ser lembrado e reconhecido pelos 

clientes é fundamental, espe-

cialmente para uma empresa 

de varejo totalmente orientada 

para os clientes, como a Itapuã. “Hoje, o 

cliente tem mais opções de compra do 

que tinha ontem. Muito provavelmente, 

amanhã serão maiores ainda essas op-

ções. Só as marcas mais reconhecidas 

e lembradas terão chance de prosperar 

num ambiente assim. Por isso, a Itapuã 

se empenha dia a dia para manter sua 

marca viva na mente dos clientes e se 

desdobra para mantê-los sempre sa-

tisfeitos”, avalia o assessor de Plane-

jamento e Projetos da Itapuã, Magno 

Adriano Vieira.

Atualmente, a rede de lojas Ita-

puã Calçados conta com 106 estabe-

lecimentos, distribuídos por 40 cida-

des dos estados do Espírito Santo, Rio 

de Janeiro e Minas Gerais. No entendi-

mento do gestor, ser uma marca ícone 

vai além de ser a mais lembrada e colo-

ca a empresa numa posição de grande 

privilégio e enorme responsabilidade, já 

que uma vez conquistada essa posição 

tão especial, o desafio é se manter nela. 

“A Itapuã leva muito a sério sua pro-

messa de oferecer moda e vantagens 

para seus clientes. Essas são, aliás, pro-

messas que transformamos em premis-

sas. Isso gera consistência, que é perce-

bida pelos clientes. Estar em primeiro 

lugar na lembrança das pessoas é um 

indicador de que a promessa está sen-

do cumprida e o cliente está satisfeito 

com ela”, afirma Magno.

Em virtude dos desafios impostos 

pela economia do país, principalmen-

te no ano passado, a Itapuã procurou 

ajustar-se ao momento e identificar 

as oportunidades ocultas em todas as 

crises. Com isso, lançou um novo car-

tão de crediário que traz mais benefí-

cios para o consumidor que precisa de 

mais crédito para continuar consumin-

do. Além disso, continuou a desenvol-

ver coleções atraentes e competitivas 

para ajudar os clientes a manter-se na 

moda, consumindo itens de boas mar-

cas a preços competitivos.

MODA E VANTAGENS 
para satisfazer o consumidor

Itapuã
55%

Elmo
16%

Los Neto
6%

2017

53%

15%

8%

ITAPUÃ

ELMO

LOS NETO

LOJA DE 
CALÇADOS

2018

Estar em primeiro lugar 
na lembrança das pessoas 
é um indicador de que 
a promessa está sendo 
cumprida e o cliente está 
satisfeito com ela”
Magno Adriano Vieira
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Magia 
do Mar

41%
Bahamas / 
Angorá

4%
Cobra 
D'água

3%

2017

Criada em 1993, a Magia do 

Mar completa 25 anos em 

2018. A marca tem como 

posicionamento levar au-

toestima e bem-estar aos clientes 

por meio de produtos nas linhas praia 

e fitness. Um dos seus diferenciais é 

ter constantes lançamentos durante 

todo o ano. Através dos franqueados, 

a marca está presente em 18 lojas no 

Espírito Santo e, por meio dos repre-

sentantes oficiais, em quase todo o 

território nacional e exterior.

“Somos sedentos por inovações têx-

teis e temos um controle de qualida-

de rigoroso em todas as peças produ-

zidas. Fazemos testes em toda coleção 

e preparamos nossa equipe de vendas 

para instruir o consumidor na sua es-

colha. Além disso, o material humano é 

muito importante nesse processo. To-

dos os nossos colaboradores vestem a 

camisa da empresa, pois sabem que re-

presentam uma marca querida e idônea 

no mercado”, conta um dos franquea-

dos da marca, Anderson Deps.

Para ele, o reconhecimento é algo 

que vem com o tempo, principalmen-

te fruto de um trabalho sério e con-

tínuo. Por isso, pensar em coleções 

que valorizem a beleza dos clientes e 

a durabilidade dos produtos é a mis-

são da Magia do Mar. “Este é o reco-

nhecimento de todo o trabalho fei-

to por uma grande equipe. Nós temos 

muitas pessoas envolvidas na qua-

lidade durante o processo de pro-

dução até o atendimento ao cliente. 

Tudo isso cria uma relação do clien-

te com a marca Magia do Mar”, com-

pleta Anderson.

O ano de 2018 será todo muito es-

pecial para a Magia do Mar, afinal ela 

comemora 25 anos de mercado. Estão 

sendo preparadas mudanças significa-

tivas no posicionamento da marca, e a 

nova aplicação do conceito começará 

ainda neste mês, na franquia localizada 

no Shopping Praia da Costa, que rece-

berá uma ampliação do ponto de ven-

da com projeto arquitetônico que tra-

duz o novo momento da marca.

Lançamentos em
MODA PRAIA E FITNESS

o ano todo

Somos sedentos por 
inovações têxteis e temos 
um controle de qualidade 
rigoroso em todas as 
peças produzidas”
Anderson Deps

42%

6%

5%

MAGIA 
DO MAR

C&A / BAHAMAS

COBRA D’ÁGUA /  
MAR E SOL

MODA PRAIA

2018
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ASorridents está presente 

no Brasil há mais de 20 

anos, com mais de 200 

clínicas. No Espírito San-

to, já são 10 anos e quatro clínicas 

na Grande Vitória, nos municípios de 

Serra, Cariacica, Vitória e Vila Velha. 

A clínica oferece todos os tipos de 

tratamento odontológico, como pró-

teses, implantes, ortodontia, odonto-

pediatria, e também estéticos, como 

clareamento e lentes de contato, 

além de outros tipos de tratamento 

com o uso da toxina botulínica e do 

ácido hialurônico para     disfunção 

nas articulações temporomandibu-

lares (DTMs), correções do sorriso e 

da face, cefaleias etc.

“A Sorridents Espírito Santo está 

sempre preocupada em oferecer o que 

há de melhor em tratamentos e ma-

teriais odontológicos de excelência e 

uma equipe qualificada para propor-

cionar qualquer tratamento odontoló-

gico para a família capixaba. Somos re-

conhecidos por nossos principais atri-

butos, que são a qualidade do serviço 

prestado, o respeito e a confiança que 

passamos aos nossos pacientes”, ates-

ta a dentista e gestora das unidades da 

Sorridents Espírito Santo, Daniela Del-

gado Gonçalves.

Para ela, ser lembrada na Pesqui-

sa Marcas Ícones é o reconhecimento 

de um trabalho árduo, diário, de uma 

equipe engajada em oferecer o me-

lhor atendimento e mostrar a quali-

dade da clínica também para os novos 

pacientes. “Este prêmio nos ajuda a fi-

delizar pacientes antigos e prospectar 

novos”, completa Daniela, que, neste 

ano, espera que a Sorridents Espírito 

Santo tenha um crescimento em tor-

no de 20% do faturamento.

O melhor em tratamento odontológico

PARA TODA A FAMÍLIA
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Sorridents
36%

Sorriso
7%

Ceof
4%

2017

33%

6%

5%

SORRIDENTS

SORRISOS

ODONTOPREV / SDC

CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA

2018

Somos reconhecidos por 
nossos principais atributos, 
que são a qualidade do 
serviço prestado, o respeito 
e a confiança que passamos 
aos nossos pacientes”
Daniela Delgado
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A Rede Farmes é uma rede 

associativa do varejo farma-

cêutico. Foi criada em 1997 

com o objetivo de agregar 

lojas com potencial competitivo, vi-

sando a fixar a marca no mercado e, 

assim, ganhar respaldo junto aos for-

necedores para oferecer aos clientes 

uma opção atraente de compras de 

medicamentos e produtos de higiene e 

beleza. Está presente em 28 municípios 

do Espírito Santo, com 107 unidades, 

onde trabalham mais de 1 mil colabo-

radores diretos.

“A Rede Farmes tem como premis-

sa seus valores, que são ética, transpa-

rência, credibilidade, respeito e com-

prometimento. E estamos sempre em 

busca de aprimorá-los”, reforça a dire-

tora de marketing da empresa, Ariane 

Delevedove. Ainda de acordo com ela, a 

principal vantagem para a empresa que 

possui uma marca forte é o atalho que 

isso cria na hora da venda, já que é uma 

garantia da confiança do consumidor. 

No ano passado, a rede completou 

20 anos de atuação e ganhou de pre-

sente de aniversário um crescimen-

to surpreendente de 40%, com a ade-

são de 17 novas lojas. Em 2018, a rede 

continua com seu projeto de expansão 

de lojas para o interior, com forte mí-

dia e foco na cooperativa de consumo. 

“Crescemos com competência, e sa-

bemos onde queremos chegar”, afir-

ma a diretora.

MARCA FORTE E VALORES
como diferenciais

Crescemos com 
competência, e sabemos 
onde queremos chegar”
Ariane Delevedove

Drogasil
14%

Santa 
Lúcia

10%
Rede Farmes /  
Pague Menos

8%
2017

15%

9%

8%

DROGASIL /
REDE FARMES

SANTA LÚCIA

PACHECO / PAGUE MENOS

FARMÁCIA / 
DROGARIA

2018

Para fazer aquele bolo saboroso, você usa 
todo o seu carinho e a qualidade da marca 
Regina que, há 7 anos, é a mais lembrada pelos 
capixabas no Prêmio Marcas Ícones. 

Quando um dos ingredientes 
da mistura é a liderança, 
o bolo fica ainda mais gostoso.
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Para fazer aquele bolo saboroso, você usa 
todo o seu carinho e a qualidade da marca 
Regina que, há 7 anos, é a mais lembrada pelos 
capixabas no Prêmio Marcas Ícones. 

Quando um dos ingredientes 
da mistura é a liderança, 
o bolo fica ainda mais gostoso.
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O Hospital Estadual Dr. Jayme 

Santos Neves tem apenas 

cinco anos de funciona-

mento e foi considerado 

pelo povo capixaba uma marca ícone 

pela segunda vez graças ao modelo de 

gestão implantado. “Trabalhamos com 

eficiência para garantir uma saúde pú-

blica de qualidade, com atendimento 

diferenciado e resolutividade. Esse re-

sultado é fruto do trabalho da equipe, 

composta por profissionais compro-

metidos e engajados, preparados para 

servir ao próximo”, avalia o diretor-ge-

ral do hospital, Rogerio Simões Griffo.

De acordo com ele, o fato de ser íco-

ne no segmento Hospital público de-

ve-se à consolidação do hospital em 

assistência de qualidade, atendimen-

to humanizado e garantia de saúde in-

tegral a todos os usuários do Sistema 

Único de Saúde (SUS).

“Trabalhamos com saúde, e saúde 

pública no Brasil ainda encontra gran-

des desafios. Ser lembrado e reconhe-

cido é o resultado de um trabalho in-

cansável, de preocupação e zelo com o 

próximo”, reitera o diretor, que acres-

centa que, para este ano, o objetivo é 

implantar novos serviços no hospital, 

como um banco de leite, que será um 

reforço para a maternidade e, conse-

quentemente, para os bebês. 

O Hospital Estadual Dr. Jayme San-

tos Neves tem abrangência sobre 2,3 mi-

lhões de capixabas e é referência para 

casos de urgência e emergência em trau-

mas ortopédicos e neurológicos e ges-

tação de alto risco. Conta com um Cen-

tro de Tratamento de Queimados (CTQ), 

e as especialidades ofertadas incluem 

cirurgias vasculares (arterial e venosa), 

bucomaxilofacial, aparelho digestivo 

(exceto oncologia), urologia, ortopedia 

e traumatologia, obstetrícia, neonatolo-

gia, neurocirurgia, oftalmologia e plásti-

ca reparadora (para casos de queimadu-

ras graves). O setor de diagnóstico por 

imagem disponibiliza exames de raio-X, 

tomografia, endoscopia, colonoscopia, 

ultrassonografia, ecocardiografia e res-

sonância magnética.

Assistência de qualidade, 
HUMANIZADA E INTEGRAL 

Ser lembrado e reconhecido 
é o resultado de um 
trabalho incansável, 
de preocupação e zelo 
com o próximo”
Rogerio Simões Griffo

15%

14%

10%

DR. JAYME 
SANTOS NEVES

UPA

SÃO LUCAS

HOSPITAL 
PÚBLICO

2018

Dr. Jayme 
Santos Neves

25%
Santa Casa
10%

Dório 
Silva

7%
2017
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A Unimed Vitória é um plano 

de saúde com uma marca 

consolidada no mercado. 

Conta com uma gestão só-

lida, o que deixa evidente um planeja-

mento bem elaborado, e uma rede pró-

pria que oferece segurança ao cliente, 

com um número abrangente de espe-

cialidades, sempre com modernidade 

e respeito no atendimento, rapidez nas 

demandas burocráticas e resolutividade. 

“O fato de a Unimed Vitória ser con-

siderada uma marca ícone tem a ver 

com a nossa sólida gestão. Isso nos 

deixa muito honrados”, comemora o 

diretor-presidente da Unimed, Márcio 

de Oliveira Almeida.

A Unimed Vitória está há quase 40 

anos no mercado e conta com uma 

carteira de clientes de mais de 340 

mil vidas. Faz parte de um grupo na-

cional que é a maior experiência coo-

perativista na área da saúde em todo 

o mundo. São mais de 2.500 médicos 

e uma rede de recursos próprios, como 

o Cias (Hospital Unimed), o mais lem-

brado na categoria Hospital particular, 

entre outros equipamentos que per-

mitem à cooperativa ser muito mais 

do que uma prestadora de serviços de 

saúde, mas um sistema completo que 

cuida das pessoas para que elas pos-

sam aproveitar a vida.

“A Unimed atua em 84% do terri-

tório brasileiro. Todo seu investimen-

to em comunicação, mais do que re-

forçar e fortalecer a marca no mer-

cado, é estrategicamente planejado 

para cuidar de nossos clientes. Cada 

ação é pensada com base no nos-

so jeito de cuidar e reflete nossa vo-

cação para a saúde e o bem-estar”, 

afirma Márcio, que completa dizen-

do que, como meta para este ano, a 

Unimed Vitória pretende fortalecer o 

Plano Personal, que, como o próprio 

nome sugere, tem como conceito a 

atenção personalizada.

Um novo jeito 
DE CUIDAR DAS PESSOAS

O fato de a Unimed Vitória 
ser considerada uma 
marca ícone tem a ver com 
a nossa sólida gestão”
Márcio de Oliveira Almeida

20%

15%

13%

CIAS (HOSPITAL 
UNIMED)

MERIDIONAL

METROPOLITANO

HOSPITAL 
PARTICULAR

2018

Meridional
18%

Unimed
13%

Metropolitano
11%

2017

51%

22%

6%

UNIMED

SAMP

SÃO BERNARDO

2018

Unimed
60%

Samp
15%

São 
Bernardo

3%
2017

PLANO 
DE SAÚDE
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Inaugurado há mais de 40 anos pela 

família Paiva, o Laboratório Labortel 

surgiu para ser símbolo de qualidade 

e confiança em análises clínicas. To-

dos os seus processos são acompa-

nhados de perto por seus gestores, 

promovendo uma qualidade atestada 

e comprovada pelos clientes, que ele-

gem, ano após ano, o Labortel como 

referência em saúde no Espírito Santo.

Atualmente, o laboratório conta 

com um dos maiores parques tecnoló-

gicos do estado, em Jardim Tropical, na 

Serra, e equipamentos de última gera-

ção, que permitem que mais de 10 mil 

exames sejam processados por hora. 

“Ter sua marca lembrada nada mais 

é do que a confirmação que você aten-

deu o propósito do seu trabalho: cuidar 

das necessidades do seu cliente tor-

nando-se referência de qualidade no 

que se faz. Isso é o resultado de mui-

ta dedicação, respeito e mais de 40 

anos de relacionamento com nossos 

clientes e com a classe médica”, reve-

la o diretor do Labortel, Francisco de 

Assis Paiva.

Para ele, nem mesmo as mais de  

quatro décadas de trabalho consoli-

dam uma marca. “É preciso se dedicar, 

buscar o melhor em tecnologia e inovar. 

Para isso, trabalhamos muito no rela-

cionamento com nossos clientes, via-

bilizando ferramentas que facilitem seu 

acesso à saúde de forma rápida e segu-

ra. Lidar com saúde é lidar com vidas, e, 

para nós, a saúde dos nossos clientes é 

o nosso melhor resultado.”

TRADIÇÃO E TECNOLOGIA
pelo melhor resultado

Lidar com saúde é lidar 
com vidas, e, para nós, a 
saúde dos nossos clientes é 
o nosso melhor resultado”
Francisco de Assis Paiva

20%

17%

14%

LABORTEL

TOMMASI LABORATÓRIO

CREMASCO

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISE CLÍNICA

2018

Labortel /
Tommasi

15%
Pretti
12%

Cremasco
9%

2017
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Única maternidade do SUS de 

porta aberta em Vitória, que 

atende a todos os perfis de 

mães, a Santa Casa de Mise-

ricórdia de Vitória Unidade Pró-Matre 

é uma maternidade de risco habitual, 

com uma UTI neonatal com 10 leitos 

para fornecer retaguarda aos casos mais 

complexos. Com 85 anos de existência, 

há dois faz parte da Santa Casa de Mise-

ricórdia, sempre como uma casa de par-

tos que tem por objetivo o nascimento. 

“Tudo o que a gente faz e busca fica 

marcado na vida das pessoas que aqui 

estiveram e estão. Nós costumamos 

trabalhar com uma demanda muito 

maior a cada dia. E se, mesmo assim, 

com esse volume tão grande, a gen-

te faz a diferença, é sinal de que esta-

mos no caminho certo. Se somos tão 

lembrados, é sinal de que as pessoas 

saem daqui após o parto e estão nos 

levando para casa junto com elas. Isso 

é essencial para a gente”, salienta a di-

retora técnica da Santa Casa de Mise-

ricórdia de Vitória Unidade Pró-Matre, 

Rosani Caiado.

Em meados de 2016, a Santa Casa 

de Misericórdia assumiu a Pró-Ma-

tre. Com o planejamento no ano de 

2017, foi possível fazer melhorias na 

Utin, humanizando e melhorando 

a qualidade do atendimento para a 

população. Neste ano, serão realiza-

das uma grande reforma na entrada 

do hospital, melhorias no lactário e 

a implantação do serviço de radio-

logia 24 horas.

“Somos uma maternidade com 

muitos diferenciais. Temos um car-

tório dentro da própria instituição, 

temos implantados métodos de se-

gurança do paciente e de humani-

zação e também criamos um setor 

novo, batizado de Aconchego, que 

serve para que as mães que já rece-

beram alta médica tenham seu mo-

mento particular com o bebê que ain-

da está internado na Utin. Além disso, 

nossa maternidade permite acompa-

nhante em tempo integral para as pa-

cientes, um diferencial que não é vis-

to em todas as casas de parto”, com-

pleta a diretora.

ATENDIMENTO HUMANIZADO 
na hora do nascimento

Se somos tão lembrados, 
é sinal de que as pessoas 
saem daqui após o parto 
e estão nos levando para 
casa junto com elas. Isso 
é essencial para a gente”
Rosani Caiado

Pró-Matre
30%

Santa 
Úrsula

15%
Santa 
Paula

9%
2017

29%

12%

9%

PRÓ-MATRE

SANTA ÚRSULA

SANTA PAULA

MATERNIDADE

2018
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A Grafitusa reúne três grandes 

atributos que fizeram com 

que ela se tornasse não só uma 

organização forte, mas uma 

marca relevante perante o mercado e os 

consumidores: a experiência e a tradição 

no segmento gráfico, a fidelidade e o com-

promisso com as entregas e a tecnologia 

de ponta. Trabalhando desde o início com 

muita seriedade, o pioneirismo sempre 

esteve no DNA da empresa, gerando a 

credibilidade que a Grafitusa conquistou 

no segmento ao longo dos anos. 

“Uma marca lembrada e reconheci-

da gera confiança. E isso faz toda a di-

ferença no mercado, pois proporciona 

maior facilidade no relacionamento 

com nossos públicos, atração de par-

ceiros, contratação e retenção de ta-

lentos, promoção de novos negócios 

e vantagem competitiva. Ser lembra-

do também indica se a relação cons-

truída com o cliente permanece sólida 

e se a marca lhe traz associações posi-

tivas. Isso, no momento de compara-

ções, se torna o principal diferencial”, 

aponta a diretora comercial da gráfica, 

Cristhine Samorini.

Com 106 anos de atuação, a Grafi-

tusa quer em 2018 explorar e desen-

volver a loja on-line e se dedicar ao 

segmento de embalagens/cartuchos 

para médias tiragens, com a especia-

lização, a qualificação e o investimen-

to em equipamentos que atendam a 

essa demanda de mercado. A empre-

sa também está organizando e geran-

do mais eficiência na produção e, para 

isso, tem investido em profissionais ex-

perientes em gestão e gerenciamen-

to de produção. 

“Ser uma marca ícone é ser cons-

ciente da responsabilidade que acom-

panha essa denominação para manter 

preservado tudo o que foi construído 

até então. É saber ouvir o cliente e co-

nhecê-lo muito bem, oferecendo mui-

to mais do que ele procura ou espera. 

É transmitir confiança, entregar qua-

lidade e oferecer a melhor experiên-

cia desde a pré-venda até a entrega 

do produto final e o pós-venda. Isso 

é o que mantém uma marca sólida e o 

que permite conquistar um lugar es-

pecial no mercado e na memória do 

cliente”, finaliza Cristhine.

Uma marca relevante que
TRANSMITE CONFIANÇA

Ser uma marca ícone 
é ser consciente da 
responsabilidade 
que acompanha essa 
denominação para manter 
preservado tudo o que foi 
construído até então”
Cristhine Samorini

30%

9%

6%

GRAFITUSA

PRIMOS

ESPÍRITO SANTO

GRÁFICA

2018

Grafitusa
34%

Copy 
Glória

5%
Espírito 
Santo

4%
2017

Ser uma marca ícone é ser 
consciente da responsabilidade 
que acompanha essa 
denominação para manter 
preservado tudo o que foi 
construído até então” 
Cristhine Samorini
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Desde 2011, a Colmeia das 

Festas oferece um amplo 

mix de produtos de artigos 

de festas, guloseimas, con-

feitaria, descartáveis e embalagens das 

melhores marcas de produtos e com 

preços competitivos. De acordo com 

o presidente da empresa, Gilberto Pe-

reira Machado, esta caminhada sempre 

foi trilhada com muita fé, coragem e 

ousadia, o que faz a Colmeia das Fes-

tas atender com excelência às neces-

sidades de seus clientes, atingindo um 

domínio de mercado surpreendente. 

“O atendimento, o serviço e o preço 

baixo de verdade formam o tripé que 

nos diferencia dos demais concorren-

tes de forma consistente. Além disso, 

o mix com mais de 56 mil produtos é 

algo de destaque no nosso segmento, 

justificando o nosso slogan, ‘sua festa 

com tudo!’. A lembrança em Marcas Íco-

nes é o resultado de um trabalho fei-

to com excelência e reconhecido pelo 

público. É o sentimento de dever cum-

prido, de ter alcançado uma conquista 

valiosa. Isso é importante porque fica-

mos na mente e no coração dos capi-

xabas, aumenta o valor da nossa mar-

ca e cria em nós um senso de respon-

sabilidade, o que nos motiva a evoluir 

sempre”, reflete.

Em 2017, a Colmeia das Festas con-

quistou um crescimento de aproxima-

damente 13% em relação ao ano an-

terior. Para este ano, a empresa con-

tinua apostando nos bons resultados 

das datas comemorativas e pretende 

revitalizar as lojas. “Desde a inaugura-

ção da primeira loja até hoje, temos 

feito um trabalho de divulgação nos 

meios de comunicação que tem sido 

importante para o projeto de expan-

são da empresa. Isso proporcionou 

grandes conquistas, como a inaugura-

ção da segunda loja em menos de três 

anos, com tamanho três vezes maior 

que a primeira, no município de Caria-

cica. Além disso, a marca foi consoli-

dada e posicionada no do dia a dia do 

capixaba de tal forma que nos rendeu 

o primeiro lugar cinco vezes consecu-

tivas no Prêmio Marcas Ícones”, com-

pleta Gilberto.

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO,
mix de produtos e preços competitivos 

O atendimento, o 
serviço e o preço baixo 
de verdade formam o 
tripé que nos diferencia 
dos demais concorrentes 
de forma consistente”
Gilberto Pereira Machado

Colmeia 
das Festas

36%
São Paulo /  
Dallas

4%
2017

34%

10%

9%

COLMEIA 
DAS FESTAS

ABELINHA

CASA DAS FESTAS
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PARA FESTAS

2018

100
Marcas ÍCONES - 2018



Seu cliente merece 

  um seguro que vai 

muito além do carro.

Com o Porto Seguro Auto, seu cliente tem tudo o que espera de um seguro para o carro.
Conta com benefícios que facilitam a vida e que, no final das contas, geram muita economia.

Informações reduzidas. Mão de obra gratuita para reparos, peças não inclusas. Consulte regiões de abrangência, detalhamento dos serviços, limites de utilização 
e as exclusões de cobertura nas Condições Gerais do site www.portoseguro.com.br/seguros/seguro-de-veiculos/seguro-de-automovel. Para mais informações, 
consulte seu Corretor. Automóvel − CNPJ: 61.198.164/0001-60 − Processo Susep: 15414.100233/2004-59 − Valor de Mercado e Valor Determinado. 333-PORTO 
(333-76786 − Grande São Paulo e Rio de Janeiro); 4004-PORTO (4004-76786 − capitais e grandes centros); 0800 727 0800 (demais localidades) | 0800 727 2766 
(SAC − cancelamento e reclamações) | 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para deficientes auditivos) | 0800 727 1184 ou (11) 3366-3184 (Ouvidoria). O registro 
deste plano na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Para mais informações, consulte seu Gerente Comercial.

 Assistência 24h • Reparo hidráulico • Reparo elétrico • Help desk  
• Reparo de eletrodomésticos • Chaveiro • Entre outros
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Uma marca ícone é uma mar-

ca feita para as pessoas; uma 

marca que cria serviços, con-

teúdos e comunicações que 

são relevantes e trazem impactos 

positivos para seu dia a dia.” Assim 

acredita a gerente da Telefônica no 

Espírito Santo, Erica Nápoles. “Para ser 

uma marca ícone, é fundamental estar 

aberto para ouvir as pessoas e enten-

der suas verdadeiras necessidades; é 

preciso criar diálogos para se manter 

em constante evolução e construir re-

lacionamentos duradouros com nossos 

clientes”, completa.

Com mais de 100 milhões de clien-

tes conectados em todo o Brasil, a Vivo 

oferece conexões para que todos pos-

sam aproveitar a vida ao máximo. “A 

conexão amplia nossa realidade, cria 

novos contextos e aprendizados. É 

assim que nos transformamos e evo-

luímos. E é por isso que convidamos 

as pessoas a viver todas as possibili-

dades da vida conectada, abrindo-se 

para novas ideias e pontos de vista”, 

ressalta Erica.

No Espírito Santo, a empresa con-

ta com mais de 3 milhões de clientes 

apenas no segmento móvel. São 13 lo-

jas próprias, 8.857 mil pontos de recar-

ga, 59 revendas e 102 pontos de varejo 

e 422 colaboradores diretos. A Vivo está 

presente em 100% dos municípios do 

Espírito Santo com tecnologia 3G e 4G, 

sendo líder absoluta de market share no 

pós-pago (84,5%) e pré-pago (80,3%).

Como parte da estratégia da em-

presa centrada em dados, a Vivo segue 

ampliando a quantidade de internet de 

suas ofertas móveis, para dar ao clien-

te aquilo que ele mais deseja: internet. 

Por isso, em 2017, a empresa aumentou 

a internet dos planos móveis e incluiu 

a assinatura de serviços digitais como 

benefício para que os assinantes te-

nham acesso a conteúdo de qualidade.

Para 2018, a Vivo está compro-

metida em construir o Brasil digital 

do futuro e, para isso, planeja investir 

R$ 26,5 bilhões no triênio 2018-2020, 

sobretudo para ampliar sua cobertu-

ra móvel de 4G e de banda larga fixa, 

por meio de fibra ótica.

CONECTANDO PESSOAS
para mudar a realidade

Para ser uma marca 
ícone, é fundamental 
estar aberto para ouvir as 
pessoas e entender suas 
verdadeiras necessidades”
Erica Nápoles

Vivo
83%

Oi
9%

Claro / 
Tim

3%
2017

12%

4%

VIVO

OI

CLARO

OPERADORA DE 
TELEFONIA CELULAR

80%

2018
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Ao longo de sua trajetória, a 

CVC procurou se diferenciar 

pela excelência no desenvol-

vimento de suas atividades. 

A revenda é uma das mais premiadas 

pela General Motors no Brasil com o 

título de “Concessionária A”, outorgado 

para referendar a elevada performance 

das revendedoras Chevrolet. Operando 

no Espírito Santo desde 1985, oferece 

ao consumidor uma linha completa de 

veículos. A empresa também investe 

continuamente em relacionamento 

com o cliente, conectando-se de forma 

verdadeira e relevante com ele. 

“A lembrança espontânea pelo con-

sumidor é um dos principais atributos 

de uma marca sólida. O fato de a mar-

ca ser conhecida pelo público contri-

bui no momento da decisão de com-

pra, além de trazer vantagens compe-

titivas para a empresa”, afirma o dire-

tor do Grupo Lider, ao qual a CVC está 

ligada, José Braz Neto.

Como estratégia para se manter 

na lembrança e na preferência do 

consumidor, a CVC mantém presen-

ça constante na mídia, desde que foi 

inaugurada. A empresa foi a primei-

ra entre as concessionárias de veí-

culos no estado a adotar política de 

propaganda permanente e consis-

tente, o que vem contribuindo para 

a valorização da sua marca no mer-

cado capixaba.

O ano de 2017 foi promissor para a 

CVC, que apresentou crescimento de 

25% em comparação a 2016. “Os ajus-

tes que a empresa vem fazendo em seu 

modelo de negócio para adequá-lo ao 

atual cenário econômico e mercado de 

veículos contribuíram positivamente 

para esse resultado. Já as perspectivas 

para 2018 são animadoras, pois os si-

nais de retomada começam a se mos-

trar. Estamos percebendo a confiança 

do consumidor em voltar a comprar, as 

fábricas empenhadas em vender veí-

culos e os bancos comprometidos em 

aprovar crédito, além de muitas liqui-

dações. Tudo isso vem favorecendo o 

mercado, que está gradualmente re-

tomando seu ritmo de crescimento”, 

avalia o diretor.

CONCESSIONÁRIA A, 
sempre conectada ao cliente 

O fato de a marca ser 
conhecida pelo público 
contribui no momento 
da decisão de compra, 
além de trazer vantagens 
competitivas para a empresa”
José Braz Neto

CVC

Cidade do 
Automóvel

13%

6%

Podium
12%

CVC / Jeová 
Veículos / Localiza

4%

Vitoriawagen 
8%

2017

2017

VITORIAWAGEN

CONCESSIONÁRIA DE 
AUTOMÓVEL LOCAL

17%

16%

12%

CVC

KURUMÁ / 
TOYOTA KURUMÁ

2018

CIDADE DO AUTOMÓVEL

REVENDEDORA DE 
CARRO USADO

15%

7%

6%

CVC

LOCALIZA

2018
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Fundada em 1946, a Águia Branca 

é a primeira entre as empresas 

que compõem o Grupo Águia 

Branca. Dedicada ao transporte 

rodoviário há mais de 70 anos, traba-

lha para oferecer uma ótima experiên-

cia de viagem para mais de 9 milhões 

de passageiros transportados ao ano, 

percorrendo cerca de 70 milhões de 

quilômetros. Presente em oito estados, 

opera linhas regulares de passageiros 

em mais de 500 localidades, através 

de 348 linhas interestaduais e inter-

municipais, com estrutura técnica e 

operacional que conta com 1.200 mo-

toristas e cerca de 800 ônibus em ope-

ração na alta temporada. Além de gerar 

mais de 3.200 empregos, entre diretos 

e indiretos, conta com 350 pontos de 

vendas, entre próprios e terceirizados, 

distribuídos pelos estados de atuação.

“Somos uma empresa de serviço 

com foco total no cliente. Encantá-lo 

com excelência é uma missão diária de 

todo o time, seja o motorista, a equipe 

de manutenção, a equipe de vendas e 

também o time administrativo. O cui-

dado que temos com nosso cliente na 

prestação do serviço começa interna-

mente, e os frutos positivos colhidos 

com esse tipo de reconhecimento nos 

motivam a fazer o melhor a cada dia”, 

ressalta a diretora comercial e de mar-

keting da Águia Branca, Paula Barcellos 

Tommasi Corrêa.

Para a gestora, é importante ser uma 

marca ícone porque a força da marca 

reflete imediatamente no resultado 

comercial e no sucesso das vendas. “É 

importante investir na nossa marca, o 

que fazemos há muitos anos, porque 

nós entendemos que uma marca for-

te será escolhida com mais facilidade. 

A Águia Branca tem investido em dife-

rentes canais de comunicação, segue 

atenta ao número crescente de oportu-

nidades tanto nas mídias digitais quan-

to nas mídias off-line e entende que 

comunicação sempre será algo estra-

tégico para o sucesso da companhia.”

SERVIÇO DE EXCELÊNCIA
com foco total no cliente

É importante investir na 
nossa marca, porque nós 
entendemos que uma 
marca forte será escolhida 
com mais facilidade”
Paula Barcellos Tommasi Corrêa

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE 
PASSAGEIROS
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Mais que um banco, o Bandes é o parceiro ideal dos empreendedores 

capixabas. Aqui você tem o crédito adequado para investir ou expandir 

seus negócios, atraindo novos clientes e fortalecendo sua marca. 

Nossas linhas de financiamento apoiam todas as atividades 

produtivas, seja para investimento ou capital de giro. 

Para fortalecer seu negócio, conte com o Bandes.  

O crédito certo para
o seu empreendimento.

INVESTIMENTO FIXO
E CAPITAL DE GIRO


