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1º

A Folha de Londrina e o Bonde são as marcas mais lembradas no Top de Marcas, nas 
categorias Jornal Impresso e Portal Informativo. Isso é a prova de que, ao tratar o leitor 

com credibilidade, imparcialidade e respeito, o reconhecimento aparece.

MUITO OBRIGADO, LONDRINA!

PRIMEIRO LUGAR EM SUAS 
CATEGORIAS DESDE QUE O 

PRÊMIO FOI CRIADO!
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editorial

TOP DE MARCAS LONDRINA 2020 É UMA PUBLICAÇÃO DA CRCOM EDITORA LTDA - AV. AYRTON SENNA, 500, SL 504, LONDRINA-PR, CEP 86010-150, 
FONE (43) 3322-3388 - CRCOM@CRCOM.COM.BR - CRCOM.COM.BR / JORNALISTA RESPONSÁVEL: CLÁUDIA ROMARIZ - DRT 2457 / TEXTOS: MIE 
FRANCINE CHIBA E ALINE PARODI / FOTOGRAFIA: DIVULGAÇÃO / PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO: BRAND & BRAND / IMPRESSÃO: PLURAL 
GRÁFICA E EDITORA  TIRAGEM: 18 MIL EXEMPLARES / DISTRIBUIÇÃO: ENCARTE FOLHA DE LONDRINA - EDIÇÃO FINAL DE SEMANA 28/29 DE NOVEMBRO

Chegamos à 25ª edição do Prêmio Top de Marcas Londrina.  
São duas décadas e meia colhendo indicadores sobre a 
percepção de marcas pelo londrinense. Quando iniciamos, 
Londrina tinha 60 anos e hoje tem 85 anos. Em toda essa 

trajetória percebemos o movimento das marcas em cenários diversos, 
antes mesmo da Internet existir para a grande maioria das pessoas.

Com a velocidade da tecnologia e da comunicação impulsionada 
pelo avanço da Internet, as marcas foram deixando de competir local-
mente para estarem em um mundo globalizado. A tradição precisou da 
inovação e agora da reinvenção para alcançar a tão almejada visibilida-
de. O posicionamento da imagem deu lugar à construção da reputação. 
A experiência do consumidor ganhou projeção geométrica e saber qual 
é o seu propósito de marca passou a ser condição para se manter no 
mercado, de forma visível e desejada.

Num mundo de total transparência, onde crises são desencadeadas 
a partir de um aparelho celular que grava, filma e compartilha dados 
em velocidade incontrolável, administrar a comunicação de forma 
profissional e embasada em princípios verdadeiros, focados na cons-
trução de legados e não na sobrevivência empresarial, passou a ser 
condição para existir. O mundo pós-pandemia já é outro e entender 
cenários por meio de indicadores, de pesquisas e relacionamento com 
pessoas é o único caminho para o futuro e para a longevidade. 

Boa leitura.
——————

CLÁUDIA ROMARIZ 
Jornalista e Founder of Top de Marcas Londrina
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metodologia & perfil

———  
Na sua 25ª edição, pesquisa se mantém fi rme no objetivo 
de levar aos empresários e à população dados sobre a 
lembrança do consumidor londrinense

O cenário de pandemia impõe desafi os aos mais diversos 
setores da economia, e no de pesquisas não foi diferente. 
Para assegurar que os empresários londrinenses conti-

nuassem tendo em mãos valiosos dados sobre a lembrança de 
marcas pelo consumidor e, ao mesmo tempo, garantir a segu-
rança dos pesquisadores e o índice de confi abilidade, a pesquisa 
Top de Marcas seguiu uma metodologia híbrida. 

Nesse momento inédito da história, o Top de Marcas chega 
à sua 25ª edição trazendo para a superfície o nome das marcas 
mais lembradas em dez categorias e 78 segmentos de consumo. 
Este ano, a pesquisa foi realizada de agosto a setembro de 2020 
com 600 moradores de Londrina. 

O levantamento combinou a aplicação dos questionários 
nas formas presencial e por telefone. Em campo, o número de 
pesquisadores aumentou para que eles pudessem diminuir o 
seu raio de atuação e permanecer menos tempo nas ruas. Os 
questionários foram aplicados em locais de baixa circulação de 
pessoas. A pesquisa seguiu a utilização técnica de amostragem 

estratifi cada por aproximação quanto a sexo, faixa de idade, 
renda familiar, escolaridade e as cinco macrorregiões da cidade 
(Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste), com margem de erro de 4% 
e mantendo o nível de confi ança em 95%. Ao fi nal, os dados fo-
ram analisados e tratados por meio de um software específi co 
para pesquisas quantitativas.

Desta forma, a pesquisa Top de Marcas é capaz de revelar 
quais marcas se mantêm na memória dos londrinenses mesmo 
em tempos de isolamento social, consolidando-se na memória 
do consumidor local. 

“Mesmo em cenários complexos como este, o que mais conta 
é a boa reputação das marcas, o que confere sempre uma lem-
brança positiva. A pesquisa neste ano revela as marcas que, 
mesmo com todo este cenário, se consolidaram no mercado e 
seguem com ações coerentes que fortalecem seus propósitos 
na memória do consumidor”, destaca Renato Rocha Neto, di-
retor da Litz Estratégia, responsável pela aplicação da pesquisa 
Top de Marcas. x

VALIOSA CONTRIBUIÇÃO 
EM MEIO À PANDEMIA 
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marca mais amada

MAIS QUE CLIENTES, 
ADMIRADORES 
———  
As marcas mais admiradas pelos consumidores 
cumprem promessas de valor e se mantêm 
relevantes ao longo do tempo
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B uscar significado nas relações é inerente ao 
ser humano, e nos relacionamentos entre 
consumidores e marcas, isso não é diferen-
te. Mais do que um produto ou serviço que 
atenda às suas necessidades, os consumi-
dores buscam nas empresas com as quais 

se relacionam motivos para estabelecer laços de afetivida-
de. A pandemia, que forçou as pessoas a ficarem em seus lares  
e evitar deslocamentos, fez com 
que os consumidores passassem 
a valorizar mais as marcas locais 
e as pequenas empresas do seu 
entorno. “É como se tivéssemos 
voltado para o nosso quadrado, 
nosso bairro, nossa cidade, nossas 
origens”, ressalta Rodolfo Araújo, 
vice-presidente da United Minds, 
consultoria de gestão especializa-
da em transformação organizacio-
nal, no Brasil.

Mas ser local não é suficiente se 
a marca não conhecer o seu clien-
te, ter bons produtos ou serviços e 
oferecer uma boa experiência para 
o consumidor. Quando a empresa 
cria um relacionamento positivo 
com o seu público, não importa a sua origem. “Perceba que uma 
vez que todo mundo está hoje no Instagram, no Facebook, não 
tem mais isso de ‘sou de Londrina, São Paulo.’ Todo mundo está 
no mesmo território disputando atenção”, alerta Araújo.

Os humanos são seres simbólicos, ou seja, estabelecem o 
relacionamento com o mundo por meio de mediações simbó-
licas, afirma o professor Renato Manzano, também palestrante, 
articulista e head da Manzano Consulting. O mesmo acontece 
entre as pessoas e as marcas: as pessoas as veem como símbo-
los modernos de promessas de valor. Quando essas promessas 
são quebradas, o resultado é uma crise de reputação, como a que 
vivemos hoje. “Todos os grandes e sérios institutos globais que 
falam sobre imagem e reputação das organizações estão iden-
tificando que tanto governos quanto empresas estão passando 
por momentos críticos. As pessoas acreditam cada vez menos 
na publicidade e nas promessas, e estão cada vez mais descon-
fiadas. Estamos entrando em um período de crise de reputação 
da imagem das organizações e das marcas”, afirma Manzano.

O motivo da crise, segundo o especialista, é simples: as mar-
cas não têm atendido às expectativas dos consumidores. “De 

modo geral, estamos passando por 
um processo de afastamento das 
marcas em relação às expectativas 
dos seres humanos. Existe uma certa 
decepção, porque as marcas prome-
tem que o cliente vai ter o produto, vai 
ser bem atendido, ter suas preocupa-
ções, temores e dúvidas esclarecidos, 
e sabemos que no dia a dia isso não 
acontece.” Na visão de Manzano, a 
impressão é que muitas empresas se 
esqueceram do básico: “quer ser uma 
empresa querida, admirada, presti-
giada? Coloque o cliente no centro de 
suas atenções”, ele recomenda.

RELEVÂNCIA ATEMPORAL
Ao mesmo tempo, uma marca admirada é aquela que se mantém 

relevante para o seu público, não importa o momento em que vive. 
É aquela que tem identidade e que evolui junto com as mudanças 
da sociedade. “Uma marca forte ao mesmo tempo que tem identida-
de, um jeito de ser, de pensar muito claro, entende o tempo em que 
ela vive, que opera”, comenta Araújo. “São marcas atentas aos movi-
mentos do mundo, à demanda das pessoas, à emergência dos novos 
comportamentos das gerações e que têm potencial de adaptação às 
mudanças do mundo”, ele continua.

O movimento de um consumo mais consciente tornou urgente 
o posicionamento das marcas diante de temas “quentes” no debate 
público como o racismo, a diversidade e a violência contra a mulher. 

O posicionamento firme das empresas diante de temas urgen-
tes da sociedade, no entanto, precisa ir além do discurso. Nas redes 
sociais ou em qualquer meio de comunicação, os consumidores 
buscam coerência entre o discurso da empresa e as suas atitudes 
do dia a dia. “O poder do review está na mão das pessoas. Quem vai 
dar três estrelinhas é o consumidor, não a empresa”, observa o vice- 
presidente da United Minds. x

“Uma marca forte  
ao mesmo tempo que  
tem identidade, um  
jeito de ser, de pensar  
muito claro, entende  
o tempo em que ela  
vive, que opera”
RODOLFO ARAÚJO
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Em Londrina, a marca mais 
amada apontada pela pes-
quisa foi Super Muffato, que 
também foi eleito como a 
marca que representa a cida-
de. Com a proposta de estar 

sempre presente no dia a dia das pessoas 
nas cidades onde atua, o grupo é considera-
do a quarta maior rede de supermercados do 
País, segundo o ranking da Associação Bra-
sileira de Supermercados (ABRAS). Possui 
67 lojas entre varejo (Super Muffato) e ataca-
rejo (Max Atacadista), e atua em 25 cidades 
do Paraná e interior de São Paulo.

Os canais on-line e off-line são utilizados 
permanentemente pelo grupo para se re-
lacionar com os seus públicos e, principal-
mente, conhecer as necessidades e desejos 
dos clientes. A rede também é reconhecida 
por empregar as potencialidades da tecno-
logia para oferecer uma experiência de con-
sumo individualizada e positiva ao cliente, e 
realizar campanhas de fidelização de suces-
so como a dos selinhos, que o cliente ganha 
a cada valor em compras para trocar por pro-
dutos desejo. O grupo também realiza ações 
de caráter assistencial e humanitário para 
estar sempre próximo da comunidade. x

marca mais amada

———  
Empresa também foi apontada como  
a que mais representa a cidade

SUPER MUFFATO  
É A MARCA MAIS AMADA 
EM LONDRINA
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TOP MARCA MAIS AMADA

SUPER MUFFATO
 4,0%

ARNALDO'S
 3,8%

CATUAÍ SHOPPING
 3,7%

TOP MARCA LONDRINA

SUPER MUFFATO
 15,0%

SERCOMTEL
 7,8%

CACIQUE
 6,7%
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O Super Muffato é apaixonado por Londrina e por todos os londrinenses.
Por isso, é com grande alegria que recebemos os prêmios de marca mais lembrada
no segmento de supermercados, marca mais amada pelo consumidor e marca
que mais representa a cidade no TOP DE MARCAS LONDRINA 2020.
Ter o seu carinho nos enche de orgulho e gratidão. Muito obrigado a todos!
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geração de valor

PROPÓSITO EM 
EVIDENCIA
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Apandemia do coronavírus trouxe 
para a superfície mazelas sociais que 
antes passavam despercebidas pela 
maioria das pessoas. A falta de sane-
amento básico fez dos mais pobres 
mais suscetíveis à doença causada 

pelo vírus. As medidas de isolamento social 
necessárias para controle da pandemia 
e a crise econômica decorrente delas 
fizeram com que muitos brasileiros 
perdessem sua fonte de renda.

 Esse despertar levou os consu-
midores a ficarem mais atentos à 
postura das empresas e a exigirem 
das organizações um posiciona-
mento sobre questões sociais. Em-
bora algumas dessas questões ainda 
causem polêmica em pleno século XXI, 
o fato é que empresas “ensimesmadas”, que 
desempenham suas atividades apenas em prol de 
sua sobrevivência, não são mais vistas como antes.

O que precisa hoje estar no cerne das empresas pode 
ser resumido em uma única palavra: propósito, um va-
lor que extrapola os limites da organização e gera im-
pacto positivo na sociedade.

“Há muitos anos muitos consumidores no Brasil  
se identificam com marcas que abraçam causas e 
olham para os produtos de empresas que os produzem 
observando e perguntando quais são os impactos que 

geram no meio ambiente e na sociedade”, comenta 
Rodolfo Gutilla, sócio-diretor da Cause, consultoria de 
causa e propósito.

Segundo ele, foi a partir dos anos 2000 que as novas 
gerações começaram a perceber que a ideia de pro-

gresso e de desenvolvimento trazia consigo uma 
consequência nefasta, que era a degrada-

ção ambiental. “Isso moveu o ponteiro 
da sociedade, e é óbvio que no Brasil 

existem outros agravantes como a 
exclusão social, que gera pobreza 
extrema e miséria. ”

A pandemia do coronavírus veio 
agravar ainda mais os problemas 

sociais que já existiam no País e 
pressionar as empresas a tomarem 

providências. “A pandemia veio ace-
lerar a incorporação de propósito na ges-

tão das empresas”, diz Eraldo Carneiro, head 
em Gestão Estratégica de Reputação e Propósito da 

In Press Porter Novelli. “Claro que tem empresas que 
há muito tempo já trabalham orientadas por propósi-
to, mas agora os consumidores estão se tornando mais 
conscientes, mais preocupados com aspectos relacio-
nados ao propósito, ao valor que as empresas geram, 
o quanto contribuem ou têm contribuído para aliviar 
toda essa tensão gerada pela pandemia, seja no nível 
de saúde, mas também nos outros, como a perda de 
receita”, ele continua.

———  
Momento exige que empresas se 
posicionem contra mazelas econômicas 
e sociais agravadas pela pandemia

“A pandemia 
veio acelerar a 

incorporação de 
propósito na gestão 

das empresas”
ERALDO CARNEIRO
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geração de valor

TEMAS URGENTES
A desigualdade social, que foi agravada pela crise causada pelo 

coronavírus, é um exemplo de temas que passaram a demandar 
mais atenção com a pandemia. “Ficou muito mais evidente que 
alguns segmentos da sociedade são muito vulneráveis e ficaram 
mais ainda depois da pandemia”, comenta Carneiro. 

Outro exemplo são os pequenos negócios, que se viram forte-
mente impactados pela crise. A violência contra a mulher, cujas 
denúncias aumentaram com o isolamento social, também é 
tema que se tornou mais evidente após o início da pandemia. O 
acesso a saneamento básico e a água potável também se tornou 
um problema gritante. “A pandemia realmente colocou luz sobre 
algumas causas tais como o saneamento básico e o acesso a água 
potável, urgentíssimas no Brasil em tempo de pandemia. Isso 

“Ficou muito 
mais evidente que 

alguns segmentos da 
sociedade são muito 

vulneráveis e ficaram 
mais ainda depois da 

pandemia.”
ERALDO CARNEIRO

nos remete a perguntas essenciais, elementares de questões que 
nunca foram tratadas com a devida importância pela elite brasi-
leira”, comenta Gutilla. “Isso mostra que as causas estão conecta-
das ao espírito da época.”

O movimento Black Lives Matter, que explodiu após a mor-
te de George Floyd por policiais em Minneapolis, no Estado de  
Minnesota (EUA), também exigiu um posicionamento mais firme 
das empresas em relação às questões raciais. No Brasil, a criação 
de um programa de trainee exclusivo para negros pela varejista  
Magazine Luiza causou polêmica e levantou discussão sobre a 
falta de oportunidades para afrodescendentes no mercado de 
trabalho. “A pandemia acabou alavancando a agenda não só na 
área de saúde, mas em todos os segmentos que estão mais fragi-
lizados. Mulheres, negros, pessoas com deficiência, LGBTI. Está  
cada vez mais difícil as empresas se manterem indiferentes em 
relação a isso”, diz Carneiro.
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Coerência e consistência 
ao longo do tempo
——— 

Ao mesmo tempo que contribui para gerar impac-
to positivo na sociedade, um propósito autêntico 
contribui para o crescimento dos negócios, acres-

centa o head da In Press Porter Novelli, Eraldo Carneiro. 
Investidores já olham para critérios classifi cados como 
ESG (Environmental, Social and Government - ambien-
te, social e de governança) para decidir onde vão alocar 
seus recursos. “O propósito acaba sendo um driver de 
escolha, de preferência, de lealdade de muitos públicos. ”

Mas é preciso ter coerência e consistência em relação 
ao seu propósito. Do contrário, corre-se um grande ris-
co de ter a reputação manchada. “As pessoas hoje estão 
atentas, vigilantes ao comportamento das empresas, 
não só ao que produzem, mas a quais são seus valores e 
se são autênticos”, reforça Carneiro. Zelar pelo propósito 
pode exigir grandes sacrifícios, como no caso da fabrican-
te alemã de pneus Continental, que emitiu um comuni-

cado pedindo desculpas por ter contribuído com o regi-
me nazista em um momento de sua história. “A empresa 
assumiu isso publicamente para que possa ser coerente 
com seu propósito, seus valores atuais, tornando público 
um erro do passado. ”  

Muitas empresas nasceram ou hoje nascem com um 
propósito. Exemplos atuais são marcas veganas ou que 
surgem com o objetivo de democratizar o acesso à edu-
cação. Outras nasceram de um propósito de seu funda-
dor, que se perdeu com o tempo. Mas, de em todos os 
casos, de tempos em tempos, é preciso se lembrar o que 
levou a empresa a ser criada, e o quanto ela ainda gera 
valor para a sociedade. “Do contrário, ela corre o risco de 
se ensimesmar, acabar vendo a si mesma, a sua sobrevi-
vência como seu propósito, e perder de vista que propósi-
to é um valor transcendente”, ressalta o head da In Press 
Porter Novelli. x
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top valor

COMISSÃO DE 
JURADOS DO  
TOP VALOR 2019:

RESILIÊNCIA EM 
MEIO AO CAOS
——  
Especialistas apontaram as marcas Top de 
Marcas 2020 que mais se destacaram na 
comunicação com públicos durante este ano 
de pandemia da Covid-19 em Londrina

Marco Kumura
Marketscape
Marcos Leite 
M/Leite
Mario Seki
Wiz Propaganda
Patricia Hermely
EGG Comunicação
Rodrigo Guerra
Guerra Propaganda
Spartaco Puccia
SpB Comunicação ©
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Todos os anos, um júri formado por profissio-
nais reconhecidos do mercado de comuni-
cação e marketing londrinense escolhe, den-
tre as marcas vencedores da pesquisa Top de 
Marcas, as que mais se destacaram ao longo 
do ano no trabalho de comunicação com os 

seus públicos e no relacionamento com a sociedade. Este 
ano, o grande vencedor da categoria Top Valor foi a coopera-
tiva de crédito Sicredi. 

Em um momento conturbado da história, as marcas ti-
veram que rapidamente se adaptar a uma nova realidade e 
conversar com o seu público de maneira diferente, quando 
medidas de distanciamento social precisaram ser adotadas 
de forma urgente. 

Fazendo uma analogia, Spartaco Puccia, da SpB Comu-
nicação, diz que as empresas tiveram que rapidamente se 
ajustar à nova situação, como alguém que é jogado em uma 
piscina fria. Diante de uma grave crise econômica e sanitá-
ria, tudo o que algumas empresas puderam fazer no mo-
mento foi sobreviver, acrescenta Marcos Leite, da M/Leite.

Alguns setores da economia foram mais afetados que 
outros, mas de maneira geral, todos tiveram que migrar a 
comunicação para os canais digitais. A pandemia eviden-
ciou as marcas que já tinham investido neste meio de co-
municação, e acendeu um alerta para quem ainda não tinha 
presença digital. 

Quem já tinha estrutura de marca com trabalho de bran-
ding, planejamento, gestão de propósito, tom de voz, teve 
menos desgaste ao mudar a forma de abordagem de forma 
repentina, afirmam os profissionais. Nas redes, o discur-
so promocional deu espaço a mensagens mais humanas, 
sensíveis ao momento. “As marcas tiveram que se conectar 
mais com as pessoas, trabalhar mais a conexão em todos os 
sentidos”, comentou Rodrigo Guerra, da Guerra Propagan-
da. Além disso, a geração de conteúdo se tornou ainda mais  
importante para se comunicar com as pessoas, pontuou 
Marcos Leite. 

Para Marco Kumura, da Marketscape, a pandemia tam-
bém deixou claro que a barreira entre o físico e o digital não 
existe. “Não existe marketing digital e tradicional. Ficou 
mais claro que a campanha tem que ser integrada. ” Com 
todos entrando no meio digital, porém, o buzz aumentou e 
ficou evidente que quem tem uma marca bem posicionada 
e engajada se torna mais relevante. “Só gritar não adianta 
nada”, salienta Kumura. 

“As marcas tiveram 
que se conectar mais 

com as pessoas, 
trabalhar mais a 

conexão em todos  
os sentidos” 

RODRIGO GUERRA

Com a paralisação de atividades econômicas durante a pan-
demia, a comunicação se mostrou tão ou mais relevante para as 
empresas neste momento. “O mercado não parou. Este inclusive 
é um momento relevante para fazer o Top de Marcas, para que as 
pessoas sintam que a comunicação se manteve tão necessária”, 
destaca Patrícia Hemerly, da Egg Comunicação. x
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as top 5 de londrina

Com um trabalho de comunicação consolidado ao lon-
go dos anos, a Unimed ganhou pontos dos jurados pelo 
seu posicionamento como plano de saúde em um dos 
momentos mais difíceis da saúde coletiva mundial. 
Busca a conscientização do seu público disseminando 
informações sobre saúde, incentivando os seus clientes 
a se cuidarem. Mesmo com ações presenciais restritas 

pelo isolamento social, realizou lives e corrida de rua 
virtual. Suas equipes foram disponibilizadas para que o 
cliente pudesse tirar suas dúvidas e realizar processos 
administrativos via telefone ou chat para se manter em 
segurança em casa, e o aplicativo ganhou mais funcio-
nalidades e importância.

CONSCIENTIZAÇÃO 
SOBRE CUIDADO

BANDEIRA DO 
COOPERATIVISMO
Considerada a maior cooperativa do sistema Sicredi do País, 
com 110 agências e 400 mil associados, a Sicredi União PR/SP, 
na visão dos jurados do Top Valor, ergue a bandeira do coopera-
tivismo, formando conexões no Brasil inteiro. Possui laços fortes 
com o agro e, neste momento de crise, buscou apoiar o comércio 
local gravemente afetado pela pandemia com a campanha “Eu 
coopero com a Economia Local” e disponibilizando o aplicativo 

Conecta para que os associados anunciassem e vendessem pro-
dutos e serviços entre si. Na visão dos jurados, ao mesmo tempo 
que o Sicredi valoriza seus cooperados de forma individual, tem 
uma preocupação com a sociedade como um todo. 
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Parte de um dos mercados mais afetados pela crise, o varejo, 
o Catuaí Shopping se reinventou para manter as vendas e a 
marca em evidência durante a pandemia. Os jurados do Top Valor 
destacaram ações como o Cine Drive-in, com sessões de cinema 
para assistir do carro no estacionamento do shopping, e o Catuaí 
Online, que conta com uma assessora de compras exclusiva para 
ajudar os consumidores no momento em que não poderiam estar 

presentes. Logo no início da pandemia, o Catuaí também implan-
tou sistema de drive-thru e de locker - um armário com senha - 
para retirada das compras, e já anunciou o lançamento de uma 
plataforma completa de vendas on-line. 

O Grupo Muffato foi avaliado positivamente pela maioria 
dos jurados, que considera a marca à frente do seu tempo 
neste quesito. O Grupo se destaca com o trabalho integra-
do de suas plataformas on-line e off-line para se comuni-
car com o cliente. Com o desafi o de manter as operações 
em funcionamento e a cadeia de abastecimento sem 
rupturas na pandemia, ao mesmo tempo assegurando a 

saúde e segurança de seus colaboradores, o supermercado 
investiu no canal de delivery, intensifi cou o uso de solu-
ções tecnológicas como a prateleira infi nita no segmento 
de omnichannel, o sistema de shop-and-go para compras 
e pagamento pelo celular e os autocaixas.

ACESSO A COMPRAS 
NO VAREJO

INTEGRAÇÃO 
ON-LINE E OFF-LINE

Com uma grande parcela dos ônibus parados no início da pan-
demia do coronavírus, a Viação Garcia teve que promover 
mudanças nos seus veículos e processos. A empresa realizou 
investimentos em biossegurança com higienização e desinfec-
ção dos ônibus através da aplicação de ozônio e amônia. Foram 
adquiridos veículos com uma nova confi guração de assentos, 
com maior quantidade de poltronas individuais para atender à 

necessidade de distanciamento social. Os jurados do Top Valor 
também destacaram ações sociais realizadas pela companhia, 
bem como a sua comunicação visual e o branding da marca, 
consideradas modernas.

SEGURANÇA DOS 
PASSAGEIROS
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A centenária Coca-Cola é líder de lem-
brança entre os londrinenses, segun-

do a pesquisa do Top de Marcas. A marca 
foi citada por 16% dos respondentes da 
pesquisa quando perguntados sobre a pri-
meira marca que lhes vem à cabeça, na ca-
tegoria Top do Top. A Coca-Cola liderou a 
categoria com margem folgada em relação 
à segunda colocada, a Nike (10,3%). Em 
terceira posição, veio a Adidas, com 5,7% 
das respostas. A conquista mostra a força 
da marca, que investe na consolidação do 
portfólio com diversifi cação de bebidas, 
se posicionou nesse período de pandemia 
ao lado dos profi ssionais de saúde e do pe-
queno varejo com ações específi cas, e vei-
culou campanhas na mídia para inspirar 
as pessoas a terem esperança e resiliência 
para superar este momento juntos.

Com serviços de higiene mais deman-
dados devido à pandemia do novo 

coronavírus, a presença do nome de 
marcas como no segmento de lavanderia 
fi cou mais forte na lembrança dos consu-
midores. Talvez esse seja um dos motivos 
pelos quais a 5àsec teve o maior cresci-
mento do índice de lembrança de um ano 
para o outro, saltando de 19,5% em 2019 
para 42,2% em 2020, com um aumento de 
22,7%. Atenta às novas necessidades dos 
consumidores, nesse período de quaren-
tena, a empresa buscou oferecer aos clien-
tes pacotes e promoções e apostou no 
e-commerce e no serviço de delivery para 
se manter mais próxima dos consumido-
res. A clínica de imagem Lab Imagem e o 
Buffet Planalto também foram destaques 
em crescimento na percepção de marca 
de 2019 apara 2020.

TOP DO TOP

COCA-COLA 
É PRIMEIRA 
MARCA QUE VEM 
À CABEÇA DOS 
LONDRINENSES

TOP PERFORMANCE

NOME DA MARCA 
5ÀSEC FICOU 
MAIS FORTE NA 
LEMBRANÇA DOS 
LONDRINENSES

tops especiais

Com 78,7% das citações em seu seg-
mento, a Viação Garcia é a que obte-

ve o maior percentual de lembrança den-
tre as 78 marcas líderes na pesquisa Top 
de Marcas Londrina. A empresa nasceu 
junto com Londrina e sempre se destacou 
na inovação e na tecnologia para ofere-
cer uma experiência de viagem cada vez 
melhor aos seus clientes. Neste período 
de pandemia, a Viação Garcia adquiriu 
novos ônibus com confi guração de pol-
tronas mais adequada às exigências de 
distanciamento social. Também investiu 
em processos de higienização e desinfec-
ção dos veículos com aplicação de ozônio 
e amônia para garantir a segurança dos 
passageiros e foi pioneira na instalação de 
cortinas de proteção entre poltronas em 
todos os seus serviços. A forte presença 
nas mídias digitais permitiu que a em-
presa comunicasse todos os cuidados de 
biossegurança e informações atualizadas 
sobre linhas e horários em operação.

TOP MAIS

VIAÇÃO GARCIA 
CONQUISTA 
MAIOR ÍNDICE DE 
LEMBRANÇA DO 
TOP DE MARCAS

TOP MAIS

VIAÇÃO GARCIA
 78,7%

FOLHA DE LONDRINA
 78,2%

UNIMED
 73,7%

TOP PERFORMANCE

5ÀSEC
22,7%

LAB IMAGEM
 22,6%

BUFFET PLANALTO
 22,5%

TOP DO TOP

COCA-COLA
 16,0%

NIKE
 10,3%

ADIDAS
 5,7%
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A empresa de gestão de resíduos sóli-
dos e serviços de limpeza urbana é 

mais uma vez Top Meio Ambiente, com 
5,2% das citações na categoria. Além de 
realizar serviços de coleta pública e pri-
vada de resíduos, de varrição, construção 
e operação de aterros sanitários, a Kurica 
Ambiental S.A. estimula projetos de edu-
cação ambiental realizando palestras e 
produzindo materiais que visam orientar 

a população para a correta separação dos 
resíduos. Fundada em 2007, a empresa 
está apta a coletar, tratar e dispor corre-
tamente qualquer tipo de resíduo sóli-
dos, como resíduos orgânicos, resíduos  
da construção civil, recicláveis, resíduos 
perigosos ou de saúde, por exemplo. No 
segmento dos efluentes, faz o tratamen-
to de chorume através da tecnologia da 
AKWatech Gestão de Efluentes. 

TOP MEIO AMBIENTE

KURICA CONTINUA NO PÁREO 
COMO MARCA MAIS ASSOCIADA 
AO MEIO AMBIENTE

Para que o empresário tenha em mãos informações de dife-
rentes segmentos de público londrinense, a pesquisa do Top 

de Marcas também identifica os nomes mais lembrados por gê-
nero e em diferentes faixas etárias e regiões da cidade. O Super 
Muffato abocanhou a maior fatia de citações em três regiões da 
cidade: Sul (10,8%), Centro (10,2%) e Norte (8,8%). Na região 
Leste, o Boulevard Shopping foi o mais lembrado (12,5%). Já na 
região Oeste, venceu a lanchonete Big Dog (7,4%). No Top Femi-
nino, a Léo Cosméticos foi a mais citada (9,5%), e no Top Mas-
culino, a ganhadora é a Karilu (4,4%). Entre a Geração Z, a casa 
noturna Level 2 (7,8%) é a que veio antes na memória dos jovens. 
O Top Adulto ficou com o Catuaí Shopping (5,1%), e o Top Sênior 
com as Farmácias Nissei (3,3%). 

TOP PÚBLICOS ESPECÍFICOS

PESQUISA RECONHECE 
MAIS LEMBRADOS 
EM SEGMENTOS DE 
PÚBLICOS ESPECÍFICOS

TOP ZONA SUL
SUPER MUFFATO  |  10,8%
TOP CENTRO
SUPER  MUFFATO  |  10,2%
TOP ZONA NORTE
SUPER MUFFATO  |  8,8%
TOP ZONA LESTE
BOULEVARD LONDRINA SHOPPING  |  12,5%
TOP ZONA OESTE
BIG DOG  |  7,4%
TOP FEMININO
LÉO COSMÉTICOS  |  9,5%
TOP MASCULINO
KARILU  |  4,4%
TOP GERAÇÃO Z  (16 A 25 ANOS)

LEVEL 2  |  7,8%
TOP ADULTO
CATUAÍ SHOPPING  |  5,1%
TOP SÊNIOR
FARMÁCIAS NISSEI  |  3,3%

TOP MEIO AMBIENTE

KURICA
 5,2%

A. YOSHII
 3,8%

SUPER MUFFATO
 2,8%
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alimentação

DELIVERY EM ALTA
———  
Restaurantes reforçam os serviços de delivery 
e atendimentos virtuais
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O setor de alimentação precisou se adap-
tar e adotar novas práticas para atender 
o consumidor neste período de pande-
mia. Novas opções no cardápio, atendi-

mento pelas redes sociais, aplicativos de delivery 
foram algumas das estratégias para vencer os obs-
táculos de 2020 e ampliar o market share.  
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BUFFET
Com mais de 42 anos de tradição, o  

Buffet Planalto, da família Chineze, 
oferece espaço amplo, flexível, requinta-
do e climatizado para realização de even-
tos. O atendimento sofisticado e o cardá-
pio cuidadosamente elaborado, fazem do 
Buffet Planalto uma referência no Brasil. 
Tanto no espalho Buffet Planalto, quanto 
no Villa Planalto, os clientes encontram 
uma equipe formada por profissionais 
treinados e bem orientados, que ofere-
cem completo suporte aos eventos. Neste 
ano, com as restrições iniciais à realiza-
ção de eventos, o negócio se reinventou 
com a inauguração do espaço Graciosa by 
Planalto, localizado na Chácara Graciosa, 
zona sul da cidade, para funcionar como 
restaurante e como delivery do cardápio 
da casa. Com a flexibilização da abertu-
ra das áreas de convivência na cidade, o 
novo espaço passou a ser também uma 
nova opção para a realização de eventos, 
tudo dentro dos protocolos sanitários. O 
Planalto investiu ainda na especialização 
da gastronomia para atender ao mercado 
fitness e vegano, com opções de produ-
tos sem glúten, sem lactose e zero açúcar 
para diabéticos. 

CHURRASCARIA 
A Chimarrão opera no mercado local 

há mais de 30 anos, com a proposta de 
ser uma casa especializada no churrasco  
gaúcho. “A qualidade do nosso atendi-
mento gera a comunicação "boca a boca", 
que certamente é um ponto fortíssimo 
na reputação da nossa marca”, acredota 
Vinicius de Oliveira Chiesa, gerente da 
churrascaria. A marca também aposta 
no ambiente virtual para interagir com o 
consumidor e estar sempre presente na 
sua memória. “Compartilhamos o nosso 
dia a dia com nossos seguidores, desper-
tando o desejo do nosso cliente em viven-
ciar a experiência da nossa gastronomia”, 

diz Chiesa. Os momentos de quarentena 
no ano, que mudaram o comportamento 
de convívio social, fez a marca repensar 
estratégias de posicionamento. “Já vínha-
mos com a tendência do negócio digital 
e potencializamos o delivery por meio 
de aplicativo de entrega. Criamos mais 
produtos e aumentamos nossa interação 
com o mercado”, comenta o gerente. 

DOCERIA 
A Hachimitsu consolida-se como 

a maior rede de docerias do norte do  
Estado e entre as maiores do Paraná. O 
maior objetivo da marca é proporcionar 
experiências únicas aos consumidores, 
com produtos que atraem os olhares 
pela sofisticação e ingredientes selecio-
nados. Hoje são sete lojas em atividade 
em Londrina e Maringá. Fundada em 
2005 por Nilo e Suely Kato, a trajetória da  
Hachimitsu, que significa mel de abelha, 
foi iniciada uma década antes, no Japão. 
Entre a rotina de trabalho nas fábricas ja-
ponesas, Suely conheceu as técnicas da 
confeitaria oriental em um curso especia-
lizado na área. Após 15 anos no Japão, o 
casal retornou ao Brasil e em 2005 abriu 
a primeira loja com uma pequena porta 
na avenida JK, em um espaço para cinco 
clientes e uma funcionária. Com o tempo, 
os doces sem igual foram conquistando 
os londrinenses e o pequeno negócio foi 
se expandindo. Hoje a empresa conta 
com um centro de produção e emprega 
mais de 100 colaboradores.
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BUFFET

PLANALTO
 36,5%

ELITE
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LAGUNA
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CHURRASCARIA

CHIMARRÃO
 30,7%
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 26,7%
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 13,3%
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 23,3%
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 14,7%
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 5,7%
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PANIFICADORA

PANDOR
 12,5%

HOLANDESA
 6,8%

PANETTERIA PALHANO
 6,2%

alimentação

FRANGO 
Líder no mercado de frangos no Para-

ná, a Big Frango faz parte da JBS desde 
2014. Seu portfólio é completo, com fran-
gos temperados e in natura, sendo refe-
rência em qualidade, sabor e versatilidade 
no mercado de aves em geral. Com raiz pé 
vermelho, o frigorífico Big Frango nasceu 
em Rolândia e ampliou sua visibilidade 
pela forte presença nos pontos de venda. 
Segundo a empresa, a evolução dos pro-
cessos de produção é constante para levar 
qualidade à mesa do consumidor. “A nos-
sa eficiência que conta com uma equipe 
motivada e especializada, garante a quali-
dade da marca Big Frango”, destaca a em-
presa. A companhia aprimorou as suas 
embalagens neste ano e está focada na 
valorização do relacionamento com mer-
cados e açougues, remodelando ainda os 
seus canais de atendimento e comunica-
ção com fornecedores e clientes.

PADARIA E CONFEITARIA 
A padaria Pandor sempre foi reconhe-

cida pela qualidade dos produtos e pelo 
atendimento ágil na loja que está localizada 
próxima à região de clínicas médicas em 
Londrina. “A qualidade tem sido um dos 
alicerces para manter a nossa visibilidade 
no mercado. E constantemente investimos 
em técnicas e produtos para manter esse 
padrão”, destaca Elvis Rodrigues, colabo-
rador da área administrativa da Pandor. 
Outro ponto de destaque, segundo ele, é 
o visual do local que oferece um ambiente 

agradável e convidativo. “O grande desafio 
nesse período de pandemia foi o desequi-
líbrio financeiro ocasionado pela perda de 
faturamento decorrente da diminuição 
de fluxo e compras. A saída foi adotar me-
didas junto aos nossos colaboradores e  
fornecedores para vencermos este mo-
mento”, afirmou Rodrigues. Na comunica-
ção, a Pandor tem apostado nos canais pró-
prios. “Buscamos realizar um trabalho mais 
personalizado, atendendo nossos clientes 
pelas mídias digitais de forma pessoal e di-
nâmica”, disse Rodrigues. 

PIZZARIA 
Com a experiência de três décadas de 

mercado, a pizzaria Borelluccio está 
sempre se desafiando a apresentar novi-
dades e inovar no atendimento ao cliente. 
“Uma marca não se faz da noite para o dia 
e sim adquire sustentabilidade quando 
se fundamenta na seriedade com o foco 
de trazer satisfação constante ao clien-
te. Por isso trabalhamos com produtos 
de alta qualidade para ter um produto fi-
nal que ofereça excelente experiência ao 
consumidor, afirma Vander Luiz Borelli, 
proprietário. Neste ano, que também foi 
desafiador para o setor gastronômico, a 
Burelluccio reforçou as precauções sani-
tárias. “Estamos atendendo os clientes 
nos carros e nossos entregadores estão 
todos orientados com os cuidados que 
precisam tomar. A nossa estratégia foi 
usar as redes sociais para estarmos mais 
próximos de todos, informando os proto-
colos do nosso atendimento e realizando 
promoções”, conta Borelli. A marca já tem 
um projeto de abrir uma nova unidade 
em Londrina em um espaço mais amplo 
para proporcionar ainda mais conforto 
aos clientes.
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Havas, atendimento da marca. “Poder 
comemorar mais um ano de China in 
Box no Brasil, especialmente em 2020, é 
um refl exo de muita dedicação, reconhe-
cimento e carinho. Acreditamos que é 
fundamental nos aproximarmos cada vez 
mais dos consumidores e fortalecer esse 
relacionamento”, diz Mary Kaidei, dire-
tora de marketing do Grupo TrendFoods, 
detentora da marca e considerado o maior 
grupo especializado em fast-food no país.

RESTAURANTE SEF SERVICE 
O restaurante Dá Licença, mais lem-

brado pela população no segmento, está 
há mais de quatro décadas no mercado 
londrinense. O ano de 2020 foi um perío-
do para rever estratégias de curto e médio 
prazo e de concentrar fôlego nas opera-
ções mais rentáveis e dinâmicas. Duas 
unidades mais atingidas pela pandemia 
mundial foram fechadas. “Mantivemos 
as principais metas de longo prazo como 
o fortalecimento da unidade Recanto Dá 
Licença como âncora, e das casas da João 
Cândido, Shopping Boulevard e Shopping 
Royal. O delivery foi reforçado e alcan-
çamos resultados positivos”, disse Enio 
Luiz Sehn Júnior, presidente do grupo. A 
empresa, segundo ele, está otimista com 
2021 e a expectativa da retomada da eco-
nomia. “Os empreendedores de forma 
geral já estão mais atentos à necessidade 
de reação iminente em relação a qualquer 
crise que possa acontecer. O ano de 2020 
nos trouxe aprendizado”, afi rmou. 

RESTAURANTE ÁRABE
Variedade, originalidade, padrão e tra-

dição são os atributos que colocam o res-

taurante Kiberama no topo da pesquisa 
Top de Marcas no segmento.  As receitas 
de longa data garantem o sabor e a quali-
dade estabelecimento. O restaurante vem 
investido em mídia digital, TV, rádio e ou-
tdoors para estar sempre na memória dos 
londrinenses. Para enfrentar os desafi os 
deste período de pandemia, o Kiberama 
ampliou a comunicação e criou novos 
pratos para chamar a atenção de poten-
ciais clientes. “No restaurante adotamos 
medidas para garantir a segurança do 
cliente como o distanciamento das mesas 
e o limite ao número de pessoas dentro do 
estabelecimento, assim como medidas 
de higiene e limpeza. Ao mesmo tempo, 
incentivamos nossos clientes a pedir pelo 
delivery ou buscar o produto com agen-
damento prévio”, comenta Pedro Carlos 
Dakkache, sócio proprietário. 

RESTAURANTE CHINÊS
O China in Box, maior rede delivery 

de comida chinesa na América Latina, 
comemora 28 anos de atuação e passou 
a ser novamente a marca mais lembra-
da pelo londrinense no segmento. Para 
marcar a data a empresa investiu em 
uma estratégia 100% digital que envol-
veu infl uenciadores nacionais e regio-
nais em áreas diversas como música, TV, 
lifestyle e delivery de comida. “Desenvol-
vemos uma ação ampla com mais de 60 
infl uenciadores em todo o Brasil, o que é 
algo inédito para a rede. Nosso objetivo 
foi gerar o máximo de alcance, infl uência 
e relevância por meio de formatos que 
aliassem discurso de marca e promoção, 
e destacassem a experiência e qualidade 
dos pratos China in Box, ” explica Thiago 
Rodrigues, diretor executivo da BETC/
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 15%
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 5,3%
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RESTAURANTE JAPONÊS
Mais uma vez o Restaurante Sugoi 

foi o mais lembrado pelos londrinenses 
na categoria restaurante japonês. Desde 
a sua inauguração, há cinco ano, o Sugoi 
tem como objetivo oferecer a melhor 
experiência da cozinha japonesa como 
sinônimo de comida de qualidade, preço 
justo e excelência no atendimento. “Fa-
zemos um trabalho ativo em canais de 
comunicação, mas acreditamos que o 
principal e mais efetivo canal de propa-
gação da marca é sempre realizar o me-
lhor em relação ao que servimos e como 
atendemos nossos clientes”, afirma Ro-
sely Yury Yuzawa, proprietária. “Busca-
mos nos relacionar de maneira pessoal 
com cada cliente e as redes sociais têm 
sido um canal para cumprir com esse 
objetivo. Nosso entendimento sobre o 
“novo normal” era uma tendência que 
vinha a passos lentos e que a pandemia 
acelerou. Já vínhamos nos estruturando 
e construindo algo nessa direção, mas 
nosso relacionamento por vias digitais 
se intensificou e notamos a importância 
e a efetividade que a tecnologia nos pro-
porciona”, explica Rosely. 

RESTAURANTE ITALIANO
O restaurante La Gondola, especia-

lizado na gastronomia italiana, está há 
quase 30 anos no mercado em Londri-
na, prezando pelo bom atendimento, 
eficiência e atenção da equipe. O con-
forto, proporcionado pela ampla estru-
tura, cativa o cliente, mas, segundo os 
proprietários da marca, é o menu, com 
pratos clássicos que comtemplam cada 
região da Itália, é o ponto mais forte que 
mantem o restaurante na lembrança dos 
londrinenses. Entre as especialidades 
estão antepastos, pastas artesanais, pra-
tos com mignon combinado com risoto, 
salmão assado em forno à lenha, pizzas 
especiais com porções individuais e a 
carta seleta de vinhos nacionais e impor-
tados. O restaurante também aposta no 
delivery e que teve as vendas ampliadas 
com os aplicativos de entrega neste perí-
odo de pandemia.

SORVETE 
A Sávio completou 71 anos de merca-

do na produção de sorvete em Londrina, 
consolidando a sua missão que é a de ofe-
recer alimentos de qualidade para propor-
cionar momentos de alegria e satisfação. 
Neste ano, voltou a assumir a liderança de 
marca na memória do londrinense. Em 
sete décadas, a marca buscou ser referên-
cia nas regiões de atuação no setor de ali-
mentos congelados e ser reconhecida, se-
gundo a administração da empresa, pela 
satisfação de seus clientes, parceiros e 
colaboradores com foco em valores como 
solidez, agilidade, valorização social, inte-
gridade e otimismo. A Sávio foi a primeira 
empresa brasileira do ramo alimentício 
a conquistar o selo Empresa Amiga da 
Criança, da Fundação ABRINQ, um pro-
grama que premia a atuação de empresas 
nacionais na defesa dos direitos da crian-
ça e do adolescente, em virtude das ações 
sociais realizadas. Além de sorveterias 
próprias, os produtos da Sávio são encon-
trados em diversas redes entre supermer-
cados, padarias, bares e conveniências.

SUPERMERCADO 
O Grupo Muffato é a quarta maior 

rede de supermercados do país, segundo 
o ranking da Associação Brasileira de Su-
permercados (ABRAS). A rede atua em 25 
cidades do Paraná e interior de São Pau-
lo. A proposta da empresa é estar sempre 
presente no dia a dia da população das 
cidades em que atua. Na comunicação, 
a empresa utiliza, de modo permanen-
te, os canais de comunicação online e 
off-line para se relacionar com os seus 
públicos e, principalmente, conhecer 
as necessidades e desejos dos clientes. 
“Investimos cada vez mais na gestão do 
relacionamento com o cliente, utilizan-
do de forma intensiva as redes sociais, 
aplicativos e recursos tecnológicos”, afir-
ma Márcia Regina Pereira, Gerente de 
Marketing do Grupo Muffato. O ano de 
2020, segundo ela, exigiu dinamismo e 
agilidade da empresa no sentido de se 
ajustar à nova realidade trazida pela pan-
demia. Foram necessárias reformulações 

na logística, aperfeiçoamento do sistema 
de delivery, antecipação de estratégias de 
comércio online e adoção de medidas sa-
nitárias para a segurança de clientes e co-
laboradores. “A pandemia foi um “gatilho”  
para a implantação de várias estratégias 
que a empresa já vinha desenvolvendo 
para estar sempre próxima ao cliente e 
favorecer a experiência com a marca,  
destacou Regina. 

RESTAURANTE JAPONÊS

SUGOI
 13,7%

KOZAN
 8,0%

MATSURI
 5,8%

SORVETE

SÁVIO
 42,8%

KIBON
 19,7%

GELA BOCA
 8,7%

RESTAURANTE ITALIANO

LA GONDOLA
 9,7%

BOLLOGNA
 8,5%

BAROLO TRATTORIA
 5,8%

SUPERMERCADO

SUPER MUFFATO
 62,7%

VISCARDI
 9,8%

SUPER GOLFF
 5,2%
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automóveis

CONEXÃO 
ATIVA COM  
O CLIENTE 

Os canais digitais, Instagram, Facebook e WhatsApp marca-
ram presença ainda mais forte no dia a dia das empresas do 
segmento de Automóveis.  As companhias investiram em 
tecnologia para se manterem mais próximas do cliente. Os 

consultores de vendas e serviços estão conectados aos clientes por meio 
de práticas constantes de relacionamento e de prestação de serviço com o 
objetivo de fornecerem a melhor experiência com a marca.

LOJA DE AUTOPEÇAS
Fundada em abril de 1967, a Autope-

ças Londrina trabalha com o comércio 
de peças em geral, entre motor, câmbio, 
elétrica, freio, suspensão e injeção eletrô-
nica, para veículos nacionais e importa-
dos. Conta com duas lojas, em Londrina 
e Cambé, e está focada na busca de so-
luções para o consumidor, aliando tra-
dição e constante atualização. Este ano, 
a empresa reforçou a sua conexão ativa 
com os clientes e os canais digitais como 
Instagram, Facebook e WhatsApp passa-
ram a ser rotina de relacionamento com 

———  
Empresas implementam 
projetos e reforçam a 
presença no e-commerce
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consumidores. “Já tínhamos um sistema 
de entregas de mercadorias efi ciente, com 
a pandemia incrementamos este servi-
ço para poder atender cada vez melhor o 
cliente no sistema delivery”, conta Silvana 
Martins Cavicchioli, gerente administrati-
va. Projetos como loja virtual e e-commer-
ce que estavam sendo planejados foram 
agilizados e estão em fase de implantação. 
A empresa pretende avançar cada vez 
mais na área digital, fortalecendo os va-
lores que fazem parte da história da Auto 
Peças Londrina.

BATERIA 
A Moura, com 60 anos de mercado, é 

uma das maiores fornecedoras de bate-
rias para a frota de veículos em circulação 
na América do Sul. Nesse ano, em que o 
segmento foi pesquisado pela primeira 
vez no Top de Marcas Londrina, a baterias 
Moura foi a mais lembrada pela popula-
ção local. “Temos tradição e estamos em 
todo o país. A nossa marca constrói a sua 
visibilidade hoje principalmente pelas mí-
dias digitais para se manter na vitrine do 
mercado como a marca mais lembrada”, 
diz Israel Xavier Zimmermann, gerente 
de negócios Distribuidor Batermol, repre-
sentante da marca com atuação no norte 
do Paraná. Segundo ele, desde o início da 
pandemia, a Moura fortaleceu os canais 
digitais para se aproximar do cliente por 
meio do Moura Digital, com atuação nos 
sites da marca, e o Moura Fácil, focado na 
compra digital.

CONCESSIONÁRIA 
DE AUTOMÓVEIS 

O histórico de 25 anos de mercado e a 
presença física com duas lojas localizadas 
em pontos estratégicos da cidade, fi zeram 
da Metronorte a marca mais lembrada 
não somente no segmento de venda de 

veículos zero km, liderança que se man-
tém desde 2013, quanto em revenda de 
multimarcas, pesquisado pela primeira 
vez no Top de Marcas Londrina. “Inves-
timos sempre em estrutura e capacitação 
profi ssional. Temos uma constante reno-
vação da linha Chevrolet e somos a maior 
frota circulante na região de Londrina”, 
afi rma Waldir Rezende, diretor comercial. 
No segmento zero Km, a concessionária 
Metronorte opera em sincronia com a es-
tratégia e o posicionamento comercial e 
de marketing da GM do Brasil. 

REVENDA DE MULTIMARCAS
Para a Metronorte, a visibilidade no 

segmento de seminovos pode ser atri-
buída aos investimentos da empresa em 
estoque qualifi cado e estrutura moderna 
para atendimento dos clientes. “A Metro-
norte oferece ao consumidor o conforto e 
a segurança do maior showroom multi-
marcas do Paraná, em ambiente coberto 
e climatizado. Para este negócio investi-
mos em mídia online e operamos com o 
APP Metronote para a interação com o 
cliente”, destaca Rezende.  De acordo com 
ele, os investimentos em tecnologia têm 
se mostrado muito efi cazes para manter 
a empresa mais próxima do consumi-
dor. “Os consultores de vendas e serviços 
mantêm-se conectados aos clientes por 
meio de práticas constantes de relaciona-
mento e prestação de serviços”, avalia.
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MOURA
 26,2%

ELETRAN
 7,3%

REIFOR 
 6,8%

REVENDA DE CARROS MULTIMARCAS

METRONORTE
 7,7%

CALDARELLI VEÍCULOS
 6,8%
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 3,2%
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AUTOPEÇAS LONDRINA
 10,8%

GEVASCO
 8,0%

AUTOPEÇAS GUAPORÉ
 2,8%

 CONCESSIONÁRIA

METRONORTE
 25,2%

MARAJÓ
 8,5%

CIPASA
 7,7%
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bebidas

MARKETING 
INOVADOR 

———  
Setor de 
bebidas realiza 
campanhas 
para conectar 
os consumidores

Campanhas de comunicação inspirado-
ras, principalmente com foco nas pla-
taformas digitais, foram as apostas do 
setor de Bebidas para levar esperanças 

ao consumidor em meio à crise da Covid-19. Os 
laços de proximidade deram resultados e foram 
responsáveis pelo crescimento nas vendas e con-
quista de mais fatias do mercado consumidor.

ÁGUA MINERAL
Com mais de uma década de mercado, a 

água mineral Crystal é líder no segmento de 
águas no Brasil e é a mais lembrada pelo lon-
drinense. A marca está sempre à frente em 
inovação e lançou este ano a primeira garrafa 
de água mineral Crystal produzida apenas com 
material PET reciclado, reduzindo assim a ne-
cessidade de novos insumos, o descarte inade-
quado de embalagens e o nível de emissão de 
CO2. A garrafa nova é fl exível e pode ser torcida 
facilmente, o que torna mais fácil a coleta. Até 
2025 o objetivo é destinar corretamente 100% 
das embalagens, zerando a geração de resídu-
os da operação e entregando ao consumidor 
somente água. Neste ano, mais de 400 mil gar-
rafas foram doadas a hospitais de referência no 
tratamento da Covid-19 em São Paulo, Minas 
Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul e Mato Grosso do Sul. 
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CAFÉ 
A pandemia de Covid-19 impulsionou a marca Café 

Itamaraty a entregar benefícios sociais que contribuíssem 
de forma efetiva com o bem-estar da população. “Essa deci-
são estratégica tem nos guiado a nos posicionarmos neste 
ano tão desafi ador. Temos investido muito nos canais digitais 
nos últimos anos e é perceptivo o quanto a migração para o 
e-commerce vem aumentado”, comenta Jaciano Castro, ge-
rente regional de vendas sul.  A marca internalizou a logística 
de e-commerce e trabalha em uma nova plataforma que en-
globa toda a experiência em torno de cafés raros e especiais. 
Castro ressalta que a liderança na pesquisa no Top de Marcas é 
o resultado de uma construção de longo prazo focada em pro-
porcionar a melhor experiência aos consumidores. Nossos ca-
fés contam com a qualidade e a excelência de uma marca es-
sencialmente brasileira e apaixonada pelo que faz”, destacou.

CERVEJA 
A Brahma é a marca mais lembrada pelos londrinenses 

quando o assunto é cerveja, voltando a liderar a pesquisa anu-
al Top de Marcas Londrina.  A cervejaria investe no aprimora-
mento dos produtos para levar inovação e atender à todas as 
ocasiões de consumo. Além da nova Brahma Duplo Malte e 
da tradicional Brahma Chopp, o portfólio fi xo da marca con-
ta com a Brahma Zero, a Malzbier e a família Brahma Extra. 
De acordo com a assessoria de imprensa, a Brahma sempre 
buscou construir iniciativas pioneiras que proporcionassem 
entretenimento e diversão, aproximando os consumidores 
de suas paixões.  Com o início do isolamento social, a marca 
buscou uma forma de contribuir e continuar promovendo en-
tretenimento, lançando o Circuito Brahma Live. 
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ÁGUA MINERAL

CRYSTAL
 25,8%

D'FONTE
 14,5%

NESTLÉ
 7,2%

CAFÉ

ITAMARATY
 32,2%

3 CORAÇÕES
 15,7%

MELITTA
 13,2%

CERVEJA

BRAHMA
 26,2%

SKOL
 21,8%

HEINEKEN
 18,7%
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CHOPP
O Chopp Brahma, com opções do 

Claro e do Escuro, também apostou no 
entretenimento para criar proximidade 
com os consumidores. No mês de outu-
bro realizou ações alinhadas com a tra-
dicional festa da Oktoberfet, criando a 
ação: “Vai ter Oktober sim. Em casa. Com  
Chopp e tudo”. A ideia foi levar a tradição 
do chopp diretamente para a casa dos 
consumidores, cedendo um desconto 
acumulativo na aquisição do barril pelo 
site Chopp Brahma Express. 

LEITE
Fundada em 1964 por um grupo de 

produtores de leite determinados a cons-
tituir uma cooperativa para captação e 
industrialização do leite com qualidade, a  
Cativa é uma das marcas mais tra-
dicionais do mercado londrinen-
se. O ano de 2012 foi um marco para 
a ampliação de sua área de atuação 
em mais de 100 municípios e ope-
rando com 26 lojas agropecuárias no  
Paraná para atender consumidores com 
uma vasta linha de produtos que também 
inclui sua marca própria de sal mineral e 
ração Cativa. A marca expandiu o merca-
do com a aquisição da Confepar, central 
que englobava seis cooperativas e adqui-
riu a unidade da indústria da Mococa, em  
Cerqueira Cesar (SP). O relacionamento 
com o mercado é feito em ações diretas 
nos pontos de venda e de comunicação em  
veículos online e off-line. 

REFRIGERANTE 
Líder absoluta quando o assunto é refri-

gerante, a Coca-Cola também é referência 
quando se fala de campanha de marketing. No 
início da pandemia, a marca retratou na cam-
panha “Razões para Acreditar” a capacidade 
de as pessoas se reinventarem para superar 
os obstáculos. Em julho, o conceito foi "Juntos 
tem mais sabor", trazendo um olhar positivo 
para celebrar pequenos momentos em família. 
“Os consumidores e clientes estão no centro de 
tudo que a Coca-cola faz. Nossa clareza, con-
sistência e compromisso nos distinguem. Es-
ses atributos destacam nossa clareza de visão, 
missão e estratégia”, informou a assessoria de 
imprensa da marca no Brasil. 

SUCO DE LARANJA
Há sete anos no mercado, o Suco Prat’s vem 

conquistando e ampliando sua participação no 
mercado de suco de laranja. Em embalagem 
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 42,3%
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 11,8%
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 14,7%
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FÁBRICA 1
 6,7%

COLINA
 4,5%

Revista-TM-2020.indb   32Revista-TM-2020.indb   32 20/11/20   21:1920/11/20   21:19



transparente de diferentes tamanhos, o suco traz o diferen-
cial de não levar conservante na produção, permitindo uma 
sensação de degustação do suco que acabou de ser extraído 
da fruta. As laranjas são produção própria de espécies selecio-
nadas que garantem alta produtividade durante todo o ano. 
A marca investe continuamente em tecnologia na área de 
envase e assepsia de seus produtos, implantando rigoroso 
controle de qualidade para produção de suco concentrado 
de laranja, que também segue para exportação. “Produzimos 
nossas frutas e realizamos pesquisas contínuas que situam 
o desejo do cliente em primeiro lugar”, afi rma Alexandre 
Janene Costa, sócio diretor.

VINHO
Fundada na Serra Gaúcha, a Vinícola Guaravera esco-

lheu o Distrito de Guaravera, em Londrina para construir a 
sua unidade fabril, sob a administração da terceira geração 
da família de imigrantes italianos. A empresa cultiva uvas de 
variedades americanas e comercializa marcas consagradas 
no mercado como o vinho Guaravera e o Mr. Thomas. Ao 
longo dos anos, a vinícola vem consolidando a sua marca por 
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meio de parcerias comerciais, investimento em mídias sociais e 
ampliação da visibilidade dos produtos unindo qualidade e preço 
competitivo. “Mantemos contato direto com o consumidor por 
meio do marketing digital”, afi rma Julio Cesar Gazzi, gerente de 
marketing. A estratégia agora é ampliar investimentos nos pro-
cessos logísticos para aumentar a área de distribuição, motivada 
pela maior demanda do mercado na procura da bebida.

“Mantemos 
contato 

direto com o 
consumidor 
por meio do 

marketing 
digital”

JULIO CESAR GAZZI

SUCO DE LARANJA

PRAT'S
 43,7%

NATÚ
 11,0%

DEL VALLE  
 7,2%

VINHO

GUARAVERA
 27,5%

CAMPO LARGO
 7,2%

CONCHA Y TORO
 6,2%
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comunicação

As empresas de comunicação estão cada vez mais 
presentes no cotidiano do londrinense, investindo 
em inovação e em soluções para as novas formas de 
negócios que surgem para estimular a conexão e a in-

teração com as pessoas, favorecendo a visibilidade para estabe-
lecer confiança e rentabilidade.

EMISSORA DE RÁDIO
O rádio vem se transformando nos últimos tempos e dei-

xando de ser apenas “rádio”. Em Londrina, o nome Paiquerê, 
tradicional no segmento, é o que vem primeiro à memória  
das pessoas quando pensam em rádio. A Paiquerê FM 98.9 
vem se diversificando e usando outras plataformas de comu-
nicação para estar mais próxima dos ouvintes. “Investimos 
na atualização do aplicativo que permite mais interação e es-
tendemos a participação de nossas promoções para as redes 
sociais, gerando milhares de comentários e curtidas”, afirma  
Eder Balbino, diretor de marketing e artístico da emissora que,  

NOVAS  
ESTRATÉGIAS 

———  
Dê olho no comportamento do público 
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Conteúdos
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APLICATIVO PORTAL

IOS | Android
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Sintonize

@paiquere917 @paiquere917

Assista

25 ANOS
A RÁDIO MAIS LEMBRADA POR

SOMOS TOP DE MARCAS EM TODAS AS EDIÇÕES

TRADIÇÃO E CREDIBILIDADE
PERMANECEM MESMO COM AS MUDANÇAS

1º LUGAR

Carlos Camargo
(Apresentador)

Fiori Luiz
(Apresentador)

há cerca de um ano, lançou também um portal de 
notícias. No próximo ano, os planos são investi-
mentos em novas tecnologias, com foco cada vez 
maior no digital.

A Paiquerê 91.7 FM foi a primeira rádio local a 
realizar a comunicação transmedia e crossmedia de 
forma cotidiana, oferecendo oportunidades diferen-
tes de negócios para os anunciantes. “Construímos 
nossa credibilidade há mais de 60 anos e a inovação 
sempre fez parte da nossa trajetória. O período de 
desgaste mental de 2020 com a pandemia também 
trouxe ao ouvinte a necessidade de relaxamento e 
nostalgia. Isto nos levou a adaptar a programação da 
emissora para este momento em que vivemos”, afi r-
ma JB Farias, diretor geral da emissora. Na área co-
mercial, a empresa criou novas formas de negócios 
para as marcas locais continuarem a se comunicar 
no mercado, mesmo na situação de crise econômica 
gerada pela crise sanitária. “Não somos somente um 
veículo de comunicação, mas sim uma empresa que 
interfere no dia a dia de Londrina, e comprometidos 
com o desenvolvimento socioeconômico da cidade”, 
diz JB Farias. 

EMISSORA DE TV
A RPC TV completou recentemente 60 anos no 

Paraná. A emissora se pauta em levar informação 
e entretenimento para estimular o telespectador a 
contribuir para o bem da sociedade. “Procuramos 
mostrar os bons exemplos e dar voz à população, 
evidenciando o que de mais relevante acontece em 
cada canto do Paraná, seja pela televisão ou acesso 
digital”, afi rma Eduardo Boschetti, diretor-geral da 
RPC. Este ano a RPC promoveu campanhas e pro-
jetos como o “Em Casa Sim, Sozinho Nunca”, um 
movimento de conscientização, de solidariedade e 
de esperança que provocou interação com o público 
ao evidenciar os estabelecimentos ou serviços que 
estavam autorizados a funcionar e abertos em cada 
região do Paraná. “A nossa produção foi se adaptan-
do com equipes nas ruas ou em home offi ce para 
levar informações, contar histórias emocionantes e 
levar soluções de comunicação aos nossos clientes e 
parceiros”, diz Boschetti. 
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EMISSORA DE TV

RPC (GLOBO)
 45,0%

REDE MASSA (SBT)
 19,0%

TAROBÁ (BAND)
 14,8%

EMISSORA DE RÁDIO

PAIQUERÊ
 30,2%

JOVEM PAN
 20,3%

FOLHA
 14,2%
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JORNAL 
A Folha de Londrina possui um dos 

mais altos percentuais de lembrança 
de marca em Londrina. Pertencente ao 
Grupo Folha de Comunicação, o veículo 
começou a circular há mais de sete déca-
das e tem distribuição em todo o Paraná. 
Uma das suas recentes campanhas está 
focada em esclarecer a população sobre 
a propagação de notícias falsas, criando 
o Folha Confere que rebate informações 
pesquisadas na Internet. A empresa está 
também iniciando um formato totalmen-
te novo de gestão, priorizando as necessi-
dades atuais de informação da população. 
Nesse novo cenário, projetos como Clube 
do Assinante tendem a ganhar força no 
relacionamento com os leitores.

PORTAL LOCAL DE NOTÍCIA
Pertencente ao Grupo Folha, o portal 

Bonde é o mais lembrado pela popu-
lação londrinense quando o assunto é 
portal local de notícias. Foi um dos pri-
meiros portais em Londrina, surgindo 
na primeira década do século 21. O foco 
atual na produção de conteúdo do Portal  
Bonde aponta para a agilidade na publi-

cação da notícia, redigida em um formato 
mais direto para facilitar a interação com 
a informação. “Trabalhamos fortemente 
nas redes sociais para fortalecer o Portal 
e o relacionamento com os internautas”, 
destaca Bruno Pirolo, responsável de 
Marketing do Grupo Folha.

PROGRAMA LOCAL DE TV
O Tribuna da Massa, principal pro-

grama da Rede Massa, afiliada ao SBT, é 
o mais lembrado pela população quando 
a pergunta é Programa Local de TV. Apre-
sentado por Felipe Macedo, o Tribuna da 
Massa é exibido ao vivo e traz os aconte-
cimentos mais relevantes do Paraná que 
podem afetar o cotidiano da população, 
além de uma completa cobertura policial 
da região. “A velocidade dentro do progra-
ma é um dos pontos mais importantes 
para fazer com que os nossos telespec-
tadores fiquem sintonizados conosco”, 
afirma Maurício Diniz Emidio, diretor re-
gional da Rede Massa em Londrina. Em 
2020, o conteúdo do programa foi inten-
sificado e a produção aprendeu a lidar 
cada vez mais com o on-line inserido na 
programação em tempo real. 

“Trabalhamos fortemente 
nas redes sociais para 
fortalecer o Portal e o 

relacionamento com  
os internautas”

BRUNO PIROLO
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FOLHA DE LONDRINA
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JORNAL DE LONDRINA (JL)
 5,7%
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educação

Osegmento da Educação foi um dos mais impactados pela 
pandemia de Covid-19. De um dia para outro, as salas de 
aula precisaram migrar para a tela do computador e as 

instituições de ensino se adaptar à nova realidade da educação 
à distância e aos desafi os de entreter os alunos e gerar aproveita-
mento do conteúdo ensinado

————  
Instituições de ensino 
se adaptam a realidade 
das aulas on-line

EDUCAÇÃO
VIRTUAL 
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COLÉGIO PARTICULAR 
Este ano foi desafiador para as institui-

ções de ensino, que precisaram suspen-
der suas atividades presencias por causa 
da pandemia de Covid-19. O Colégio 
Maxi enfrentou as adversidades da pan-
demia sem interromper o planejamento 
estratégico da escola. Os contratempos 
provocados pelo distanciamento social 
e a interrupção das aulas presenciais fo-
ram sendo superados. “Enfrentamos o 
momento com tecnologia e afetividade. 
A pandemia deixou ainda mais evidente 
o que sempre fez parte da nossa cultura: 
afetividade, inovação e comprometimen-
to dos professores com os alunos”, afir-
ma Débora Durães, diretora pedagógica. 
Para manter o contato com a comunida-
de escolar, foram realizadas lives e rodas 
de conversas, e lançado um aplicativo 
para favorecer o diálogo entre a escola e 
a família. “Estamos lançando também o 
Maxi International Learning, um progra-
ma bilíngue pautado nos currículos IEYC 
e Cambridge Assessment International 
Education que contemplará os alunos da 
educação infantil ao ensino médio. Desta-
que também para o curso MaxiMed Pre-
mium voltado aos vestibulares de Medici-
na”, conta Débora. 

               
CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR

Há mais de duas décadas, o Sigma 
vem se consolidando como referência em 
curso pré-vestibular de Londrina, sendo 
líder em aprovações em diversas univer-
sidades públicas e privadas do país.  Se-
gundo a diretor comercial Fernanda Hatti, 
o bom desempenho dos estudantes refle-
te a qualidade do ensino e faz com que o 
Sigma se mantenha líder na lembrança 
do londrinense. Segundo ela, o curso 
pré-vestibular do Sigma oferece benefí-

cios que alinham qualidade no ensino 
com custo-benefício. “Buscamos sempre 
inovar para melhorar o aprendizado do 
aluno e a experiência que levará para a 
vida profissional”, destacou.

ENSINO A DISTÂNCIA
A Unopar confirma a sua posição 

como instituição de vanguarda acadê-
mica, inovadora e que investe em atua-
lização do ensino, pesquisa e extensão. 
“Somos a maior universidade de ensi-
no a distância do país. Trabalhamos 
para que o EAD contribua cada vez 
mais com a democratização da edu-
cação, levando o ensino a lugares em 
que as unidades presenciais não es-
tão presentes”, afirma Flávia Pellissari  
Pomin Frutos, reitora da Unopar. Está 
em Londrina toda a estrutura de ope-
rações de Ensino à Distância (EAD) 
para que os professores ministrem 
aulas ao vivo via streaming. São 960 
transmissões semanais direto da cida-
de para todo o país, de forma síncrona. 
Recentemente, a Unopar ampliou a 
capacidade dos estúdios de 18 para 84 
espaços individuais, com toda a tecno-
logia e segurança para que professores 
possam lecionar com alta eficiência. 

www.colegiomaxi.com.br

1º

TOP DE MARCAS
PELA 25ª VEZ

Ensinar e
aprender
é a nossa
história
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educação

ESCOLA DE DANÇA
O Espaço Latino, escola de dança 

mais lembrada em Londrina, aposta nas 
redes sociais para construir uma relação 
sólida com o seu público, produzindo 
conteúdos relevantes e de qualidade. 
Em 2020 a escola precisou se reinventar. 
“Tivemos que inovar, utilizando novas 
formas para mantermos o vínculo com 
nosso cliente”, conta Daianne Maria Gon-
zales, sócia proprietária. O Espaço Latino 
apostou em aulas on-line e, aos poucos, 
começou a retomar as aulas individuais, 
trabalhando conteúdos de forma inova-
dora, sem contato físico, mas desenvol-
vendo um método de aprimoramento 
da técnica e da consciência corporal do 
aluno. “Demos total importância à relação 
individual com cada cliente. Começamos 
a conhecer melhor as expectativas e ne-
cessidades do nosso cliente com a escola, 
procurando atendê-lo de forma mais efi-
caz”, explica a proprietária. 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
A escola O Peixinho, nome mais lem-

brado no segmento, já faz parte da histó-
ria de Londrina, estando em atividade há 
cinco décadas. “Buscamos inovar lançan-
do linhas de conteúdo em nossas páginas 
do Instagram e Facebook, no canal do 
YouTube e em nosso blog. Entre as várias 
propostas que temos conduzido, destaco 
a produção semanal de matérias com te-
mas pensados especialmente para pais e 
a publicação de contações de história para 
as crianças aos sábados”, conta Daniele 
Zoéga Della Barba, diretora educacional. 
Neste tempo de isolamento social, a es-
cola lançou o informativo virtual (enviado 
periodicamente às famílias por e-mail) 
com as principais notícias e intensificou 
o uso do aplicativo da escola para envio 
de avisos e orientações. “Disponibiliza-
mos um espaço de escuta aos alunos por 
meio de plantões psicológicos e lançamos 
o projeto de habilidades socioemocionais, 
além de oficinas pedagógicas e plantões 
com as professoras”, cita a diretora. 

ESCOLA DE IDIOMAS
A Wizard by Pearson, marca que 

vem em primeiro lugar na lembrança do 
londrinense quando pensa em escola de 
idiomas, já estava em um processo de 
transformação digital e que foi acelerado 
pela pandemia. O Wiz.me, um assistente 
pessoal de ensino de idiomas que usa in-
teligência artificial, foi o destaque da rede 
de escolas presente em várias partes do 
país. “Com o início da pandemia, não ape-
nas reforçamos nosso compromisso com 
a inovação, como também adaptamos 
as aulas físicas para modelos à distância, 
com aulas síncronas, e criamos um pro-
duto novo, o Wizard On. É a primeira es-
cola de idiomas totalmente digital e que 
permite que novos estudantes se matri-
culem diretamente no formato à distân-
cia”, explica Fernando Cesário, diretor de 
Marketing e Trade Marketing da Pearson 
Brasil. Em Londrina, a marca possui cin-
co franqueados locais.

ESCOLA INTERNACIONAL
A St. Jame´s International School 

é o primeiro nome que vem à memória 
quando o londrinense quer se lembrar de 
uma instituição de ensino focada no es-
tudo internacional. A escola foi pioneira 
no segmento em Londrina, trazendo a 
educação bilíngue para a cidade há mais 
de duas décadas. O projeto pedagógico 
na instituição está alicerçado em três pi-
lares: formação de valores e princípios, 
relacionamento e inovação. “Sempre in-
vestimentos na parceria escola e família 
com os pais tendo contato direto com a 
direção e coordenadores. Já a inovação 
está presente na metodologia do ensino 
bilíngue, com aulas de empreendedo-
rismo e educação emocional”, enfatiza a 
diretora Márcia Kobayashi. Para 2021, o 
desafio será adaptar a instituição ao en-
sino híbrido, com aulas presenciais e re-
motas, e trabalhar com o emocional dos 
alunos. “Daremos ênfase ao Yale RULER, 
da Yale University, método da educação 
infantil e ensino fundamental de nomear 
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sentimentos e saber expressá-los de forma 
adequada. O LIV (Laboratório Inteligência 
de Vida), focado no ensino fundamental e 
médio, também terá atenção no próximo 
ano”, diz a diretora.

ESCOLA DE MODELOS
O Studio Desirée Soares, novamen-

te a marca mais lembrada no segmento, 
sempre se preocupou em contar com uma 
equipe qualificada de profissionais nas 

áreas de passarela, fotografia, teatro, com-
portamento social e profissional. O distan-
ciamento social forçou a escola a criar uma 
relação mais virtual, oferecendo ao aluno 
diversas plataformas para que tenha aces-
so aos conteúdos. “Corremos atrás da tec-
nologia”, comentou Desirée Soares Galvão 
Bueno, diretora do Studio Desirée Soares. A 
partir de agora, a escola vai continuar com 
aulas presenciais e on-line, proporcionan-
do ainda mais dinamismo aos cursos. 

“Corremos atrás 
da tecnologia.” 

DESIRÉE SOARES GALVÃO BUENO

ESCOLA DE MODELOS

STUDIO DESIRÉE SOARES
 47,3%

FORUM MODEL
 3,3%

STUDIO CDI
 2,5%
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PRA VOCÊ VIRAR O JOGO
UNOPAR.COM.BR 

Unopar. A universidade particular de ensino
a distância campeã no Prêmio Top de Marcas.

A maior rede de ensino do Brasil segue inesquecível
porque está sempre transformando vidas não só

em Londrina, mas em todo o país. Por isso, na hora
de escolher a sua universidade, faça como todos

que responderam à pesquisa: lembre-se da Unopar.
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ESCOLA PROFISSIONALIZANTE
A pandemia fez com que o Senai, nome 

de escola profissionalizante mais lembrado 
na cidade, antecipasse algumas tendências 
já para 2020. A escola já tinha a plataforma 
EAD para alguns cursos, mas acelerou o de-
senvolvimento de novos materiais e planos 
de aprendizado para as disciplinas e cursos 
que eram ofertados apenas no formato pre-
sencial. “Realizamos treinamento dos pro-
fessores e equipe pedagógica para essa nova 
forma de interação. Foi um grande desafio, 
pois nem tudo é possível de ser realizado no 
formato EAD, principalmente em forma-
ção profissional, que exige muita prática,  
mas nos superamos. Conseguimos entregar  
de forma bastante satisfatória os conteú-
dos teóricos e programamos a parte prática 
para data futura”, explica Henry Carlo Cabral,  
gerente do Senai. 

O cenário atípico de 2020 obrigou a esco-
la a se comunicar por redes sociais, telefone 
ou por aplicativos de mensagens. “Isso nos 
ensinou muito. Agora acredito que estamos 

preparados para atender principalmente essa 
nova geração”, afirma Cabral. 

UNIVERSIDADE PARTICULAR
A Unopar é também a universidade parti-

cular mais lembrada em Londrina, sendo que 
o diferencial tecnológico também se tornou 
destaque no ensino presencial. A instituição 
oferece um modelo acadêmico com conteú-
do voltado para a formação integral do indiví-
duo e com ênfase na sua empregabilidade. “O 
modelo permite que a experiência do aluno 
possa ser personalizada de acordo com seus 
interesses de carreira”, afirma Flávia Pellissari 
Pomin Frutos, reitora da Unopar. Em meio à 
pandemia, surgiram também oportunidades 
como a realização de Ciclos de Palestras e 
Semanas Acadêmicas Online que contaram 
com a participação de profissionais de desta-
que em nível nacional e internacional. Outra 
iniciativa da Unopar Londrina é a Feira de 
Empregabilidade Online, um evento gratuito 
que reúne vagas de emprego e estágio para 
empresas de diferentes setores da cidade. 

 “O modelo permite que 
a experiência do aluno 
possa ser personalizada 
de acordo com seus 
interesses de carreira”
FLÁVIA PELLISSARI POMIN FRUTOS
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UNOPAR
 30,8%

UNIFIL
 27,2%

PITÁGORAS
 22,2%

ESCOLA PROFISSIONALIZANTE

SENAI
 39,0%

SENAC
 14,8%

SESC
 9,5%
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imóveis 

PERTO  
DO CLIENTE
———  
Empresas ampliam a presença digital  
para estar próximo do público 

Ferramentas digitais, treinamento do time comer-
cial para atendimento on-line e produção de con-
teúdo para as redes sociais foram algumas das es-
tratégias das empresas do setor da construção civil 
para continuar a manter contato com os clientes e 
a inovar na experiência com os consumidores.

CONSTRUTORA

A.YOSHII
 36,0%

PLAENGE
 19,3%

MRV
 11,0%

IMOBILIÁRIA

SANTAMÉRICA
 10,3%

RAUL FULGÊNCIO
 8,8%

VENEZA
 8,2%

Revista-TM-2020.indb   44Revista-TM-2020.indb   44 20/11/20   21:1920/11/20   21:19



CONSTRUTORA

A.YOSHII
 22,7%

PLAENGE
 10,9%

MRV
 7,4%

IMOBILIÁRIA

MÔNACO
 8,5%

PEREZ
 5,1%

SANTAMÉRICA
 5,0%

CONSTRUTORA 
Com raízes na terra vermelha, a construtora 

A.Yoshii mantém a liderança como a marca mais 
lembrada pelo londrinense quando pensa em cons-
trutora. A empresa desenvolveu, ao longo de mais de 
cinco décadas, uma relação cada vez mais próxima 
da comunidade. “Focamos na experiência dos nos-
sos prospects e clientes, independente dos canais de 
entrada: seja num primeiro contato na web, seja em 
visita ao showroom, e principalmente no momento 
de adquirir seu empreendimento A.Yoshii”, comenta 
Maria Fernanda Beneli Vicente, gerente de marketing. 
Segundo ela, a pandemia ampliou a visibilidade da 
A.Yoshii em diversas ações digitais, focadas em ge-
rar engajamento. “Inovamos muito, começando pela 
área de gestão de leads - de olho nas tendências do 
mercado”, afirma Maria Fernanda. 

A marca adaptou a sua comunicação, investiu em 
ferramentas digitais, treinamento do time comercial 
para atendimento on-line, além da produção de diver-
sos tipos de conteúdo para os seguidores como lives, 
parcerias com influenciadores digitais, workshops, 
entre outros. “Repensar as formas de comunicar com 
o cliente se faz necessário a todo momento. As mu-
danças são constantes, e o mercado não espera. Neste 
sentido, a pandemia foi um catalisador de transfor-
mações”, ressaltou.

IMOBILIÁRIA 
Com 20 anos de mercado, a Santamérica foi a  

imobiliária mais lembrada pelo londrinenses na pes-
quisa Top de Marcas 2020.  A marca subiu três posi-
ções em relação à pesquisa do ano anterior. “Estamos 
fazendo com que a nossa empresa esteja cada vez 
mais bem posicionada e presente em todos os por-
tais de visibilidade e nos corações dos londrinenses”, 
afirma Alexandre Moretto, diretor corporativo. A imo-
biliária está focada em atender prontamente as ne-
cessidades do cliente. “No meio digital estamos mais 
próximos dos nossos clientes com um atendimento 
rápido, preciso e humanizado”, comenta Moretto. Este 
ano, a empresa capacitou e aumentou o time de es-
pecialistas e do atendimento online para prestar um 
atendimento mais assertivo. 
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imóveis

LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
E LOJA DE MATERIAL ELÉTRICO

Inovar sempre foi palavra chave para a Leroy Merlin, 
vencedora do Top de Marcas neste ano em dois segmentos 
de mercado: é a marca mais lembrada quando o londrinense 
pensa em Loja de Material de Construção e também quan-
do pensa em Loja de Material Elétrico. Segundo a empresa, 
acompanhar novidades e estar à frente de tendências faz 
parte da rotina da marca para a aproximação contínua com 
o consumidor. A loja, localizada na região Leste de Londrina, 
inovou para acompanhar o comportamento dos clientes e 
aprimorar o atendimento durante o ano de 2020.  

“O nosso e-commerce ganhou um foco ímpar e desenvol-
vemos ações especiais, para que nosso cliente pudesse che-
gar até a Leroy Merlin sem sair de casa”, afirma Júlia Procópio, 
Trainee Comercial da Leroy Merlin. O WhatsApp foi estrutu-
rado do zero e ganhou uma equipe para atender rapidamente 
o consumidor e realizar consulta de produtos, orçamentos, 
separação e vendas. “Nossas redes sociais também não fica-
ram para trás. O Instagram passou a ser alimentado com ma-
térias exclusivas, ofertas diárias e conteúdos úteis para que o 
cliente pudesse aproveitar ao máximo sua nova rotina, muito 
mais próxima de seu lar”, diz Júlia. 
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LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

LEROY MERLIN
 21,5%

TELHANORTE
 16,3%

TODIMO
 11,2%

LOJA DE MATERIAIS ELÉTRICOS

LEROY MERLIN
 10,0%

ELETROLUZ
 7,5%

ELETROTRAFO
 6,7%
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saúde

———  
Novos protocolos de saúde 

entram na rotina das empresas

UM ANO
 DESAFIADOR

O segmento da saúde está na li-
nha de frente de enfrentamento 
da Covid-19 e as empresas ado-
taram medidas sanitárias mais 

rígidas e focaram em inovação para presta-
rem serviços de qualidade e proporcionarem 
segurança aos clientes. 

ACADEMIA DE GINÁSTICA
Lançada em 2009, a Smart Fit foi 

criada com o propósito de democrati-
zar o acesso à prática de atividade física 
de alto padrão, com planos acessíveis a 
maior parte da população. Em Londrina 

teve a sua primeira unidade aberta em 
2017 e é hoje o nome mais lembrado na 
cidade quando o assunto é Academia de 
Ginástica. A rede conta com mais de 380 
unidades distribuídas em mais de 24 es-
tados e Distrito Federal, além de presença 
no México, Chile, República Dominicana, 
Peru e Colômbia, somando mais de 1,5 
milhão de clientes. Em Londrina, os pla-
nos da Smart são para a inauguração da 
segunda unidade na cidade.  A facilidade 
para se matricular, preços acessíveis, apa-
relhos de alta tecnologia e a possibilidade 
de usar a academia em qualquer cidade 
são os diferenciais da Smart Fit. 
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ACADEMIA DE GINÁSTICA

SMART FIT
 17,2%

VIA SPORT GOLD
 9,7%

IRON
 4,5%
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CLÍNICA DE IMAGEM E  
LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS

O Lab Imagem, nome mais lembrado 
pelo londrinense quando o pensamento 
é laboratório médico ou quanto é clínica 
de imagem, tem hoje 16 pontos de aten-
dimento em Londrina, Cambé e Ibipo-
rã, além da unidade matriz e do Núcleo 
Técnico Operacional. A empresa trabalha 
para customizar o relacionamento com os 
diferentes perfis de público, focando as 
ações de comunicação nas principais mí-
dias sociais, no relacionamento com mé-
dicos e influenciadores, e em outros ca-
nais como o e-mail marketing. Em razão 
da pandemia da Covid-19, o Lab Imagem 
aumentou a disponibilidade de coleta 
domiciliar e vem desenvolvendo ferra-
mentas de digitalização dos processos. 
“Ampliamos a disponibilização de drives-
-thru para a coleta específica de exames 
de Covid-19 e temos facilitado testes para 
empresas e para pacientes particulares 
que precisam do exame para voos inter-
nacionais”, afirma Marco Antonio Rome-
ro Aliberti, diretor do Lab Imagem. Para 
2021, a empresa estuda a ampliação das 
unidades existentes e da gama de servi-
ços oferecidos. 

saúde

FARMÁCIA 
A Vale Verde, que nasceu há mais de 

40 anos, é tradicional em Londrina, ten-
do construído um relacionamento próxi-
mo com a população, sendo a marca mais 
lembrada no segmento farmácia. “Sempre 
tivemos como essência o cuidado com as 
pessoas. Nos últimos meses temos pau-
tado a nossa comunicação como em um  
bate-papo, criando uma relação especial  
entre o público e a marca. Nossa intenção  
é ser uma referência no acesso à saúde, 
beleza e bem-estar, afirma Camila Valo-
ne Hirata, coordenadora de marketing. A 
farmácia implementou várias ações de 
enfrentamento a Covid-19 e foi pioneira 
em realizar os testes de Covid19 na região, 
implementando o modelo Drive-Thru em 
Contêineres posicionados na área exter-
na das lojas. “Também implementamos o 
“Farma Móvel”, com três farmácias itineran-
tes que atenderam a população quando es-
tavam todos isolados em casa. Além disso, 
foram feitas diversas iniciativas para apoiar 
a população como doações de álcool em gel. 
E, além de utilizar as mídias tradicionais, 
investimos no Omnichannel para estar pre-
sente onde o cliente está – redes sociais, 
mídias OOH, farmácia itinerante, Drive- 
Thru, iFood, entre outros”, destacou Camila.

CLÍNICA DE IMAGEM

LAB IMAGEM
 50,2%

ULTRAMED
 10,5%

CLINILAB
 6,0%

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

LAB IMAGEM
 30,5%

OSWALDO CRUZ
 15,7%

ULTRAMED
 6,7%

FARMÁCIA

VALE VERDE
 34,7%

NISSEI
 27,3%

DROGAMAIS
 15,2%
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FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
A Londrifórmulas, que atua no se-

tor de manipulação de medicamentos 
alopáticos, fi toterápicos, homeopáticos e 
dermatológicos há mais de três décadas, 
é o nome que primeiro vem à memória 
do londrinense no segmento. Sempre in-
vestindo em capacitação técnica, a Lon-
drifórmulas conta com sete lojas em Lon-
drina, além de unidades em Apucarana, 
Arapongas, Cornélio Procópio e Ibiporã. 
“Nesse momento de pandemia nos apro-
ximamos mais de nossos clientes pelos 
meios eletrônicos e de telefonia”, destaca 
Edvaldo Mendes Taborda, diretor geral 
do grupo Londrifórmulas. As novas tec-
nologias que permitem a manipulação de 
medicamentos com exatidão, conforme 
a prescrição médica, são diferenciais na 
empresa. A rede possibilita o orçamento 
pelo site ou por aplicativo de mensagem. 
Outra facilidade é a entrega expressa de 
produtos com agilidade em qualquer en-
dereço da cidade.

©
IS

TO
CK

PH
O

TO

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

LONDRIFÓRMULAS
 26,8%

PHLORACEAE
 20,8%

VALE VERDE
 10,0%
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saúde

HOSPITAL 
O foco do Hospital Evangélico de Londrina (HE), 

líder na lembrança de marca no segmento, é sempre ofere-
cer um atendimento humanizado e de excelência. Neste ano, 
o Evangélico se preparou para os desafi os que viriam com a 
pandemia e criou um comitê de crise multidisciplinar para 
defi nir estratégias assistenciais e administrativas para supe-
rar a crise sanitária. Os canais de comunicação institucional, 
tanto internos quanto externos, ganharam reforço. “Com as 
incertezas geradas pela pandemia, a instituição se adaptou 
e teve que se reinventar neste período. Foi necessário mui-
to mais atenção aos anseios dos pacientes, acompanhantes 
e corpo clínico”, afi rma Felipe Leme, Diretor de Operações da 
AEBEL - Associação Evangélica Benefi cente de Londrina. O 
Hospital também iniciou neste ano a reforma e a ampliação 
do pronto-socorro da instituição, o que ampliará o espaço em 
cerca de 200m². Dentre as mudanças estão a ampliação da 
sala de espera e triagem, criação de uma ala pediátrica separa-
da do público adulto e de novos leitos de observação. 

PLANO ASSISTENCIAL FUNERAL
O Gram - Plano Assistencial e Funeral nasceu em 1997 

e voltou a assumir a liderança como marca mais lembrada 
pela população no segmento neste ano. A empresa possui 

50  — TO P D E M ARC AS 2 02 0 

©
IF

RE
EP

IK

HOSPITAL

EVANGÉLICO
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 18,5%
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 11,7%
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duas funerárias na região, além de uma rede de convênios 
para atendimento com profissionais da saúde, laboratórios 
e estabelecimentos comerciais. A marca aposta em cam-
panhas permanentes em mídia eletrônica e comunicação  
visual, e ampliou a sua comunicação junto aos seus associa-
dos neste ano, disponibilizando atendimento via WhatsApp 
acessado pelo site. Para o diretor administrativo do Gram,  
Edmundo Mercer Gomes do Santos, a conquista do Top de 
Marcas é um importante reconhecimento do público à quali-
dade dos serviços prestados, tanto pela equipe interna quan-
to pelos parceiros terceirizados.

PLANO DE SAÚDE 
Um dos principais objetivos da Unimed Londrina, líder 

na lembrança de marca no segmento na cidade, é cuidar do 
cliente. Em 2020, o plano de saúde tinha como premissa estar 
mais próximo do público para possibilitar a vivência de novas 
experiências. A comunicação foi estruturada em cinco pila-
res:  felicidade, segurança, proteção, facilidade e cuidado. “Por 
conta da pandemia, não foi possível realizar as ações presen-
ciais que havíamos planejado. Mas, ainda assim, realizamos 
diversas ações como as lives e a corrida [de rua], que mesmo 
virtual, foi um sucesso”, afirma Omar Genha Taha, presiden-
te Unimed Londrina. As redes sociais da marca se tornaram, 
neste momento, um importante canal de informação, levan-
do aos clientes vídeos e posts informativos e de acolhimento. 
“Organizamos as equipes para possibilitar que o cliente solu-
cionasse todas as suas dúvidas e realizasse todos os proces-
sos administrativos via telefone ou chat, se mantendo em 
segurança em casa. O aplicativo ganhou funcionalidades e 
importância, assim como o chat online”, destacou.

PLANO ASSISTENCIAL E FUNERAL 

GRAM
 15,5%

UNIPAX
 14,8%

PARQUE DAS ALLAMANDAS
 5,0%

PLANO DE SAÚDE

UNIMED
 73,7%

HOSPITALAR
 9,2%

CAAPSML
 1,7%
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serviços

INTERAÇÃO  
COM O CLIENTE
———  
Empresas ampliam atuação  
a comunicação on-line 

O ano de 2020 está sendo um atípico por causa da 
pandemia de Covid-19. O setor de Serviços precisou 
repensar e adotar novas estratégias de comunicação 
com os clientes. Novos canais online, aplicativos, 

contatos telefônicos foram algumas das soluções encontradas 
pelas empresas para se manter próximo do consumidor. 

AGÊNCIA DE TURISMO 
A CVC é uma marca de vanguarda e segue se renovan-

do para conquistar novos consumidores, seja ampliando o 
seu portfólio de destinos e produtos, facilitando as formas 

de pagamento ou reforçando diferenciais em campanhas pro-
mocionais e de branding. “A evolução precisa ser continua para 
que sejamos sempre a marca de turismo mais lembrada entre os 
consumidores de Londrina”, afirma Thiago Quilici, CVC Interior 
Paraná. Desde o início da pandemia, a CVC adotou um pacote de 
medidas para passar pela crise que exigiu uma adaptação rápida 
no atendimento e na assistência dos seus clientes que estavam 
no exterior. A marca também aproveitou a pandemia para lançar 
alguns produtos digitais como o orçamento dinâmico em que o 
cliente pode acompanhar, em tempo real, a variação de tarifas da 
viagem desejada no futuro, podendo aproveitar o melhor preço e 
fechar a reserva da viagem.
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AUTOESCOLA
A Autoescola Paraná está há quase 

cinco décadas em funcionamento e é líder 
absoluta no segmento. Inaugurou este ano 
mais uma unidade localizada na região dos 
Cinco Conjuntos, na zona Norte. A Paraná 
está capacitada para habitar motorista de 
todas as categorias, conta com uma equipe 
experiente de instrutores e estrutura com 
três pistas de motos, centro prático e teó-
rico e locais fechados para treinamento de 
baliza.  A frota de veículos é composta por 
motocicletas, carros, ônibus, carreta e cami-
nhão. Na comunicação, a autoescola aposta 
em mídias sociais para se manter conectada 
com os clientes. “Procuramos melhor servir 
o cliente com atendimentos pelo WhatsApp, 
preenchimento dos processos e agenda-
mentos de aulas pelo WhatsApp”, afi rma 
Angela Maria Fudolli, diretora de ensino. 

BANCO COOPERATIVO
A Sicredi União PR/SP é a maior coo-

perativa do sistema Sicredi do país. Possui 
110 agências, cerca de 400 mil associados e 
atua no norte e noroeste do Paraná e leste e 
centro-leste paulista. Possui R$ 6,9 bilhões 
em ativos e patrimônio líquido de R$ 518 
milhões. “Esses números dizem muito so-
bre como construímos nossa visibilidade. 
Enquanto muitas instituições fi nanceiras 
fecham agências, nós abrimos. Inovamos e 
criamos espaços de relacionamento. A nos-
sa palavra-chave sempre foi relacionamen-
to”, afi rma Wellington Ferreira, presidente da 
cooperativa de crédito Sicredi União PR/SP. 
A marca é a mais lembrada em Londrina no 
segmento. O banco lançou este ano a cam-
panha “Eu coopero com a Economia Local” 
e disponibilizou o aplicativo Conecta, per-
mitindo que os associados anunciem e ven-
dam produtos e serviços entre si. Para estar 
mais próximo dos clientes neste período de 
pandemia, a Sicred realizou lives e estreitou 
os contados por telefone e WhastApp. 
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PARANÁ
 44,2%

PRATIKA
 7,5%

SILVA
 4,3%
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SICOOB
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 50,5%
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 5,5%

VALENTIN TURISMO
 2,0%
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serviços

BARBEARIA
Com o slogan barba, chopp, cabelo e bigode, a  

Barbearia Prado é a marca mais lembrada pelos lon-
drinenses quando o assunto é barba. O proprietário  
Rodrigo Prado, atribui o resultado na pesquisa à compe-
tência ao time de profissionais. “A nossa equipe é muito 
bem qualificada e está sempre buscando conhecimentos 
para satisfazer os nossos clientes”, afirma Prado. Para 
conquistar mais clientes, a marca aposta no “boca a boca”. 
“A nossa divulgação é apenas com cartão de visita. Esta-
mos sempre melhorando os cortes e o ambiente para que 
os clientes nos indiquem sempre”, explica o proprietário. 
Neste período de pandemia, a Prado passou a fazer aten-
dimento em domicílio para que os clientes ficassem mais 
à vontade e se sentissem mais seguros.

CLUBE SOCIAL
Para se manter no topo como o clube social mais lem-

brando pelos londrinenses, o Iate Clube de Londrina 
investe na presença nas mídias digitais e conta com uma 
estrutura física que se tornou cartão postal na cidade, 
tendo sido sede de importantes eventos esportivos, so-
ciais e culturais, além de corporativos e festivos.  O clube 
tem em seu quadro social cerca de 8 mil associados e ofe-

rece atividades como natação, hidroginástica, 
futsal, basquete, volêi, tênis, beach tênis, judô, 
yoga, náutica, canoagem, remo, além de restau-
rante. Em 2021 ganhará energia fotovoltaica.

EMPRESA DE CONSÓRCIO 
Fundada em 1977, o Consórcio União, que 

tem sede em Londrina e atuação em quatro es-
tados no país, se mantém na liderança da me-
mória do londrinense. No total, são 10 unidades 
de negócios instaladas em capitais e cidades 
polo do Paraná e Minas Gerais. A empresa tem 
investido em produtos diferenciados como 
o My Place, que possibilita aos clientes com-
prarem imóveis no exterior; o CONDOFAZ, o 
consórcio para condomínios que atende neces-
sidades como reformas e aquisições de equipa-
mentos; e o My Church, crédito voltado às ins-
tituições religiosas para construção de novos 
templos. “A empresa manteve os investimentos 
em marketing online e offline mesmo neste 
período da pandemia. O nosso diferencial foi 
nos aproximarmos ainda mais nossas equipes 
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BARBEARIA

PRADO
 2,3%

CABALLEROS
 2,0%

JACOB'S
 1,3%

CLUBE SOCIAL

IATE CLUBE
 33,0%

AREL
 17,8%

COUNTRY CLUB
 11,7%
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de nossos clientes de forma que os con-
sorciados percebessem a proximidade, 
apesar do isolamento social”, diz Rafael 
Augusto Carraro, gerente regional.

GRÁFICA 
A Midiograf é hoje o nome que vem 

em primeiro lugar na memória do londri-
nense quando pensa em gráfica. Funda-
da em 1992, a empresa construiu sólida 
estrutura, alcançando premiações nacio-
nais. Um dos diferenciais neste ano foi a 
aposta no setor de embalagens, intensi-
ficado neste período de pandemia com o 
aumento do delivery em vários segmen-
tos. A Midiograf também aposta em ou-
tbound marketing, inbound marketing, 
mídias sociais, parcerias estratégicas e 
networking do seu time para ampliar o 
mercado. Este ano, a empresa está atu-
ando com mais força nas mídias sociais, 
buscando manter a proximidade com 
os atuais e futuros clientes por meio de 

vídeos-conferências, e aumentando a 
produtividade por meio de inside sales. 
Para o ano que vem, Nivaldo Benvenho, 
diretor presidente, destaca que a empe-
sa pretende potencializar a produção de 
conteúdo com foco no inbound marke-
ting, oferecendo maior suporte e espaço 
de aprendizado e estudo para clientes e 
parceiros, e profissionais de criação das 
artes gráficas. 

HOTEL 
Com mais de cinco décadas de atu-

ação no ramo hoteleiro, o Bourbon é o 
primeiro hotel que vem à lembrança do 
londrinense há 25 anos consecutivos. 
Localizado na área central de Londrina, 
é reconhecido pela excelência no aten-
dimento, qualidade, respeito e cordia-
lidade. A empresa está sempre focada 
no desenvolvimento da sua equipe de 
colaboradores para que possa realizar o 
melhor atendimento e garantir a melhor 
experiência dos clientes. O Bourbon foi 
fundando em 1963 e investe continua-
mente em inovações para estar no topo 
do setor e ser reconhecido como uma 
marca com estilo próprio. 

LAVANDERIA
Líder no segmento de lavanderias, a 

5àsec é uma rede de lojas especializadas 
no tratamento de roupas e produtos têx-
teis. Há mais de 25 anos no Brasil, a 5àsec 
possui mais de 400 lojas garantindo a 
liderança no segmento de lavanderias. 
Em Londrina mantém a liderança como 
a marca que primeiro vem à memória 
do londrinense. A marca constrói a sua 
visibilidade apostando no e-commerce 
e ferramentas como e-mail marketing, 
promoções e pacotes. A empresa vem 
repensando a forma de se comunicar 
com os seus clientes neste período de 
pandemia. “Estamos escutando as no-
vas necessidades dos clientes que estão 
ficando mais em casa. Os nossos planos 
é continuar investindo no e-commerce e 
nas mídias digitais”, afirma o franqueado 
local Carlos Alberto Cestari. 

CONSÓRCIO

UNIÃO
 61,2%

SERVOPA
 2,2%

NORPAVE
 1,8%

GRÁFICA

MIDIOGRAF
 21,2%

IPÊ 
 5,8%

MC CÓPIAS
 4,0%

LAVANDERIA

5ÀSEC
 42,2%

BOLHA DE SABÃO
 4,0%

CISNE
 1,2%

HOTEL

BOURBON
 29,0%

BLUE TREE
 12,8%

SUMATRA
 8,2%
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MARCAS E PATENTES
A London Marcas e Patentes é pioneira 

na região na prestação de serviços de assessoria 
administrativa e jurídica na área da propriedade 
intelectual (marcas, patentes, desenhos indus-
triais, direitos autorais, elaboração de pareceres, 
averbação de contratos, registro de software). 
Este ano a empresa completa 30 anos e assu-
me a liderança no primeiro ano em que o seg-
mento é pesquisado. A London possui equipe 
qualifi cada, capaz de prestar informações ágeis 
a partir do próprio banco de dados do INPI (Ins-
tituto Nacional de Propriedade Intelectual) e 
de softwares especializados, distinguindo-se 
pela experiência e atendimento personalizado. 
“A qualidade e efi ciência de nossos serviços, a 
lisura, transparência, respeito e seriedade com 
que atuamos no mercado são os nossos diferen-
ciais”, afi rma Karen Sinnema, proprietária e dire-
tora executiva da London. 

ÔNIBUS RODOVIÁRIO 
Um dos principais valores da Viação Garcia 

é a inovação. Com 85 anos, a marca é top of 
mind no seu segmento de atuação. A empresa 
está constantemente em busca de novas tecno-
logias e em funcionalidades e serviços que pos-
sam trazer aos clientes uma melhor experiência 
de viagem. Recentemente adquiriu veículos 
com uma nova confi guração de assentos e com 
maior quantidade de poltronas individuais para 
atender à demanda de distanciamento e priva-
cidade. “Temos uma forte presença nas mídias 
sociais que nos permitiu comunicar todos os 

serviços

cuidados de biossegurança aos clientes, bem como informações 
atualizadas de linhas e horários em operação”, comenta Estefano 
Boiko Junior, vice-presidente. A empresa pretende manter o in-
vestimento em tecnologia e em tendências que tragam cada vez 
mais conforto e praticidade aos seus clientes, além de investir na 
aquisição de novos veículos para continuar sendo a empresa de 
transporte rodoviário com a frota mais nova do país. 

SALÃO DE BELEZA 
O salão Fátima Martins Cabeleireiros, presente em sho-

ppings centers em Londrina, é a marca mais lembrada pelo lon-
drinense no segmento. A marca precisou se reinventar durante os 
meses de fechamento dos shoppings, mantendo a comunicação 
com os clientes. No retorno das operações, o foco foi nos proto-
colos de biossegurança. “Não basta divulgar, é preciso informar, 
garantir sensação de segurança antes do atendimento. A co-
brança por melhoria contínua na prestação de serviços também 
aumentou, o que gerou o movimento de busca por mais quali-
fi cação da equipe”, afi rma Mirian Ariyoshi, sócia-proprietária. A 
qualifi cação da equipe, de acordo com ela, é constante, assim 
como os investimentos para garantir o bem-estar dos clientes. 
“Nossa fi losofi a é desenvolver ações dentro de nossos propósitos 
e valores, com atenção exclusiva ao próprio negócio”, destacou. 
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ESCRITÓRIO DE MARCAS E PATENTES

LONDON
 8,0%

TILLVITZ
 0,5%

UMBRELLA
 0,3%

ÔNIBUS RODOVIÁRIO

VIAÇÃO GARCIA
 78,7%

GRANDE LONDRINA
 5,3%

BRASIL SUL
 4,7%

SALÃO DE CABELEIREIRO

FÁTIMA MARTINS
 5,8%

LINCOLN TRAMONTINI
 5,0%

STUDIO ONE
 4,0%
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Desde 2013 a Viação Garcia é a marca mais lembrada 
pelos londrinenses.
E em 2020 não foi diferente! Neste ano, nos reinventamos. 
Em meio aos desafios da pandemia, oferecemos todo o nosso 
cuidado e atenção para priorizar a saúde e a proteção dos 
nossos clientes, proporcionando viagens ainda mais seguras, 
agradáveis e confortáveis para todos.

Mais uma vez a gratificação chegou em forma de 
reconhecimento, com o primeiro lugar em duas categorias do 
Top de Marcas: a marca mais lembrada de Londrina e a 
marca mais lembrada do segmento!

1º
marca mais lembrada do segmento!

Obrigada, Londrina, pelo 
reconhecimento e pela confiança 
em nosso trabalho!

viacaogarcia.com.br

Viação Garcia, há 17anos a empresa 
de ônibus mais lembrada pelos 
londrinenses.
Porque as boas experiências jamais são esquecidas!

ÔNIBUS RODOVIÁRIO

VIAÇÃO GARCIA
 78,7%

GRANDE LONDRINA
 5,3%

BRASIL SUL
 4,7%
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telefonia

QUALIDADE 
DE SERVIÇO 
E INOVAÇÃO
———  
Operadoras de telefonia apostam 
em portfólio competitivo 

As operadoras de telefonia estão investindo em pro-
dutos e serviços competitivos, equipes qualifi cadas e 
relacionamento com o cliente. As empresas incenti-
varam o uso dos canais digitais para manter o contato 
com atuais e futuros clientes. 

TELEFONIA CELULAR
O smartphone e a tecnologia móvel se consolidaram como os 

grandes habilitadores de inovação, e por facilitar a vida das pes-
soas, seja no lazer, no trabalho ou no ensino à distância. A TIM, 
líder na lembrança de marca em Londrina no segmento, é tam-
bém líder na cobertura 4G no Brasil e será a primeira operadora 
a conectar todos os municípios do país com essa tecnologia até 
2023. No Paraná, é líder com 100% das cidades cobertas. “Durante 
a pandemia, mantivemos nossos investimentos e reforçamos a 
"mídia regional e digital" por ser o canal mais procurado por quem 
está em casa e para levar informações sobre benefícios, dicas de 

autoatendimento e demais serviços online”, comenta Carlos Abi-
lhôa, gerente de marketing da TIM para a Região Sul. O isolamen-
to fez a TIM mudar a forma de trabalhar e de se relacionar com 
colaboradores e clientes, acelerando a transformação digital que 
já vinha sendo estudando. 

TELEFONIA FIXA 
A Sercomtel, empresa londrinense com 55 anos de mercado, 

é a marca que o consumidor mais se lembra quando pensa em 
telefonia fi xa. Por ser uma empresa londrinense, com sede na ci-
dade, a Sercomtel mantém um contato direto com seus clientes. 
Há quatro anos a Sercomtel repaginou a sua logomarca e procu-
ra manter sua identidade corporativa sempre presente, além de 
fazer investimentos em propaganda para divulgar seus serviços 
e vantagens corporativas. “O atendimento da Sercomtel tem sido 
um grande diferencial, motivo do posicionamento atual presente 
no nosso slogan: Aqui você fala com quem conhece”, afi rmou Wa-
nderley Rezende Neiva, gerente de planejamento de marketing. 
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rapido
seja

como voce

sempre quis

POR APENAS

R$

NOS 2 PRIMEIROS MESES

00
MENSAIS

500MEGA500MEGA500500
VOZ ILIMITADAATE

BANDA LARGA

www.sercomtel.com.br

É A QUALIDADE

SERCOMTEL,

FIBRA ÓPTICA

COM O MELHOR

PLANO DE VOZ.

Ligue 103 43 e contrate ja.

*A instalação dos serviços e a velocidade da Banda Larga �cam sujeitos à consulta de disponibilidade e de 
viabilidade técnica no local. O Combo é composto de Banda Larga nas velocidades de 10 Mbps a 500 Mbps 
com Wi-Fi grátis e Plano Mais de Voz Fixo, o valor será de R$ 10,00 nas 2 (duas) primeiras mensalidades e a 
partir da 3ª (terceira) mensalidade o valor será a partir de R$ 109,90 (10 Mbps) até R$ 449,90 (500 Mbps), 
dependendo da velocidade da Banda Larga contratada, mediante adesão à Conta Web. Promocionalmente o 
período de adesão será de 02/03/2020 a 31/12/2020. Caso o cliente atual da planta Sercomtel realize a 
migração, haverá cobrança do valor proporcional de utilização do plano anterior na primeira fatura do novo 
Combo. Caso o valor da primeira mensalidade seja menor que R$ 10,00, o mesmo virá faturado juntamente 
com a segunda mensalidade. Caso o cliente solicite a retirada da Conta Web, ocorrerá a perda dos descontos 
promocionais. A Sercomtel se reserva o direito de suspender, alterar ou extinguir esta promoção a qualquer 
momento, com prévio aviso e divulgação no site. Wi-Fi gratuito por 12 meses mediante �delidade. Plano Mais 
com ligações �xo-�xo local para todas as operadoras e ligações �xo-móvel Sercomtel ilimitadas. Mais 
informações, ligue 103 43 ou acesse regulamento da campanha disponível no site: www.sercomtel.com.br. 
Centro de Intermediação de Comunicação Telefônica para Pessoas com De�ciência Auditiva ou da Fala: 142.

ESCANEIE

PROVEDOR DE INTERNET 
A Claro, uma das maiores operadoras 

de telecomunicações do Brasil, fi cou ainda 
maior após incorporar o portfólio de servi-
ços residenciais da NET e passou a oferece 
soluções em serviços móveis e residenciais. 
Em Londrina, passou a ser a marca mais 
lembrada pelo consumidor no segmento. No 
país, a operadora é líder em banda larga fi xa 
com 29,7% de market share. No Paraná, a 
Claro está presente com os serviços de BL 
fi xa em 18 municípios, incluindo Londrina. 
Para oferecer mais segurança e comodidade 
aos clientes, a Claro promoveu ações de in-
centivo de uso dos canais digitais, entre eles 
os apps Minha Claro móvel e Minha Claro 
residencial, permitindo autonomia, pratici-
dade e agilidade de autoatendimento. 
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OPERADORA DE CELULAR

TIM
 37,2%

VIVO
 31,3%

OI
 13,2%

OPERADORA TELEFONE FIXO

SERCOMTEL
 63,5%

VIVO/ GVT
 16,7%

CLARO/ NET
 10,0%

PROVEDOR DE INTERNET

CLARO/ NET
 31,0%

VIVO/ GVT
 28,0%

SERCOMTEL
 24,5%
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varejo

Com a máxima de que “o cliente é quem manda” o 
varejo londrinense reforça o relacionamento com 
o público-alvo. As redes sociais têm sido grandes 
aliadas neste sentido. As marcas procuram cada 
vez mais fidelizar o cliente por meio de atendi-
mento personalizado.

O CLIENTE EM EVIDÊNCIA 
———  
Marcas desenvolvem  
ações para ficarem mais  
próximas do consumidor
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COLCHÃO 
A marca de colchões Castor, a mais lembrada pelo lon-

drinense, investe em campanhas no mercado nacional para 
manter a tradição e o posicionamento. Os investimentos em 
comunicação estão presentes nas mídias televisivas, plata-
formas tradicionais como jornais, revistas, rádio e outdoors 
instalados em pontos estratégicos do país, sem contar na 
forte presença nas mídias sociais. “Estamos bem mais co-
nectados com o mundo online, participando de eventos, 
webinares e vídeos nos canais e nas plataformas digitais. 
Investimos no atendimento personalizado para esclarecer 
as dúvidas dos consumidores em quase tempo real”, Hélio 
Antônio Silva, CEO da Castor. A marca está dedicando aten-
dimento especial no atendimento ao cliente. “Foi preciso um 
novo entendimento do comportamento do consumidor e, 
sobretudo, criar um modelo de diálogo para se reposicionar 
no mercado durante e pós-pandemia”, comenta o CEO. 

FLORICULTURA
A Floricultura Shangri-lá é uma empresa tradicional 

de Londrina que oferece produtos premium, preços diferen-
ciados e atendimento de qualidade, diferenciais que fazem 
da marca a mais lembrada do setor. Na Shangri-lá os clientes 
encontram uma variedade de flores e plantas para realizar 
seu próprio arranjo de decoração. A loja também trabalha 
com vasos, produtos para jardinagem, montagem de arran-
jos e coroas de flores. As flores comercializadas são prove-
nientes de cooperativas de Holambra (SP), o que permite 
que o estabelecimento ofereça preços mais acessíveis, sem 
perder a qualidade. 

COLCHÃO

CASTOR
 50,0%

ORTOBOM
 31,0%

ANJOS
 3,3%

FLORICULTURA

SHANGRI-LÁ
 17,0%

ACÁCIA
 10,2%

BEIJA-FLOR
 9,2%
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varejo

Ser a marca mais lembrada pelos consumidores
londrinenses durante tantos anos, com a promessa de 
agitar seus passos com a moda, nos dá a certeza que

estamos no coração e mente
de quem ama sapato.

Muito obrigado!1º /casasajita /casasajitalojas

LOJA DE CALÇADOS
A Casas Ajita constrói a sua visibili-

dade há meio século, com dedicação da 
equipe no atendimento aos clientes e 
com a entrega da promessa de agitar seus 
passos com a moda, utilizando ações de 
comunicação On&Off Line que já fazem 
parte do planejamento de marketing. A 
empresa é a mais citada pelo consumi-
dor quando pensa em Loja de Calçados. 
A marca é ainda pioneira no uso do siste-
ma de crediário no Paraná e está presente 
nas cidades Londrina, Maringá, Ibiporã, 
Rolândia, Arapongas, Apucarana, Pa-
ranavaí, Foz do Iguaçu e no Paraguai. A 
empresa vem utilizando plataformas que 
facilitem a comunicação direta com os 
clientes e se preparando para o lançamen-
to do seu e-commerce. 

LOJA DE COSMÉTICOS 
A Leo Cosméticos foi fundada em 

2002 e é hoje a maior rede em metros 
quadrados de piso de loja de cosméticos, 
higiene e beleza multi-marcas do sul do 
Brasil com forte presença em Londrina, 
Arapongas, Apucarana, Maringá, Curiti-
ba, São José dos Pinhais, Joinville e São 
José em Santa Catarina. Em Londrina, 
é a marca mais lembrada no segmento. 
Voltada a atender o público final, a marca 
quer ser um lugar de experimentação e 
aprendizado para os clientes. As lojas ofe-
recem cursos de automaquiagem, depila-
ção, penteados, massagem, entre outros. LOJA DE FERRAMENTAS 

Quando o londrinense pensa em loja de 
ferramentas a marca que vem à lembran-
ça é a Leroy Merlin. Este foi o primeiro 
ano em que o segmento foi pesquisado. 
"Por trás desse resultado há muita dedi-
cação, colaboradores qualificados, muita 
garra e força de vontade”, afirma Fernan-
do Junior Batistella, Gerente Comercial de 
Ferramentas da Leroy Merlin. A empresa 
é o Omnicanal, presente em plataformas 
digitais como televendas, e-commerce, 
mídias sociais, TV aberta, rádio e App 
Leroy Merlin. Além disso, tem projetos 
sociais que visam contribuir com a comu-
nidade que se encontra em torno da uni-
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LOJA DE CALÇADOS

CASAS AJITA
 29,7%

BOLIVAR
 17,3%

MOCASSIM
 6,0%

LOJA DE COSMÉTICOS

LÉO COSMÉTICOS
 60,8%

O BOTICÁRIO
 15,5%

FACE BELA
 3,7%

LOJA DE FERRAMENTAS

LEROY MERLIN
 15,5%

MACRIPAR
 4,3%

DUQUE FERRAMENTAS
 3,2%
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dade. “Implantamos novas modalidades 
de venda como o atendimento por What-
sApp com entrega express, a modalidade 
de venda drive-in e intensivicado o Clique 
e Retire, em que o cliente compra pelo site 
e retira sua compra sem sair do carro ou 
pelo nosso Locker, sem qualquer contato 
físico”, conta Batistella. 

LOJA DE MATERIAL ESPORTIVO
A Centauro é a maior varejista de 

produtos esportivos da América Latina 
e possui o maior Brand Awareness entre 
as companhias de varejo esportivo no 
Brasil. A companhia oferece um extenso 
portfólio de produtos entre calçados, ves-

tuário e acessórios, atuando por meio de 
uma plataforma omnichannel com opera-
ções integradas em todos os canais – lojas 
físicas, site (desktop e mobile) e aplicativo 
mobile – desenvolvidos para proporcionar 
a melhor experiência de compra aos clien-
tes. Neste ano, assumiu a liderança na lem-
brança espontânea de marca em Londrina. 
A Centauro disponibiliza ainda uma plata-
forma de marketplace que possibilita que 
parceiros anunciem e vendam seus pro-
dutos na plataforma digital. A marca está 
no mercado há 39 anos e, ao longo de sua 
história, consolidou seu modelo de negócio 
de megastore de produtos esportivos, com 
211 lojas distribuídas em 104 cidades.

LOJA DE PRODUTOS ESPORTIVOS

CENTAURO
 37,2%

DECATHLON
 26,3%

BOLIVAR
 12,3%
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LOJA DE MÓVEIS 
Com muito planejamento na comunicação, utilizando todas as 

plataformas disponíveis, sem abandonar a mídia tradicional de 
TV e rádio, e se alinhando ao digital. Essa é a receita da Móveis 
Brasília para se manter na vitrine e na liderança da lembrança 
dos londrinenses. O diretor comercial Fernando Moraes afirma 
que com as lojas fechadas e a falta de produtos nas indústrias 
foram obstáculos que a empresa precisou enfrentar em 2020. “Ti-
vemos que criar canais diretos de comunicação com os clientes 
e o que mais funcionou foi o WhatsApp. Os gerentes mandavam 
ofertas pelas suas listas de clientes. O fato de os clientes ficarem 
mais tempo em casa fez eles descobrirem que o sofá não era tão 
macio, que a TV era pequena, que faltava um computador me-
lhor, e assim, com nossos canais de vendas diretas, batemos nos-
sas metas, mesmo com a pandemia”, destacou Moraes. 
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ÓTICA 
Com atuação no mercado brasileiro 

desde 1992, a Óticas Diniz, a mais lem-
brada em Londrina, representa a maior 
rede de varejo óptico nacional, estando 
presente em todos os estados brasileiros. 
A visibilidade da marca é construída com 
investimentos nos veículos de comunica-
ção e na sua presença nas redes sociais. 
Este ano, a marca procurou estar mais 
próxima do cliente. “Aumentamos nossa 
presença no WhatsApp, telefone e pelas 
redes sociais”, explica Alex Lombardi, res-
ponsável pelo marketing e propaganda 
das Óticas Diniz. A ótica investe em pro-
dutos com novas tecnologias agregada e 
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ÓTICA

DINIZ
 44,7%

VISÃO
 5,7%

CAROL
 5,2%

LOJA DE MÓVEIS

MÓVEIS BRASÍLIA
 37,8%

MAGAZINE LUIZA
 13,7%

CASAS BAHIA
 12,2%

PET SHOP

COBASI
 8,7%

AGRO TETTUS
 5,2%

PETZ
 4,5%
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em treinamento da equipe de colabora-
dores. “Os nossos projetos são continuar 
o trabalho nas mídias que já fazemos, 
manter a equipe treinada e alinhar o  
pós-venda para ter o cliente sempre  
próximo à marca”, afirma Lombardi. 

PET SHOP
A Cobasi, que conta com duas lojas 

em Londrina, assumiu neste ano a lide-
rança no segmento Pet Shop. A empresa 
inaugurou as lojas em 2018 e intensi-
ficou a divulgação da marca na região.  
“Levamos os valores da Cobasi à Londri-
na com uma mega loja, novidades em 

produtos e evento de adoção. Além disso, 
fizemos parceria com um pet influen-
cer local”, conta Daniela Bochi, gerente 
de marketing. A empresa lançou nas 
duas unidades seu serviço de delivery  
Cobasi WhatsApp com entrega em um 
raio de até seis quilômetros.  Os clien-
tes têm a opção do Cobasi no seu Carro, 
em que faz a compra pelo site e escolhe  
receber dentro do veículo. A marca pre-
tende continuar com o foco no atendi-
mento, voltar com os eventos de ado-
ção que estão suspensos na pandemia 
e trazer novidades do universo pet e  
garden para o próximo ano.

“Levamos os valores 
da Cobasi à Londrina 

com uma mega loja, 
novidades em produtos 

e evento de adoção. 
Além disso, fizemos 

parceria com um pet 
influencer local”

DANIELA BOCHI
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SHOPPING CENTER
O Catuaí Shopping chegou aos seus 30 anos em 2020 e 

conquistou uma posição de destaque na região Sul do país, 
se mantendo como a marca mais lembrada no segmen-
to em Londrina. “Somos um shopping vanguardista e se 
consolidou como o principal empreendimento comercial 
da cidade, responsável por atrair e apresentar ao público 
local grandes marcas nacionais e internacionais. Somos 
também um espaço de vivência e lazer para toda a região, 
carregando forte herança emocional na cidade”, afirmou 
Lorraine More, gerente de marketing. Este ano, o shopping 
enfrentou o desafio ter que fechar as portas e replanejar sua 
atuação. “Muitos projetos que estavam no papel não chega-
ram ao público, mas nós focamos em uma nova vertente, 
voltada ao digital, para continuar auxiliando os lojistas a 
realizarem vendas durante a pandemia”, destacou. O sho-
pping implementou o sistema Drive-Thru e lançou o Catu-
aí Online.  Ainda este ano, planeja lançar o Delivery Center, 
que é uma plataforma completa focada nas vendas on-line.
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“Focamos 
em uma nova 
vertente,  
voltada ao 
digital, para 
continuar 
auxiliando 
os lojistas a 
realizarem 
vendas durante 
a pandemia”
DANIELA BOCHI

SHOPPING CENTER

CATUAÍ SHOPPING
 56,7%

BOULEVARD LONDRINA SHOPPING 
 22,8%

LONDRINA NORTE SHOPPING 
 11,0%
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ACOMPANHE OS 

INDICADORES DE 

LEMBRANÇA DE MARCAS 

EM LONDRINA NOS 

ÚLTIMOS TRÊS ANOS.
C
E
N
Á
R
IO
S

ANOS
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acumulados

ALIMENTAÇÃO

AU
TO

M
ÓV

EI
S

BUFFET
MARCAS 2020 2019 2018

PLANALTO 36,5% 14,0% 19,8%

ELITE 8,2% 6,5% 9,5%

LAGUNA 5,7% 5,5% 6,5%

ATLÂNTICO 5,3% 6,2% 4,7%

MORESS 5,0% 3,1% 1,6%

OUTROS 14,3% 13,5% 12,1%

NÃO LEMBRA 25,0% 51,2% 45,8%

CHURRASCARIA 
MARCAS 2020 2019 2018

CHIMARRÃO 30,7% 30,1% 31,0%

GALPÃO NELORE 26,7% 12,9% 18,1%

VENTO SUL 13,3%  8,8%  9,4% 

LIMOZINI 10,8% 9,6% 13,4%

GAÚCHA GRILL 1,7% — —

OUTROS 8,5% 12,4% 11,7%

NÃO LEMBRA 8,3% 22,2% 14,3%

DOCERIA 
MARCAS 2020 2019 2018

HACHIMITSU 23,3% 8,5% 11,8%

SODIÊ 14,7% 9,9% 11,8%

MISTER CUCA 5,7% 2,2% 2,9%

CACAU SHOW 4,7% 8,3% 4,4% 

HOLANDESA 4,5% — —

OUTROS 30,2% 16,1% 14,6%

NÃO LEMBRA 17,0% 52,1% 51,9%

FRANGO 
MARCAS 2020 2019 2018

BIG FRANGO 34,0% 36,7% 45,3%

COPACOL 18,5% 15,7% 13,6%

SADIA 11,8% 8,7% 8,1%

SEARA 6,0% 4,6% 3,9%

JET CHICKEN 2,7% — —

OUTROS 15,7% 9,4% 7,6%

NÃO LEMBRA 11,3% 22,7% 19,2%

RESTAURANTE ITALIANO 
MARCAS 2020 2019 2018

LA GONDOLA 9,7% 5,2% 3,7%

BOLLOGNA 8,5% 2,7% 5,6%

BAROLO TRATTORIA 5,8% — —

ITALIANINHO 3,7% 2,3% 2,5%

RENATU’S 2,8% 1,4% —

OUTROS 13,0% 6,5% 5,8%

NÃO LEMBRA 56,5% 80,7% 80,7%

 

RESTAURANTE JAPONÊS 
MARCAS 2020 2019 2018

SUGOI 13,7% 5,1% 6,4%

KOZAN 8,0% 3,5% 4,5%

MATSURI 5,8% 2,8% —

DACHÔ 4,8% — —

KOALA 4,7% — —

OUTROS 26,3% 14,2% 15,8%

NÃO LEMBRA 36,7% 69,6% 63,5%

RESTAURANTE SELF SERVICE 
MARCAS 2020 2019 2018

DÁ LICENÇA 17,3% 10,1% 12,3%

PAULO´S 6,2% — —

O CASARÃO 6,0% — —

MINEIRO 4,3% 3,5% 5,1%

CHOPPÃO 3,8% 3,9% 3,3%

OUTROS 46,7% 39,9% 39,6%

NÃO LEMBRA 15,7% 35,8% 33,8%

SORVETE 
MARCAS 2020 2019 2018

SÁVIO 42,8% 30,5% 38,3%

KIBON 19,7% 38,2% 30,9% 

GELA BOCA 8,7% 5,5% 5,6%

GELONI 5,3% 4,9% 4,0%

NESTLÉ 3,7% 4,0% 2,7%

OUTROS 16,5% 7,8% 8,7%

NÃO LEMBRA 3,3% 9,1% 9,9%

PANIFICADORA 
MARCAS 2020 2019 2018

PANDOR 12,5% 8,6% 13,0%

HOLANDESA 6,8% 3,5% —

PANETTERIA PALHANO 6,2% — —

PÁTIO SAN MIGUEL 5,3% 3,1% —

BROT 5,2% — —

OUTROS 48,5% 46,6% 42,6%

NÃO LEMBRA 15,5% 33,8% 33,6%

 

PIZZARIA 
MARCAS 2020 2019 2018

BORELLUCCIO 13,2% 8,0% 7,6%

PIZZA HUT 10,0% 7,7% 9,3%

DONATELLO 7,7% — —

PIO BELLA 6,8% 6,3% 8,9%

VULCANO 4,7% 4,7% 4,8%

OUTROS 51,5% 46,1% 43,6%

NÃO LEMBRA 6,2% 23,9% 21,1%

RESTAURANTE ÁRABE 
MARCAS 2020 2019 2018

KIBERAMA 36,5% 19,7% 24,4%

HABIB’S 15,0% 10,2% 10,3%

ZAATAR 5,3% — —

GHADA 3,8% 2,2% 2,1%

YALLA YALLA 2,5% 1,6% 1,0%

OUTROS 4,8% 2,9% 1,4%

NÃO LEMBRA 32,0% 62,5% 60,4%

RESTAURANTE CHINÊS 
MARCAS 2020 2019 2018

CHINA IN BOX 22,5% 12,4% 13,8%

TAIWAN 17,8% 14,4% 11,0%

JIN JIN 11,0% 9,1% 10,1%

MINATO 5,5% — —

MATSURI 2,3% — —

OUTROS 17,3% 11,5% 12,1%

NÃO LEMBRA 23,5% 48,4% 48,7%

SUPERMERCADO 
MARCAS 2020 2019 2018

SUPER MUFFATO 62,7% 57,5% 60,0%

VISCARDI 9,8% 7,6% 9,8%

SUPER GOLFF 5,2% 7,8% 4,9%

CIDADE CANÇÃO  4,3% — —

CONDOR 3,2% 3,9% 3,8%

OUTROS 14,8% 17,1% 16,7%

NÃO LEMBRA 0,0% 1,4% 1,6%

 

 

 

AUTOPEÇAS 
MARCAS 2020 2019 2018

AUTOPEÇAS LONDRINA   10,8%  10,1% 11,0%

GEVASCO 8,0% 5,9% 6,0%

AUTOPEÇAS GUAPORÉ 2,8% — —

ARAGUAIA 2,5% — —

LONDRIPEÇAS 1,7% 1,9% —

OUTROS 26,8% 20,0% 18,7%

NÃO LEMBRA 47,3% 57,7% 58,8%

BATERIA 
MARCAS 2020 2019 2018

MOURA 26,2% — —

ELETRAN 7,3% — —

REIFOR 6,8% — —

DAEL 2,3% — —

HELIAR 1,5% — —

OUTROS 13,2% — —

NÃO LEMBRA 42,7% — —
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CONCESSIONÁRIA 
MARCAS 2020 2019 2018

METRONORTE 25,2% 22,7% 20,7%

MARAJÓ 8,5% 6,4% 8,7% 

CIPASA 7,7% 6,6% 5,9%

NORPAVE 5,7% 6,5% 6,6%

TOYOPAR 5,7% — —

OUTROS 33,5% 21,3% 20,7%

NÃO LEMBRA 13,8% 32,8% 33,8%

 

REVENDA DE CARROS 
MARCAS 2020 2019 2018

METRONORTE 7,7% — —

CALDARELLI VEÍCULOS 6,8% — —

BETEL VEÍCULOS 3,2% — —

MARAJÓ 2,5% — —

CIPASA 2,5% — —

OUTROS 32,7% — —

NÃO LEMBRA 44,7% — —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGUA MINERAL 
MARCAS 2020 2019 2018

CRYSTAL 25,8% 16,6% 16,9%

D’FONTE 14,5% 10,9% 9,7%

NESTLÉ 7,2% 4,7% 7,1%

OURO FINO 6,0% 4,3% 4,0%

LON RITA 3,9% — —

OUTROS 18,7% 18,6% 16,0%

NÃO LEMBRA 24,8% 41,0% 40,7%

CAFÉ 
MARCAS 2020 2019 2018

ITAMARATY 32,2% 36,9% 36,8%

3 CORAÇÕES 15,7% 11,9% 13,5%

MELITTA 13,2% 7,3% 5,4%

PILÃO 4,7% — —

MINEIRO 4,0% 7,3% 5,0%

OUTROS 27,7% 23,4% 24,6%

NÃO LEMBRA 2,7% 7,7% 8,0%

 

 

CERVEJA
MARCAS 2020 2019 2018

BRAHMA 26,2% 29,1% 36,6%

SKOL 21,8% 35,4% 34,0%

HEINEKEN 18,7% 7,4% 5,6%

BUDWEISER 6,2% 2,3% 2,6%

EISENBAHN  2,8% 4,4% 3,3%

OUTROS 21,5% 15,3% 13,6%

NÃO LEMBRA 2,8% 6,1% 4,3%

CHOPP
MARCAS 2020 2019 2018

BRAHMA 35,7% 25,0% 26,6%

FÁBRICA 1 6,7% 2,4% 4,3%

COLINA  4,5% 5,2% 5,6%

AMADEUS 3,5% 1,6% — 

MEGA 2,2% 2,8% —

OUTROS 17,7% 11,3% 10,3%

NÃO LEMBRA 29,8% 51,7% 51,1%

 

LEITE
MARCAS 2020 2019 2018

CATIVA 42,3% 51,0% 45,0%

PARMALAT 11,8% 3,7% 4,2% 

POLLY 10,7% 18,3% 23,7%

TIROL 8,8% 6,9% 7,1%

LÍDER 7,5% 3,9% 6,1%

OUTROS 17,7% 11,8% 10,5%

NÃO LEMBRA 1,2% 4,4% 3,4%

 

REFRIGERANTE 
MARCAS 2020 2019 2018

COCA — COLA 67,2% 62,4% 66,4%

GURANÁ ANTARCTICA 14,7% 13,2% 13,5%

REFRIKO 6,5% 9,7% 8,0%

FANTA 3,2% 2,4% 3,0%

PEPSI 2,0% — —

OUTROS 5,5% 7,1% 5,6%

NÃO LEMBRA 1,0% 3,0% 1,7%

VINHO 
MARCAS 2020 2019 2018

GUARAVERA 27,5% 25,0% 35,8%

CAMPO LARGO 7,2% 7,5% 8,6%

CONCHA Y TORO 6,2% — 

SANGUE DE BOI 4,3% — —

DO PORTO 2,2% 1,9% 1,6%

OUTROS 32,0% 19,9% 16,5%

NÃO LEMBRA 20,7% 35,8% 33,2%

SUCO DE LARANJA  
MARCAS 2020 2019 2018

PRATS 43,7% 25,3% 26,5%

NATU 11,0% 13,5% 17,4%

DEL VALE 7,2% 8,0% 5,6%

TAMPIKO 5,3% 6,7% 5,8% 

TANG 4,3% 14,0% 7,7%

OUTROS 17,3% 11,0% 14,1%

NÃO LEMBRA 11,2% 21,5% 22,8%

PROGRAMA DE TV LOCAL 
MARCAS 2020 2019 2018

TRIBUNA DA MASSA  – REDE MASSA / SBT 15,7% 24,9% 15,6%

MEIO DIA PARANÁ - RPC / GLOBO 9,5% 5,8% —

TAROBÁ NOTÍCIAS 5,5% — —

DESTAQUE  — REDE MASSA / SBT 4,7% 3,9% 4,5% 

TEMPO QUENTE  — TAROBÁ /  BAND 3,8% 5,3% 6,5%

OUTROS 26,7% 18,8% 16,5%

NÃO LEMBRA 34,2% 35,4% 47,9%

EMISSORA DE TV 
MARCAS 2020 2019 2018

RPC (GLOBO) 45,0% 39,0% 51,5%

REDE MASSA (SBT) 19,0% 24,3% 18,8%

TAROBÁ (BAND) 14,8% 10,7% 9,0%

RIC (RECORD) 11,0% 12,6% 11,0%

CNN 0,8% — —

OUTROS 5,2% 7,3% 4,9%

NÃO LEMBRA 4,2% 5,3% 4,2%

JORNAL 
MARCAS 2020 2019 2018

FOLHA DE LONDRINA 78,2% 66,8% 65,6%

JORNAL DE LONDRINA (JL) 5,7% 4,3% 6,0%

FOLHA DE S. PAULO 3,0% 1,8% 0,9%

GAZETA DO POVO 1,7% 1,8% 1,2%

ESTADÃO 0,8% — —

OUTROS 2,0% 0,7% 1,7%

NÃO LEMBRA 8,7% 24,2% 23,8%

PORTAL DE NOTÍCIAS  
MARCAS 2020 2019 2018

BONDE 36,5% 18,6% 20,5%

TAROBÁ NEWS 12,2% 6,8% 2,8%

G1 7,8% 5,5% 5,6%

MASSA NEWS 3,3% 3,5% 0,8%

FOLHA WEB 2,7% — —

OUTROS 16,8% 11,6% 5,5%

NÃO LEMBRA 20,7% 52,1% 62,1%

 

EMISSORA DE RÁDIO 
MARCAS 2020 2019 2018

PAIQUERÊ 30,2% 34,9% —

JOVEM PAN 20,3% 13,4% —

FOLHA 14,2% 11,0% —

MASSA 4,5% 4,6% — 

IGAPÓ 4,2% 8,7% —

OUTROS 22,5% 14,3% —

NÃO LEMBRA 4,2% 13,1% —
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ESCOLA DE DANÇA 
MARCAS 2020 2019 2018

ESPAÇO LATINO 8,8% 6,4% 7,0%

FUNCART 4,5% 3,0% 1,9%

AUGUSTO BOGO 3,0% 1,7% 1,6%

CASA DA DANÇA 3,0% 2,1% 1,8%

GESTO’S BALLET 2,3% — —

OUTROS 18,2% 10,6% 11,0%

NÃO LEMBRA 60,2% 74,3% 74,1%

ESCOLA DE IDIOMAS 
MARCAS 2020 2019 2018

WIZARD 26,2% 22,5% 24,7%

CULTURA INGLESA 14,5% 5,6% 4,0% 

FISK 12,7% 12,4% 15,2%

CULTURAL 10,3% 6,3% 7,7%

CCAA 6,5% 5,6% 7,2%

OUTROS 20,2% 12,2% 10,9%

NÃO LEMBRA 9,7% 35,4% 30,3%

ESCOLA DE MODELO 
MARCAS 2020 2019 2018

STUDIO DESIRÉE SOARES 47,3% 31,1% 38,3%

FORUM MODEL 3,3% 2,2% 0,4% 

STUDIO CDI 2,5% 2,7% 4,4%%

MAXI 0,7% — —

MARISTA 0,5% — —

OUTROS 4,5% 3,0% 1,8%

NÃO LEMBRA 41,2% 59,6% 53,8%

ESC. PROFISSIONALIZANTE 
MARCAS 2020 2019 2018

SENAI 39,0% 29,8% 32,9%

SENAC 14,8% 13,6% 14,3%

SESC 9,5% 9,2% 9,2%

SESI 4,5% — —

CEBRAC 4,2% 4,6% 4,5%

OUTROS 18,7% 17,2% 15,4%

NÃO LEMBRA 9,3% 23,8% 21,0%

 

ENSINO A DISTÂNCIA 
MARCAS 2020 2019 2018

UNOPAR 46,8% 32,9% 40,7%

UNIFIL 10,2% 5,9% 8,8%

UNICESUMAR 6,8% 5,4% 5,4%

PITAGÓRAS 3,8% 3,0% 1,5%

POSITIVO 2,7% 1,2% —

OUTROS 11,5% 6,3% 4,3%

NÃO LEMBRA 18,2% 45,3% 38,8%

UNIVERSIDADE  PARTICULAR 
MARCAS 2020 2019 2018

UNOPAR 30,8% 37,9% 39,8%

UNIFIL 27,2% 26,5% 25,0%

PUC 22,2% 4,6% 7,5% 

PITÁGORAS 7,5% 9,2% 9,2%

POSITIVO 5,2% 3,4% —

OUTROS 4,0% 4,9% 4,7%

NÃO LEMBRA 3,2% 13,5% 11,7% 

ESCOLA INTERNACIONAL 
MARCAS 2020 2019 2018

ST. JAMES’ 23,3% 10,4% 14,5%

MAXI HIGH SCHOOL 6,8% 3,7% 3,3%

HARVARD 4,8% 2,3%  

WIZARD 4,0% — —

CULTURAL 3,5% 1,6% 1,2%

OUTROS 22,3% 11,4% 5,7%

NÃO LEMBRA 35,2% 68,9% 72,8%

COLÉGIO PARTICULAR 
MARCAS 2020 2019 2018

MAXI 30,5% 31,2% 36,0%

MARISTA 19,0% 13,1% 12,9%

LONDRINENSE 11,5% 7,9% 6,9%

UNIVERSITÁRIO 11,5% 5,0% 6,1%

ADVENTISTA 2,3% — —

OUTROS 23,5% 22,8% 20,3%

NÃO LEMBRA 1,7% 16,3% 12,0%

CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR 
MARCAS 2020 2019 2018

SIGMA 29,5% 18,9% 21,8%

NEO DNA 18,3% 7,7% 11,1%

MAXI 10,2% 6,5% 7,8% 

UEL 9,2% 7,1% 4,1%

UNIVERSITÁRIO 4,2% — —

OUTROS 16,2% 13,4% 11,3%

NÃO LEMBRA 12,5% 43,3% 41,3%

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
MARCAS 2020 2019 2018

O PEIXINHO 18,7% 9,5% 9,1%

MAXI JUNIOR 8,3% 4,6% 5,6%

LONDRINENSE  4,2% — —

MARISTA 4,0% — —

EDUCATIVA 3,5% 2,6% 1,6%

OUTROS 46,7% 39,3% 36,0%

NÃO LEMBRA 14,7% 40,6% 44,6%

IMOBILIÁRIA 
MARCAS 2020 2019 2018

SANTAMÉRICA 10,3% 5,0% 4,7%

RAUL FULGENCIO 8,8% 2,9% —

VENEZA 8,2% — —

MÔNACO 7,2% 8,5% 8,3%

PEREZ 4,7% 5,1% 4,2%

OUTROS 43,2% 31,6% 33,8%

NÃO LEMBRA 17,7% 42,9% 39,5%

LOJA MAT. CONSTRUÇÃO 
MARCAS 2020 2019 2018

LEROY MERLIN 21,5% 7,9% 9,5% 

TELHANORTE 16,3% 8,6% 7,9%

TODIMO 11,2% 8,1% 9,2%

SÃO MARCOS  9,2% 10,6% 9,5%

ALVORADA 4,0% 5,1% 5,6%

OUTROS 25,0% 29,7% 26,9%

NÃO LEMBRA 12,8% 30,0% 31,1%

LOJA MAT. ELÉTRICOS 
MARCAS 2020 2019 2018

LEROY MERLIN 10,0% — —

ELETROLUZ 7,5% 3,7% — 

ELETROTRAFO 6,7% 4,0% 4,4%

ECONOLUX 3,7% 4,2% 3,3%

CONDULUZ 3,5% 3,5% 3,7%

OUTROS 32,8% 22,8% 19,0%

NÃO LEMBRA 35,8% 58,5% 62,1%

CONSTRUTORA 
MARCAS 2020 2019 2018

A.YOSHII 36,0% 22,7% 27,7%

PLAENGE 19,3% 10,9% 11,8%

MRV 11,0% 7,4% 7,8%

VECTRA 5,2% 2,7% — 

YITCON 4,8% 5,7% 4,7%

OUTROS 10,3% 11,0% 9,7%

NÃO LEMBRA 13,3% 39,6% 35,8%

Revista-TM-2020.indb   71Revista-TM-2020.indb   71 20/11/20   21:2020/11/20   21:20



72  — TO P D E M ARC AS 2 02 0 

acumulados

SE
RV

IÇ
O

SA
ÚD

E

ACADEMIA DE GINÁSTICA 
MARCAS 2020 2019 2018

SMART FIT 17,2% 4,2% 2,5%

VIA SPORT GOLD 9,7% 3,0% 3,1%

IRON 4,5% 2,3% 6,7%

DNA 3,0% 1,7% —

OFF 2,0% — —

OUTROS 30,8% 27,2% 25,9%

NÃO LEMBRA 32,8% 60,1% 57,3%

CLÍNICA DE IMAGEM 
MARCAS 2020 2019 2018

LAB IMAGEM 50,2% 27,5% 29,4%

ULTRAMED 10,5% 7,6% 7,4%

CLINILAB 6,0% 5,7% 5,0%

CLINIMAGEM 2,3% 2,7% 1,5%

OSWALDO CRUZ 1,8% — —

OUTROS 7,7% 8,1% 7,0%

NÃO LEMBRA 21,5% 45,8% 48,5%

FARMÁCIA 
MARCAS 2020 2019 2018

VALE VERDE 34,7% 34,6% 39,8%

NISSEI 27,3% 21,4% 21,0%

DROGA RAIA 15,2% 7,2% 4,8%

DROGAMAIS 11,7% 17,1% 21,0%

PANVEL 2,7% — —

OUTROS 7,2% 11,3% 8,4%

NÃO LEMBRA 1,3% 5,5% 2,8%

FARMÁCIA MANIPULAÇÃO 
MARCAS 2020 2019 2018

LONDRIFÓRMULAS 26,8% 20,5% 22,8%

PHLORACEAE 20,8% 11,1% 13,5%

VALE VERDE 10,0% 9,9% 9,1%

PHARMADELLE 4,3% — —

PASSIPHLORA 1,5% — —

OUTROS 12,5% 9,6% 6,9%

NÃO LEMBRA 24,0% 45,3% 43,6%

HOSPITAL 
MARCAS 2020 2019 2018

EVANGÉLICO 41,2% 36,4% 39,3%

HOSPITAL DO CORAÇÃO 18,5% 10,7% 6,2% 

HU 11,7% 19,8% 16,4%

SANTA CASA 10,8% 11,7% 12,5%

MATER DEI 4,7% — —

OUTROS 11,8% 13,4% 18,5%

NÃO LEMBRA 1,3% 2,3% 2,3%

LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICA 
MARCAS 2020 2019 2018

LAB IMAGEM 30,5% 17,0% 18,0%

OSWALDO CRUZ 15,7% 10,9% 10,4%

ULTRAMED 6,7% 5,5% 5,5%

CLINILAB 6,5% 5,3% 4,9%

SABIN 4,5% 2,2% 2,1%

OUTROS 7,3% 7,6% 5,0%

NÃO LEMBRA 28,8% 51,5% 54,1%

PLANO ASSIST. E FUNERAL 
MARCAS 2020 2019 2018

GRAM 15,5% 13,9% 18,2%

UNIPAX 14,8% 15,6% 15,5%

PARQUE DAS ALLAMANDAS 5,0% 3,1% 4,5%

C2 ASSISTÊNCIA FAMILIAR 3,2% 4,0% 15,5%

PREVER 3,0% 3,1% 4,5%

OUTROS 12,3% 10,3% 6,0%

NÃO LEMBRA 46,2% 48,9% 51,7%

PLANO DE SAÚDE 
MARCAS 2020  2019  2018

UNIMED 73,7% 58,7% 62,7%

HOSPITALAR 9,2% 10,8% 10,1%

CAAPSML 1,7% 1,9% 2,3%

SULAMÉRICA 1,5% — —

BRADESCO SAÚDE 1,3% — —

OUTROS 7,8% 9,1% 6,9%

NÃO LEMBRA 4,8% 15,5% 15,6%

AGÊNCIA DE TURISMO 
MARCAS 2020 2019 2018

CVC 50,5% 37,0% 41,4%

ALBATROZ 5,5% 1,8% 1,4%

VALENTIN TURISMO 2,0% — —

GARCIA TUR 1,7% 1,2% 0,7%

STRIK TURISMO 1,7% 1,0% 1,9%

OUTROS 13,8% 7,5% 6,5%

NÃO LEMBRA 24,8% 50,7% 47,0%

AUTOESCOLA 
MARCAS 2019  2019  2018 

PARANÁ 44,2% 34,0% 35,2%

PRATIKA 7,5% 5,0% 10,1%

SILVA 4,3% 4,0% 5,6%

CENTRAL 4,0% 3,7% 3,4%

ÔMEGA 3,7% — —

OUTROS 18,0% 18,7% 18,3%

NÃO LEMBRA 18,3% 30,6% 23,8%

BANCO COOPERATIVO 
MARCAS 2020 2019 2018

SICREDI 47,2% 32,4% —

SICOOB 28,5% 15,0% —

UNIPRIME 2,8% — — 

ITAÚ 2,8% 6,4% —

BANCO DO BRASIL 1,8% — —

OUTROS 6,8% 11,8% —

NÃO LEMBRA 10,0% 22,6% —

BARBEARIA  
MARCAS 2020 2019 2018

PRADO 2,3% 1,1% 1,2%

CABALLEROS 2,0% — —

JACOB’S 1,3% 2,4% 1,1%

DOM PEDRO 1,2% — —

BIG BARBEARIA 0,8% — —

OUTROS 29,7% 21,6% 19,8%

NÃO LEMBRA 62,7% 73,1% 75,5%

ESC. DE MARCAS E PATENTES 
MARCAS 2020 2019 2018

LONDON  8,0% — —

TILLVITZ  0,5% — —

UMBRELLA  0,3% — —

DIPLOMATA 0,3% — —

GGP    0,3% — —

OUTROS 4,0% — —

NÃO LEMBRA 86,5% — —

CLUBE SOCIAL 
MARCAS 2020 2019 2018

IATE CLUBE 33,0% 24,2% 22,3%

AREL 17,8% 8,5% 9,0%

COUNTRY CLUB 11,7% 6,0% 5,1% 

GRÊMIO 5,5% 7,8% 8,0%

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

OUTROS 12,0% 12,3% 9,5%

NÃO LEMBRA 16,5% 38,1% 43,8%

 

CONSÓRCIO 
MARCAS 2020 2019 2018

UNIÃO 61,2% 49,0% 56,2%

SERVOPA 2,2% 1,1% 1,0%

NORPAVE 1,8% — —

METRONORTE 1,2% 1,1% —

BV 1,2% — —

OUTROS 12,7% 10,1% 7,0%

NÃO LEMBRA 19,8% 34,9% 28,8%

GRÁFICA 
MARCAS 2020 2019 2018

MIDIOGRAF 21,2% 13,7% 13,1%

IPÊ 5,8% 8,8% 10,3%

MC CÓPIAS 4,0% — —

LÍDER 3,7% 5,1% 3,6%

IMPRIMA PLUS 1,5% — —

OUTROS 20,8% 12,7% 16,1%

NÃO LEMBRA 43,0% 57,6% 54,8%
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LAVANDERIA 
MARCAS 2020 2019 2018

5ÀSEC 42,2% 19,5% 21,3%

BOLHA DE SABÃO 4,0% 3,5% 5,0%

CISNE 1,2% 0,7% 1,1%

ITAMARATY 1,0% 0,7% —

LUX’S LAVANDERIA 0,8% — —

OUTROS 7,0% 3,8% 3,7%

NÃO LEMBRA 43,8% 71,4% 68,2%

ÔNIBUS RODOVIÁRIO 
MARCAS 2020 2019 2018

VIAÇÃO GARCIA 78,7% 70,0% 73,8%

GRANDE LONDRINA 5,3% 8,5% 6,4%

BRASIL SUL 4,7% 3,5% 4,0%

TIL  1,2% 1,3% 1,8%

GUERINO SEISCENTOS 1,2% — —

OUTROS 6,2% 5,8% 5,0%

NÃO LEMBRA 2,8% 9,6% 7,4%

SALÃO DE CABELEIREIRO 
MARCAS 2020 2019 2018

FÁTIMA MARTINS 5,8% 6,6% 6,1%

LINCON TRAMONTINI 5,0% 4,2% 4,2%

STUDIO ONE 4,0% 1,3% 3,1%

DIOGO GUERRA 3,7% — —

FÁBIO FARIAS 3,5% 1,5% 2,2%

OUTROS 49,0% 39,7% 34,7%

NÃO LEMBRA 29,0% 45,5% 48,8%

 

HOTEL 
MARCAS 2020 2019 2018

BOURBON 29,0% 31,0% 29,8%

BLUE TREE 12,8% 3,7% 4,6% 

SUMATRA 8,2% 5,3% 8,1%

IBIS 6,8% — —

CRYSTAL 6,5% 4,2% 3,7%

OUTROS 27,7% 20,3% 21,3%

NÃO LEMBRA 9,0% 32,2% 28,9%

OPERADORA TELEFONE FIXO 
MARCAS 2020 2019 2018

SERCOMTEL 63,5% 59,6% 63,8%

VIVO 16,7% 13,1% 10,5%

CLARO 10,0% 7,0% — 

TIM 3,8% 8,1% 6,5%

OI 3,5% 5,7% 6,3%

OUTROS 0,3% 0,6% 4,8%

NÃO LEMBRA 2,2% 5,9% 4,3%

OPERADORA DE CELULAR 
MARCAS 2020 2019 2018

TIM 37,2% 38,7% 41,2%

VIVO 31,3% 19,5% 19,5% 

OI 13,2% 23,6% 22,0%

CLARO 9,0% 5,1% 4,0% 

SERCOMTEL 8,3% 10,2% 10,1%

OUTROS 0,3% 0,4% 0,3%

NÃO LEMBRA 0,7% 2,5% 2,9%

 

PROVEDOR DE INTERNET 
MARCAS 2020 2019 2018

CLARO/NET 31,0% 19,5% —

VIVO/GVT 28,0% 21,7% 17,5%

SERCOMTEL 24,5% 32,4% 38,1%

PERSIS 2,0% 5,1% —

TIM 1,8% 5,1% 4,9%

OUTROS 6,5% 1,9% 8,5%

NÃO LEMBRA 6,2% 16,4% 9,9%

COLCHÃO 
MARCAS 2020 2019 2018

CASTOR 50,0% 49,5% 52,1%

ORTOBOM 31,0% 22,9% 22,2%

ANJOS 3,3% 2,7% 3,2% 

GAZIM 2,7% 3,0% 3,0%

AMERICANFLEX 2,2% 1,4% 1,3%

OUTROS 4,3% 4,3% 2,7%

NÃO LEMBRA 6,5% 16,2% 15,5%

 

FLORICULTURA 
MARCAS 2020 2019 2018

SHANGRI—LÁ 17,0% 10,2% 9,1%

ACÁCIA 10,2% 5,0% 6,9%

BEIJA—FLOR 9,2% 4,9% 8,1%

PARAÍSO 4,2% 3,9% 3,4%

GARDEN CENTER 2,2% — —

OUTROS 16,3% 9,1% 7,5%

NÃO LEMBRA 41,0% 66,1% 63,3%

LOJA DE CALÇADOS 
MARCAS 2020 2019 2018

CASAS AJITA 29,7% 34,6% 33,9%

BOLIVAR 17,3% 17,2% 23,0%

MOCASSIM 6,0% 4,8% 5,2%

CENTAURO 4,5% 2,5% 2,4%

AREZZO 4,0% — —

OUTROS 33,3% 20,7% 21,9%

NÃO LEMBRA 5,2% 13,3% 8,0%

LOJA DE COSMÉTICOS 
MARCAS 2020 2019 2018

LÉO COSMÉTICOS 60,8% 48,5% 56,4%

O BOTICÁRIO 15,5% 11,2% 11,3%

FACE BELA 3,7% 2,1% 3,1%

QUEM DISSE BERENICE? 2,0% — —

NATURA 1,2% 2,0% 1,2%

OUTROS 8,3% 6,3% 5,2%

NÃO LEMBRA 8,5% 26,7% 22,0%

LOJA DE MÓVEIS 
MARCAS 2020 2019 2018

MÓVEIS BRASÍLIA 37,8% 38,8% 41,0%

MAGAZINE LUIZA 13,7% 10,7% 11,3%

CASAS BAHIA 12,2% 17,1% 16,4%

TOK & STOK 1,5% — —

PONTO FRIO 1,2% — —

OUTROS 21,0% 14,0% 11,5%

NÃO LEMBRA 12,7% 16,5% 16,7%

LOJA PRODUTOS ESPORTIVOS 
MARCAS 2020 2019 2018

CENTAURO 37,2% 16,9% 18,0%

DECATHLON 26,3% 18,5% 20,3%

BOLIVAR 12,3% 14,5% 18,3%

KARILU 2,7% 2,5% 1,6%

ADIDAS 1,2% 1,3% 1,3%

OUTROS 7,0% 9,1% 9,9%

NÃO LEMBRA 13,3% 37,2% 30,6%

 

ÓTICA 
MARCAS 2020 2019 2018

DINIZ 44,7% 41,5% 46,0%

VISÃO 5,7% 7,6% 5,6%

CAROL 5,2% — —

MATSUMOTO 4,3% 3,8% 5,8%

VISOLUX 4,0% 3,1% 2,8%

OUTROS 28,8% 18,3% 17,9%

NÃO LEMBRA 7,3% 19,7% 17,0%

PET SHOP 
MARCAS 2020 2019 2018

COBASI 8,7% 2,2% 0,9%

AGRO TETTUS 5,2% 2,4% 5,6%

PET’S 4,5% 1,3% —

FORT DOG 3,3% 1,9% 1,4%

PET SHOP COM TOUR 2,5% — —

OUTROS 26,3% 20,6% 20,6%

NÃO LEMBRA 49,5% 70,3% 68,0%
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LOJA DE FERRAMENTAS 
MARCAS 2020 2019 2018

LEROY MERLIN 15,5% — —

MACRIPAR 4,3% — —

DUQUE FERRAMENTAS 3,2% — —

MONFER 3,0% — —

TELHANORTE 2,7% — —

OUTROS 30,2% — —

NÃO LEMBRA 41,2% — —

 

SHOPPING CENTER 
MARCAS 2020 2019 2018

CATUAÍ 56,7% 47,7% 54,0%

BOULEVARD 22,8% 22,9% 19,5%

LONDRINA NORTE 11,0% 17,7% 18,1%

ROYAL PLAZA 4,7% 5,5% 4,5%

AURORA 3,3% 2,2% 0,9%

OUTROS 0,8% 1,2% 1,5%

NÃO LEMBRA 0,7% 2,8% 1,5%

TOP MEIO AMBIENTE 
MARCAS 2020 2019 2018

KURICA 5,2% 2,7% 2,0%

A.YOSHII 3,8% 1,4% 2,0% 

SUPER MUFFATO 2,8% 2,5% 1,3%

NATURA 2,3% — —

ECOFOOD 2,3% — —

OUTROS 32,7% 13,1% 14,8%

NÃO LEMBRA 50,8% 79,0% 76,5%

TOP DO TOP 
MARCAS 2020 2019 2018

COCA - COLA 16,0% 9,0% 12,4%

NIKE 10,3% 8,4% 10,4%

ADIDAS  5,7% — —

OMO  4,2% 8,3% 5,0%

SUPER MUFFATO 4,2% — —

OUTROS 57,5% 56,4% 60,7%

NÃO LEMBRA 2,2% 10,4% 4,7%

TOP MARCA LONDRINA
MARCAS 2020 2019 2018

SUPER MUFFATO 15,0% 13,1% 13,6%

SERCOMTEL  7,8% 6,4% 5% 

CACIQUE 6,7% 6,7% 4,5%

ARNALDO’S 5,8% — —

CATUAÍ 5,0% — —

OUTROS 49,0% 28,2% 36,8%

NÃO LEMBRA 10,7% 38,2% 31,2%

TOP MARCA MAIS AMADA 
MARCAS 2020 2019 2018

SUPER MUFFATO 4,0% 4,5% —

ARNALDO’S 3,8% — —

CATUAÍ 3,7% 3,4% —

HACHIMITSU 2,7% — —

SERCOMTEL  2,3% 1,6% —

OUTROS 59,2% 31,4% —

NÃO LEMBRA 24,3% 56,5% —
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AQUI NA BRAND, 
O TALENTO, 
OS DESAFIOS E O 
CLIENTE SÃO 
SEMPRE BEM–
VINDOS.

A Brand & Brand é a agência full service por trás do reposicionamento de 

várias marcas premiadas nesses 25 anos do Top de Marcas Londrina. 

Quer ter sua marca na mente e nos corações dos clientes? Fale com a gente. 

São mais de três décadas de experência na comunicação estratégica de 

marcas nos meios on-line, off-line e eventos. Seja muito bem-vindo! 

Acesse: brand.ppg.br e saiba mais. 
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