
desde 1996

Conheça as marcas mais lembradas 
pelos londrinenses em 2021

TOP ALIMENTAÇÃO
TOP AUTOMÓVEIS
TOP BEBIDAS
TOP COMUNICAÇÃO
TOP CONSTRUÇÃO
TOP EDUCAÇÃO

26ª
EDIÇÃO

TOP SAÚDE
TOP SERVIÇO
TOP TELEFONIA
TOP VAREJO
TOP MARCAS CORPORATIVAS
TOPS ESPECIAIS

A P O I O P E S Q U I S A R E A L I Z A Ç Ã O



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!



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!



editorial

4 — TOP DE MARCAS 2021 

su
m

á
ri

o
 �  E X P E D I E N T E

editorial

TOP DE MARCAS LONDRINA 2021 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, PEDRO MORAES E CÉLIA GUERRA / FOTOGRAFIA: DIVULGAÇÃO / PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO: BRAND & BRAND / IMPRESSÃO: 
PLURAL GRÁFICA E EDITORA / TIRAGEM: 15 MIL EXEMPLARES / DISTRIBUIÇÃO: ENCARTE FOLHA DE LONDRINA DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Estamos todos emergindo de uma pandemia 
que mudou tudo. Não mudaram os meios de 

comunicação, mas a essência do que comunicar. As 
transformações ganharam velocidade e a percepção 
do consumidor pelo real propósito da marca se 
expandiu. Não se trata mais de construir uma imagem, 
mas de criar reputação. Os consumidores querem 
verdadeiramente saber o que as empresas, por meio dos 
seus produtos e serviços, estão oferecendo para ajudar 
as pessoas a terem uma melhor experiência.

Não se trata de dizer mais quem são as empresas e 
o que elas fazem, mas sim qual é a proposta de valor 
que entregam. Quais caminhos estão criando para 
democratizar e facilitar o acesso da população a itens 
relevantes para a sua qualidade de vida. E o que estão 
realizando para contribuir com o meio ambiente onde 
todos habitamos, com a cultura tão importante para 
o pertencimento, com a inovação tão relevante para 
a inclusão. Pautar seus públicos de interesse com 
os seus valores e com ações capazes de transformar 
a sociedade e o meio ambiente é o legado que a 
pandemia está deixando. Comunicar os indicadores 
sociais, ambientais e de governança corporativa é um 
caminho sem volta. As empresas e suas marcas estão 
numa grande vitrine, à vista de todos, disseminando 
experiências que são vivenciadas pelos consumidores 
e opinadas por eles próprios. Entender o seu verdadeiro 
papel na sociedade e comunicar conteúdos relevantes 
sobre o propósito e as ações de transformação é o que 
fará a grande diferença na sustentabilidade corporativa 
e na longevidade das marcas.

Boa leitura.
——————
CLÁUDIA ROMARIZ 
Jornalista e Founder of Top de Marcas Londrina
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uma ferramenta de construção de reputação e uma vitrine para o próprio 
público consumidor, que poderá acompanhar o que as marcas estão 
realizando para inovarem no mercado”.

FALE COM A GENTE

Para sugerir pautas ou compartilhar uma novidade do seu negócio,  
basta entrar em contato pelo email imprensa@crcom.com.br  
ou pelas redes sociais @premiotopdemarcas. 

su
m

á
ri

o
topdemarcas.com.br

D ar visibilidade às notícias e conteúdos exclusivos das marcas que 
atuam em Londrina e região, além de destacar assuntos relevantes 
para ajudar as empresas a terem ainda mais velocidade e estratégia 

é a missão do Portal Top de Marcas. O grande diferencial é que este 
espaço é totalmente voltado para empresas e para o empresário de forma 
gratuita, democrática e aberta a todos os negócios.

Além de ser um canal de divulgação, o Portal Top de Marcas é o 
ambiente on-line onde ideias e histórias de inovação e superação 
encontram empresários dispostos a inovar e aprender com outros 
negócios, como destaca Cláudia Romariz, jornalista, diretora da CRCOM 
e fundadora do Prêmio Top de Marcas: “O objetivo foi ampliar o espaço 
jornalístico para que as empresas pudessem contar cases relacionados 
às ações de comunicação e relacionamento com os públicos, além de 
cases de sucesso, repercutindo inovações e estratégias que trouxeram 
credibilidade e reputação às empresas”.

Desde sua primeira edição, o Prêmio Top de Marcas acompanhou a 
trajetória de diversas marcas locais e as mudanças no cenário corporativo 
conforme o curso da história. Toda essa bagagem foi sendo trazida pelo 
Portal Top de Marcas, que agora oferece ainda mais oportunidades 
para que as marcas possam ampliar a relevância com credibilidade 
por meio da notícia. “O acesso é totalmente gratuito, assim como as 
publicações. O único requisito é, de fato, ter uma boa história para 
compartilhar”, afirmou Cláudia Romariz. Segundo ela, a proposta do 
portal é construir notoriedade na internet para as marcas que estão no 
mercado de Londrina e região. “Ao se tornar uma referência no meio 
on-line para o ambiente empresarial, o Portal Top de Marcas passa a ser 

TOP DE MARCAS SE 
TRANSFORMA EM PORTAL 
DE CONTEÚDO
————  
O site oficial do Prêmio Top de Marcas agora também é um 
portal de notícias com foco no mundo empresarial para ampliar 
espaço e conexão entre empresas e públicos 
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Índices de lembrança mostram que captar a atenção  
e a memória do consumidor é um desafio crescente para 
a construção de visibilidade e engajamento

Construir lembrança nos tempos atuais não é uma tarefa para 
amadores. Exige essência verdadeira sobre fazer o que as pes-

soas valorizam aliada ao profissionalismo sobre como estabelecer 
relacionamentos por meio da comunicação capazes de chamar 
a atenção das pessoas e provocar a interação com as marcas. Só 
assim o cérebro consegue construir sinapses que farão com que a 
lembrança possa ser acionada quando precisamos consumir um 
produto, um serviço ou realizar uma indicação. A experiência com 
uma marca, atraída pela comunicação e pelas ações de interação 
com o consumidor, provocará a percepção positiva ou negativa, e 
desencadeará a inclusão ou o descarte na memória, o que facilita-
rá ou dificultará a lembrança espontânea quando pensamos nos 
diferentes segmentos de consumo. 

“A pandemia acelerou a velocidade dos meios de comunica-
ção e aumentou o compartilhamento de informações nos meios 
digitais. Chamar a atenção do consumidor nesses novos tempos 
dependerá do que as marcas já construíram de relevante e do posi-
cionamento que assumiram durante esse momento em que a hu-
manização das relações passou a ser o foco. Ser lembrado se trata 
hoje de ser relevante para a sociedade no sentido de beneficiá-la 
com ações transformadoras”, afirma Renato Rocha Neto, diretor 
da Litz Estratégia, instituto que coordena a aplicação da pesquisa 
Top de Marcas Londrina.

A apuração das informações sobre as marcas mais lembradas 
espontaneamente pelo consumidor londrinense aconteceu en-

tre os meses de agosto e setembro, envolvendo 10 categorias de 
negócios e 69 segmentos de consumo, além da Categoria Marcas 
Corporativas que foi iniciada nessa edição com o objetivo de en-
tender a relação de lembrança do londrinense com as empresas 
atuantes na cidade.

Ao total foram ouvidos 610 moradores de Londrina nas cinco 
regiões – Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro em cotas proporcio-
nais ao número de habitantes de cada localidade. E, de acordo 
com o perfil da população de Londrina segundo o IBGE – Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística, foram determinadas as 
cotas por sexo, idade e escolaridade. As cotas por renda social 
são definidas com base nas indicações do IPC Maps que apon-
ta o potencial de consumo das cidades. “A estratificação permite 
assegurar, em um nível de confiança de 95%, que os resultados 
seriam os mesmos se as entrevistas fossem aplicadas em toda a 
população”, destaca Rocha Neto.

Todos os entrevistados responderam à uma única pergunta so-
bre cada um dos segmentos abordados: “Qual a marca você mais 
se lembra quando pensa em...?”. As respostas são espontâneas 
e não são apresentados qualquer tipo de referência. “As pessoas 
se lembram ou não de marcas. E a pesquisa registra exatamente 
isso: qual o percentual de lembrança que uma marca conseguiu 
atingir na memória dos consumidores e qual o grau de retenção 
alcançou com suas ações de comunicação e relacionamento com 
o mercado, além de posicioná-las frente à concorrência”, avaliou.

INDICADORES 
REFLETEM 
PERCEPÇÃO DO 
CONSUMIDOR 

metodologia & perfil
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Construir a reputação de uma empresa é um trabalho constan-
te, que envolve preocupações muito maiores do que oferecer 

bons produtos e serviços. Óbvio que, para alcançar a confiança 
e o afeto do consumidor, a experiência oferecida é fundamental. 
Assim como o trabalho de comunicação. Os caminhos para expor 
os valores de uma marca são múltiplos e se transformam numa 
velocidade cada vez maior. A complexidade do que é levado em 
consideração pelo público também exige até mesmo um posicio-
namento sobre temas sociais emergentes. Por isso, o planejamen-
to e a estratégia são indispensáveis para ocupar os mais qualifica-
dos espaços midiáticos.

Nesse sentido, a participação dos profissionais da comunica-
ção no círculo em que são tomadas as principais decisões de uma 
companhia é essencial. É muito comum que a comunicação seja 
colocada com um papel de subordinação, com a missão de alinhar 
seu plano às diretrizes previamente definidas pela direção da em-
presa. Há, no entanto, uma tendência crescente de uma mudança 
nesse perfil. A compreensão é de que a própria marca deve guiar 
sua reputação e imagem, e não contar com pontos de vista traça-
dos a partir da imprensa ou de influenciadores.

Especialista no assunto, Claudio Cardoso, autor do livro “Co-
municação no Comando”, relata suas experiências profissionais 
acumuladas no atendimento a grandes corporações somadas da 
graduação ao pós-doutorado. Segundo o especialista, o valor in-
tangível das companhias tem se tornado cada vez mais difícil de 
medir. Há uma série de variáveis que são colocadas nesta catego-

em pauta

REPUTAÇÃO 
DE MARCA 
NAS MÃOS DAS 
ORGANIZAÇÕES
———  
Para Claudio Cardoso, autor do 
recém-lançado livro “Comunicação no 
Comando”, cabe às empresas assumirem 
o controle de sua imagem por meio do 
trabalho de comunicação
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Todas as transformações das diferentes indústrias se devem a 
uma interação com o consumidor que paga a conta. Há um enor-
me desenvolvimento e sofisticação provocados pelo contexto da 
complexidade das relações sociais, seja por meio dos avanços de 
direitos civis ou dos temas ecológicos. Há também um aumento 
da complexidade das trocas, na medida que o público tem mais 
poder. “O consumo da informação antes era feito através da mídia 
impressa e dos canais de TV e ninguém se preocupava com a fon-
te: se estavam ali, eram fatos. Hoje se vive uma explosão de fontes 
de informação, que, ao mesmo tempo, enriquecem as alternati-
vas, mas trazem novas preocupações sobre sua veracidade. Estar 
na capacidade de interpretação é primordial para as companhias”, 
alerta o especialista. Em perspectiva sobre o futuro, há uma caixa 

de ferramentas recheada de ins-
trumentos para os profissionais 
e para as empresas que podem 
contar com eles. Claudio Cardoso 
cita, em especial, os centros de 
inovações que são adotados por 
corporações como Bradesco e até 
mesmo na gestão pública, visto 
que o governo do estado de São 
Paulo seguiu pelo mesmo cami-
nho. Em ambas as formações, 
Cardoso trabalhou como con-
sultor. “Esses grupos atuam com 
vários programas de inovação 

e processos estratégicos. Existem ferramentas de coordenação, 
práticas próprias para a formação de times. Tudo em busca de um 
pensamento estratégico, num caminho cada vez mais distante da 
necessidade do gerenciamento de crises”, detalha.

As mudanças nas empresas são as mesmas impostas aos 
animais na natureza – quanto maior for o animal, mais lenta é a 
reação. No entanto, ela pode ser mais forte. Nas grandes organi-
zações, os processos podem ser mais morosos e caros. As empre-
sas de médio e pequeno porte podem mudar mais rápido. “Se eu 
pudesse dar uma recomendação para quem deseja seguir o cami-
nho da comunicação estratégica seria que as lideranças estejam 
atentas ao mundo. Olhem o que os jovens e adolescentes estão fa-
zendo. Se for possível encantá-los, conseguir que trabalhem para 
você, certamente você chegará ao consumidor do futuro. Uma 
empresa está sempre servindo alguém, esse é o destino”, conclui.

ria: marcas, identidade e reconhecimento, recursos de inovação e 
cultura, patentes e capital intelectual são algumas delas. “Quando 
o comunicador tem o privilégio de participar dos conselhos das em-
presas, há a capacidade de formulação dos negócios de forma mais 
ampla. Isso porque a comunicação obedece ao critério da escuta. 
Quando ela funciona, já está na engenharia dos produtos”, explica.

Um caso clássico é o da gigante de tecnologia americana Apple. 
Seu fundador, Steve Jobs, é sempre listado como um inovador, 
sem exagero algum. Quando ele viu o desenvolvimento de peque-
nos computadores portáteis comandados por canetas, foi adiante. 
Desenvolveu uma linha de produtos em que a ferramenta seria o 
dedo. Qualquer criança poderia utilizar. Surgiram então o iPhone 
e o iPad, produtos que por si só já são um projeto de comunica-
ção. “Acompanhei o caso de um empresário que queria montar um 
café. Quando cheguei para conhecer o estabelecimento, vi todos 
os elementos de uma doceria ou uma lanchonete. 

Construir a imagem do negócio que ele pretendia deveria ser 
feito desde o princípio. Não adianta buscar a comunicação ao fim 
do processo”, afirma. Outros exemplos podem ser listados para 
exemplificar a forma pela qual um planejamento de comunicação 
estratégica pode interferir em como uma empresa é vista pela so-
ciedade. Um desses cenários pode ser traçado a partir da atividade 
de um banco. Por que não ficar mais atento ao financiar as usinas 
de carvão? É de conhecimento público que essas fontes de energia 
não são sustentáveis. Por isso, podem traçar um plano de emprés-
timo de dinheiro coordenado com ações que diminuam o impacto 
ambiental, e se aliem a um programa de mitigação. O banco in-
terfere no processo e isso o qualifica diante das necessidades da 
sociedade. “O financiamento pode ser até com taxas mais baixas 
para empresas que sigam essas orientações e demonstrem sensi-
bilidade. Isso é comunicação”, detalha Cardoso.

“Se eu pudesse dar uma recomendação para quem deseja 
seguir o caminho da comunicação estratégica seria que as 

lideranças estejam atentas ao mundo. Olhem o que os jovens 
e adolescentes estão fazendo. Se for possível encantá-los, 

conseguir que trabalhem para você, certamente você chegará 
ao consumidor do futuro. Uma empresa está sempre servindo 

alguém, esse é o destino.”
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em pauta

HUMANIZAR 
PARA 
PROSPERAR
———  
Universo empresarial é desafiado  
a travar um diálogo cada vez mais próximo 
de seu público, onde a humanização é a 
principal característica

A comunicação nunca foi tão imediata. Há uma imposição da 
era digital de que seja assertiva e direta, características que 

transformaram, inclusive, as relações pessoais – de uma forma ir-
reversível. Hoje, até mesmo uma mera ligação por telefone deixou 
de ser um meio preferencial. A troca de mensagens curtas em di-
ferentes aplicativos é o caminho mais comum. Apesar do enorme 
volume de dados e da forte presença da automação, tudo movido 
pelas mais diversas tecnologias, o universo empresarial é desa-
fiado a travar um diálogo cada vez mais próximo de seu público, 
onde a humanização é a principal característica. 

Sim, no mundo dos negócios, os discursos vêm se aperfeiço-
ando, mesmo dentro dos formatos B2B (Bussiness-to-Bussiness) 
– empresa para empresa –, e B2C (Business-to-Consumer) – em-
presa para o consumidor. Na mesma agilidade que os meios de co-
municação avançaram, vieram novas exigências e demandas para 
responder sobre a nova forma de dialogar. Há um padrão desen-
volvido a partir dessa ideia já explorado por especialistas da área. 
Para Patricia Riccelli Galante de Sá, head de marketing da Empí-
rica, entramos na era H2H (Human-to-Human). Nesse conceito, 
a comunicação deve ser travada de pessoas para pessoas, para 
garantir relações entre empresas e clientes com base na confiança 
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a longo prazo. Assim, quem quer atingir seu consumidor em 
cheio precisa interagir de forma pessoal, transcender as fron-
teiras e os interesses dos negócios. “É importante abandonar 
o discurso auto ufanista, tentando vender um produto por sua 
capacidade. Essas mudanças impõem uma nova narrativa, 
uma boa história, um enredo com princípio, meio e fim bem 
definidos, que prendem a atenção do interlocutor. Temos a 
entrada do storytelling, inclusive como linguagem para as 
marcas falarem com seus públicos”, diz Sá, citando as redes 
sociais como o WhatsApp e o Telegram.

Ainda como parte de um processo de humanização, há 
empresas que encampam um trabalho com uma missão rege-
nerativa, o que pode ser considerado o ativismo de marca. Os 
altos executivos estão saindo de suas salas, mostrando quem 
está por trás das empresas e se apresentando como indivídu-
os. Essa estratégia, por vezes, mostra tomadas de decisões e, 
especialmente, aponta para qual direção a empresa seguirá 
diante de certos temas, principalmente aqueles relacionados 
às questões sociais, como meio ambiente, diversidade e cau-
sas globais ligadas a gênero, raça e ao movimento LGBTQ+. 

“Mais recentemente tivemos a questão dos refugiados e 
agora está muito em voga a 
questão da inclusão etária. 
Trata-se de como as empre-
sas estão enxergando e o que 
elas estão fazendo de concre-
to a respeito dessas agendas 
de interesse da sociedade”, 
detalha a especialista. A 
tendência de mudança no 
discurso foi acelerada pela 
pandemia, que expôs a fragi-
lidade das pessoas, que, con-
sequentemente, querem lidar com quem possam confiar, 
para que então tenham seus problemas solucionados. Por 
isso, marcas que se destacam são as que criam o chamado 
“net positive impact”, que possibilita dar mais vitalidade ao 
ecossistema de stakeholders, os públicos estratégicos em 
que a empresa está inserida. Há a crença de que os fatores 
são interdependentes e é impossível crescer, ter sucesso no 
longo prazo se a companhia estiver inserida em um ambien-
te doente, ignorante, sem poder aquisitivo. Nesse contexto, 
grandes companhias se dispuseram a apoiar pequenos em-
preendedores que faziam parte de sua cadeia levando so-

luções. “A Ambev e a Magalu são exemplos desse trabalho. 
Vimos também empresas de delivery, via motociclistas e o 
próprio Uber, tentando de alguma forma apoiar essa rede da 
qual dependem e com a qual se conectam”, detalha a profis-
sional de marketing.

Outra ação que merece destaque é o crescimento do 
“employer branding” ou a necessidade de as empresas ele-
varem a profissionalização da relação com seus funcioná-
rios, enxergando-os como clientes internos e disputando 
os melhores talentos através de uma cultura organizacio-
nal agradável, que promova a retenção e a atração. “Há 
também uma questão mais pragmática, de produtividade, 
que está ligada à felicidade, saúde física e mental – espe-
cialmente no atual esquema híbrido de trabalho, de home 
office contra presencial. Equipes estão muito pulverizadas, 
se relacionando de forma on-line, há uma conexão mais ar-
tificial e menos personalizada”, cita.

A comunicação mais humanizada não significa o fim dos 
robôs, ainda muito presentes nos centros de atendimento 
das empresas, mas sua ação deve ser voltada ao pré-aten-
dimento. “Manter o robô como uma ferramenta única vai na 

contramão de tudo o que o consumidor espera atualmente. 
Você encontra um ‘bot’ no chat do site, no WhatsApp da em-
presa, na unidade de resposta audível telefônica... Em algum 
momento é preciso conectar pessoas com pessoas”, exem-
plifica Sá. Mas há também uma preocupação em humanizar 
o atendimento, com algumas marcas criando personagens 
para transformar, ir muito além de uma logomarca. Como 
ocorre com a Magalu e a Natura, nas quais esses “bots”, es-
ses avatares começaram a falar em nome da empresa, sendo 
porta-vozes, com perfis, inclusive. “Tudo isso segue a linha 
de uma conversa pessoal e não de malha de vendas”, conclui.

“Manter o robô como uma ferramenta única vai na 
contramão de tudo o que o consumidor espera atualmente. 
Você encontra um ‘bot’ no chat do site, no WhatsApp da 
empresa, na unidade de resposta audível telefônica... Em 
algum momento é preciso conectar pessoas com pessoas.”
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em pauta

GERAÇÃO 
DE IMPACTO 
POSITIVO 
———  
Com a pandemia da Covid-19, 
consumidores passaram a esperar que as 
empresas apoiem a comunidade no seu 
entorno; quem visa apenas o lucro não 
sobrevive no mercado

Gerar impacto positivo para os consumidores, fornecedores e para 
a comunidade à sua volta não exige muito esforço, se a empresa 

identificar formas de ajudá-los sem fugir muito de seu core business, 
ou seja, de sua atividade principal. Isso é o que afirma Fabio Risério, 
um dos fundadores da Além das Palavras, consultoria de cultura de 
integridade e sustentabilidade. Esse tipo de posicionamento se tornou 
ainda mais importante com a pandemia da Covid-19, quando as pes-
soas passaram a esperar que as organizações apoiassem o seu ecossis-
tema neste momento de crise.  

Risério conta que começou a atuar nesta área quando trabalhava o 
tema da sustentabilidade nas empresas, mas percebeu que elas se pre-
ocupavam mais em minimizar os impactos negativos que causavam 
do que gerar um impacto positivo. “Chegou um ponto que eu percebi 
que as empresas poderiam fazer muito mais do que isso. Muito mais 
do que mitigar o impacto negativo que elas produzem, elas poderiam 
criar um impacto positivo com o seu produto e com seu serviço.”

Foi então que, com Gabriela Souza, Risério fundou a Além das Pa-
lavras. “Somos uma consultoria que trabalha na cultura das empresas 
para que elas sejam um local onde podem produzir fatos positivos 
através de seus produtos e serviços. E aí não estou falando de um ser-
viço social, de uma ação social, mas no próprio core business daquela 
empresa, como aquele produto ou serviço pode trazer algo positivo 
para a sociedade. A gente imagina e espera que as empresas sejam um 
local onde as pessoas consigam realmente serem elas mesmas e pos-
sam produzir coisas boas e positivas para a sociedade.”

Quando as empresas os procuram, entretanto, o indutor ainda é 
muito financeiro, relata Risério. “Esse indutor é personalizado de vá-
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rias formas. Pode ser uma exigência do mercado, uma pressão 
que os concorrentes estão fazendo, pode ser que a empresa 
precise de crédito, de capital, e para isso precisa tomar al-
gumas atitudes. Pode ser que a empresa queira produzir ou 
vender seu serviço para um outro local e isso é exigido princi-
palmente quando a gente está falando do mercado exterior.” 
Porém, o empresário diz acreditar que muitas empresas po-
dem fazer mais do que atender a necessidades de mercado. O 
olhar das empresas é a curto prazo, o que as impede de crescer 
e se desenvolver. “Para ter sustentabilidade, para gerar valor, a 
gente muitas vezes tem que andar algumas casinhas para trás 
e fazer aqui o básico, que é a empresa ter gestão.”

CORE BUSINESS
Para gerar impacto positivo na sociedade sem precisar sair 

de seu negócio principal, Risério recomenda à empresa “tirar 
uma fotografia” da forma como ela se relaciona com clientes e 
fornecedores e procurar identificar formas de ajudar a resolver 
um problema da sociedade com o seu produto ou serviço. “Ver 
como que, com aquilo que já está fazendo, ela pode trazer um 
valor maior para aquele público com algum incremento, com 
alguma ação a mais.” Um exemplo clássico, na opinião do 
empresário, é da Danone, com a marca Activia. “Uns 20, 30 
anos atrás, a gente se alimentava para suprir a nossa necessi-
dade, a nossa fome, nossa vontade de comer. A Activia foi um 
dos primeiros produtos que trouxe esse posicionamento que 

você se alimenta e é saudável ao mesmo tempo. Hoje em dia 
a gente dificilmente compra algo que é só para suprir aquela 
necessidade. A gente também olha o quanto aquele alimento 
pode ser saudável.”

Outro exemplo é da Porto Seguro Allianz, que criou um 
seguro de baixo custo para pessoas e empresas que não ti-
nham condições de contratar o seu serviço. “Com um olhar 
um pouco mais atento ela percebeu que havia um nicho de 
mercado de baixa renda que precisava daquele seguro, mas 
não tinha condições. E aí ela fez um microsseguro, um segu-
ro de baixo custo, para que aquelas pessoas conseguissem 
comprar uma cota de seguro e ter mais segurança nas suas 
casas, nas suas atividades.”

 
ECOSSISTEMA

Mas para gerar valor para a sociedade, Risério ressalta que 
as empresas precisam primeiro olhar para dentro de si, de 
seus funcionários e de seus fornecedores. “Eu vejo um mo-
vimento muito grande de as empresas tentarem passar uma 
imagem positiva, uma imagem de que está gerando valor para 
a sociedade, e muitas vezes ela se esquece do seu próprio pú-
blico interno, dos seus fornecedores. A geração de valor tem 
que ser compartilhada com todos que estão naquele ecossis-
tema, partindo dos funcionários, dos fornecedores, daquela 
comunidade do entorno. Eu vejo esse como o grande desafio 
da coerência.” A pandemia da Covid-19, na sua visão, trouxe 
isso ainda mais à tona. As empresas que mais tiveram relação 
positiva com seus funcionários, com seus fornecedores e com 
a comunidade no seu entorno foram aquelas que consegui-
ram passar pela crise sem muitos arranhões. “Aquelas que ti-
nham relações conflituosas, relações desgastadas ou relações 
de exploração, estas não tiveram apoio dos fornecedores, 
nem público interno, nem dos seus clientes. As empresas que 
olham muito para o próprio umbigo vão ter muitas dificulda-
des de sobreviver no futuro."

“Eu vejo um movimento muito grande de as 
empresas tentarem passar uma imagem 
positiva, uma imagem de que está gerando 
valor para a sociedade, e muitas vezes ela se 
esquece do seu próprio público interno, dos 
seus fornecedores. A geração de valor tem 
que ser compartilhada com todos que estão 
naquele ecossistema, partindo dos 
funcionários, dos fornecedores, daquela 
comunidade do entorno. Eu vejo esse como 
o grande desafio da coerência.”

“O olhar das empresas é a curto prazo, o 
que as impede de crescer e se desenvolver. 
Para ter sustentabilidade, para gerar 
valor, a gente muitas vezes tem que andar 
algumas casinhas para trás e fazer aqui o 
básico, que é a empresa ter gestão.”
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SUPERIORIDADE 
RECONHECIDA

———  
Nova categoria do Top de Marcas traz a percepção do consumidor 

sobre as empresas londrinenses em sete quesitos 

Nesta edição, a pesquisa do Top de Marcas traz uma nova cate-
goria que mostra a percepção dos londrinenses a respeito das 

empresas locais em sete quesitos. Por meio dela, além de desco-
brir qual é a marca mais lembrada da cidade e qual a mais amada, é 
possível saber quais são aquelas que, na percepção do consumidor 
local, mais representa a cidade, é admirada para trabalhar, incenti-
va a cultura, investe em práticas ambientais e inova. 

“Criamos a categoria Marcas Corporativas para que pudésse-
mos entender como os londrinenses conseguem captar e reconhe-
cer valores e propósito das organizações. Investimento em meio 
ambiente, cultura, inovação, clima de trabalho fazem parte da 
governança corporativa e estão sendo cada vez mais percebidos e 
valorizados pela sociedade. Ser uma marca afetiva, representativa 

da cidade, mais lembrada entre todas, reconhecida pela reputa-
ção e pelo avanço nos percentuais de lembrança integram o nosso 
olhar nesta categoria para evidenciar sentimentos, percepções e 
reações dos londrinenses em relação às empresas locais”, avalia 
Cláudia Romariz, realizadora o Prêmio Top de Marcas.  Segundo 
ela, fica perceptível que há um caminho a ser trilhado pelas orga-
nizações em relação à sua comunicação com a cidade e com a po-
pulação para que os valores sejam percebidos como impulsiona-
dores da transformação social. “Não há mais espaço para vivermos 
sem propósito. As pessoas querem saber como os líderes atrás das 
empresas pensam e como as empresas poderão realizar transfor-
mações que facilitem a vida do cidadão e contribuam com a sua 
qualidade de vida das comunidades”, destacou.
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REDE DE SUPERMERCADO ACUMULA QUATRO TÍTULOS
O Super Muffato ficou em primeiro lugar como a empresa mais 

lembrada de Londrina, mais amada, a que mais representa a cidade e 
está entre as que mais inovam, dividindo a liderança com a empresa de 
serviços de tecnologia Atos e com a construtora A.Yoshii.

Sendo uma empresa paranaense, cujo maior investimento em lojas 
e em contratação de pessoas se concentra em Londrina, a rede de su-
permercados é vista e reconhecida como “pé-vermelha”. “Por muitos 
anos, patrocinamos o LEC e estivemos presentes em vários outros 
apoios culturais, educativos, sociais e esportivos dos londrinenses. 
Nós vivenciamos a cidade, suas conquistas e suas dificuldades, in-
teragindo com o público e atuando em conjunto para construir uma 
Londrina melhor”, declara Everton Muffato, diretor do Grupo Muffato. 

Para retribuir a preferência dada pelo consumidor londrinense, a 
rede de supermercados realiza doações em programas como a Cor-
rente do Bem, que atende famílias em situação de vulnerabilidade, e a 
Mesa Brasil (Sesc), para onde são direcionadas toneladas de alimentos 
por mês. O grupo também se envolve em causas diversas como o autis-
mo e o meio ambiente. 

A EMPRESA MAIS ADMIRADA PARA TRABALHAR 
Líder do segmento de transporte vertical, a Atlas Schindler é, se-

gundo a pesquisa do Top de Marcas, a empresa onde os londrinenses 
mais gostariam de trabalhar. A companhia é parte do Grupo Schin-
dler, de quase 150 anos e que atua em mais de 100 países em todos 
os continentes. No Brasil, o grupo tem mais de 100 anos de atuação 
e 5.500 colaboradores. 

Em Londrina, a Atlas mantém uma unidade industrial há 23 anos 
que atende o mercado nacional e internacional. “O gosto pelo desen-
volvimento, pela inovação, está em nosso DNA, talvez por isso fo-
mos reconhecidos pelo londrinense”, diz a empresa. A unidade local 
abriga hoje o novo Centro de Soluções Integradas (CSI) da compa-
nhia, uma espécie de “hub” especializado em serviços administra-
tivos baseado no conceito global de Shared Services, que para os 
colaboradores representa novas oportunidades de desenvolvimento 
profissional. A transferência de algumas atividades de São Paulo 
para Londrina proporcionou cerca de 400 novas vagas de emprego 
no município. “E essas oportunidades podem aumentar ainda mais 
no futuro”, anuncia a companhia.

A EMPRESA QUE MAIS INCENTIVA A CULTURA
No mesmo ano em que completa seu cinquentenário, a Universi-

dade Estadual de Londrina (UEL) foi considerada aquela que mais 
contribui para o cenário cultural londrinense. “Ao longo das últimas dé-
cadas, a UEL ficou marcada como pioneira no desenvolvimento de ati-
vidades artísticas e culturais, na promoção ou apoio aos diversos festi-
vais, mostras e projetos, além de peças consagradas de grupos que se 
apresentaram pelo Brasil”, ressalta a universidade fundada há 51 anos. 

TOP DO TOP LONDRINA

SUPER MUFFATO
 20,0%

GRANDE LONDRINA
 7,6%

CACIQUE
 6,2%

TOP TRABALHO

ATLAS SCHINDLER
 3,3%

CACIQUE
 2,8%

ADAMA
 2,1%

TOP MARCA LONDRINA

SUPER MUFFATO
 13,9%

GRANDE LONDRINA
 9,5%

CACIQUE
 8,5%

TOP MAIS AMADA

SUPER MUFFATO
 5,7%

CATUAÍ SHOPPING
 3,8%

CACIQUE
 3,0%



16 — TOP DE MARCAS 2021 

top marcas corporativas

Neste espaço, todo o resíduo passa por estações de recebimento e trata-
mento, onde cada produto tem um cuidado específico e destino adequa-
do, de acordo com suas características. Para a Kurica, o reconhecimento 
é fruto do trabalho desempenhado no dia a dia na cidade, e que incentiva 
a população a cuidar mais do meio ambiente em que vive. “Os serviços 
que realizamos são sentidos cotidianamente pela população. Sermos re-
conhecidos pelo nosso esforço e dedicação para a sustentabilidade am-
biental é de fato uma enorme gratificação e nos estimula a ampliar cada 
vez mais a conscientização das pessoas sobre os cuidados com o meio 
ambiente”, diz Camilo Kemmer Vianna, diretor jurídico da empresa.

AS EMPRESAS QUE MAIS INOVAM
Neste quesito Atos, A.Yoshii e Super Muffato obtiveram o mes-

mo percentual de lembrança quando o londrinense pensa em inovação, 
segmento que possui íntima relação com a experiência do consumidor.
Já era esperado que a multinacional francesa Atos, responsável por 
fornecer o aparato tecnológico para os Jogos Olímpicos, seria conside-
rada pelos londrinenses uma das que mais inovam na cidade. Quando 

Estão sob a responsabilidade da UEL alguns dos principais centros 
de cultura e arte de Londrina, como o Teatro Ouro Verde, as Divisões da 
Casa de Cultura (Artes Plásticas, Artes Cênicas, Música e Cinema) e o 
Museu Histórico. Também estão vinculados à Casa de Cultura da UEL a 
Orquestra Sinfônica (Osuel) e o Centro de Documentação e Referência, 
o terceiro maior acervo bibliográfico cultural do Paraná. 

Para 2022, um dos novos projetos previstos é uma programação re-
presentativa da história do Cine Teatro Universitário Ouro Verde. É que 
em dezembro do ano que vem, o Ouro Verde completa 70 anos de exis-
tência, dos quais 44 sob a gestão da UEL.

A EMPRESA QUE MAIS INVESTE EM PRÁTICAS AMBIENTAIS
Empresa londrinense que realiza a coleta, o tratamento e a destina-

ção de resíduos sólidos, a Kurica Ambiental é vista pelos moradores 
de Londrina como a líder no segmento de cuidados com o meio ambien-
te. Todo material coletado pela Kurica é levado para a sua Central de 
Tratamento, localizada no município de Londrina, que conta com uma 
área de 1,3 milhão de metros quadrados. 

TOP CULTURA

UEL
 2,6%

SESC
 2,3%

FUNCART
 2,1%

TOP MEIO AMBIENTE

KURICA AMBIENTAL
 3,0%

SANEPAR
 2,1%
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 2,0%

”Criamos a categoria Marcas Corporativas para entender 
como os londrinenses conseguem captar e reconhecer 

valores e propósito das organizações. Investimento em meio 
ambiente, cultura, inovação, clima de trabalho fazem parte 

da governança corporativa e estão sendo cada vez mais 
percebidos e valorizados pela sociedade.”
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se instalou em Londrina em 2013, a companhia trouxe consigo ares de 
um futuro promissor para a cidade. Com a pandemia e a necessidade 
de transformação digital das empresas, a importância da Atos se tornou 
ainda mais proeminente. 

“Na Atos temos uma área dedicada que impulsiona esse tema e 
nos permite aplicar soluções de ponta em benefício da sociedade e dos 
nossos clientes”, conta Patrícia Estima, gerente de Recursos Humanos. 
Um exemplo é o MySeat, uma solução que permite que os colaborado-
res das empresas escolham antecipadamente o seu local de trabalho. 
Imediatamente, a ferramenta reserva as posições ao lado para garantir 
o distanciamento mínimo indicado nesse momento. Ao fazer o check 
out, o time administrativo é avisado para higienizar o local. Este ano, a 
Atos também inaugurou o primeiro Centro de Excelência em Computa-
ção Quântica dedicado ao setor empresarial, com o simulador Quântico 
mais poderoso do mundo em parceria com o Senai Cimatec.

A construtora A. Yoshii preza pela sustentabilidade em todos os 
seus empreendimentos e a inovação é a ferramenta para chegar a este 
objetivo. A maioria dos seus projetos conta, por exemplo, com reuso de 
água da chuva nas áreas comuns; carregador para carros elétricos; bio-
filia, que é o uso de plantas que primam pelo aproveitamento de luz na-
tural; uso eficiente de energia; projetos de redução de resíduos sólidos, 
como alvenaria racionalizada, entre outros. 

A inovação também pode ser vista nas etapas de projetos estruturais 
e arquitetônicos, na busca pelo conforto acústico e térmico, pelo design 
contemporânei, por projetos arrojados e, ao mesmo tempo, aconche-
gantes. “Para isso usamos o que existe de melhor e mais moderno no 
mercado. Tecnologias inovadoras como BIM (Building Information 
Modeling ou Modelagem da Informação da Construção), softwares, 
drones, ajudam a tornar as obras mais eficientes e promovem segurança 

também para nossos colaboradores”, detalha Maria Fernanda Vicente, 
gerente de Marketing da construtora.

Ao revolucionar a maneira como as pessoas compram, o Super Muf-
fato não poderia deixar de ser citado como uma das empresas que mais 
inovam. O slogan “do seu jeito” expressa bem a estratégia da rede de super-
mercados: oferecer aos consumidores possibilidades para que eles façam 
as compras da forma que preferirem. Hoje, a empresa ostenta inovações 
como o Shop&Go, que permite que o cliente faça as compras de forma 
autônoma, escaneando o código de barras dos produtos com o celular e 
pagando em um terminal próprio usando um QR Code. 

O consumidor também pode passar suas compras de até 15 volumes 
sem o auxílio de um operador no Auto Caixa Rápido, ou as compras 
maiores no Auto Caixa Dinâmico. Ou então fazer pagamentos sem uti-
lizar cartão ou dinheiro, por meio de reconhecimento facial. Se preferir, 
o consumidor pode ainda fazer suas compras pelos canais digitais em 
casa ou nos supermercados da rede e optar por pegar os produtos nos es-
tabelecimentos ou receber em casa, em uma total integração dos canais 
online e offline. “Todas as ações focam a melhor experiência de compra 
num ambiente agradável, confortável e seguro”, ressalta Everton Muffa-
to, diretor do Grupo Muffato.

TOP INOVAÇÃO

ATOS
 3,3%

A.YOSHII
 3,3%

SUPER MUFFATO
 3,3%
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manter o seu propósito mesmo na pior crise sanitária já enfrentada. Im-
plantou o teleatendimento e facilitou o acesso a prontuários, atestados 
e receitas médicas para que seus usuários pudessem ter acesso a mais 
recursos sem precisar sair de casa. “Todo o processo de atendimento e 
relacionamento com o cliente foi alterado e muito bem direcionado”, elo-
giou Marco Kumura, da Marketscape. 

Além disso, a cooperativa continuou promovendo a saúde e a quali-
dade de vida com suas tradicionais corridas e desafios de bikes virtuais, 
inovando a maneira como as pessoas podem participar dessas ações. “A 
Unimed Londrina vem se destacando pelo propósito muito bem defini-
do que busca inspirar e mover as pessoas através da busca pela saúde de 
qualidade, além de proporcionar momentos e experiências para a comu-
nidade em geral. É uma demonstração e um exemplo de comunicação 
alinhada à sua essência”, destacou Mário Seki, da Wiz Propaganda.

ENGAJAMENTO COM A COMUNIDADE

Com um negócio sólido e comprometido com o cliente, a A. Yoshii é 
considerada pelos jurados uma empresa alinhada com o seu propósito 
e engajada com a comunidade à sua volta. Ao longo deste ano, a cons-
trutora ampliou a estratégia de comunicação online, como o tour virtual 
360º, com imagens dos empreendimentos em 3D, para que o cliente pu-
desse conhecer os imóveis da marca do conforto de sua casa. Por meio 
do Instituto A. Yoshii, a empresa também realizou campanhas de do-
ação de alimentos, sangue e agasalhos, ações culturais e ambientais e 
campanhas de prevenção voltadas à saúde.

“Sempre alinhada ao seu propósito a A.Yoshii conseguiu se manter na 
mesma linha superando as dificuldades de mercado, isto devido a uma 
estratégia construída e transparente”, diz Mário Seki, da Wiz Propagan-
da. Patrícia Hemerly, da Egg Comunicação, destaca o engajamento da 
construtora com projetos culturais e sociais. “A empresa está sempre 
envolvida em projetos culturais e de cuidado com o ser humano, além 
de oferecer produtos de qualidade e manter a comunicação o ano todo.”

Dentre as marcas mais lembradas em todos os segmentos do Top de 
Marcas 2021, quais são aquelas que mais geram valor à sociedade? 

São transparentes ao entregar a experiência prometida e se esforçam 
para facilitar a vida dos consumidores? Quais são as empresas que me-
lhor comunicam valores e propósito e que, de fato, ajudam a transformar 
a sociedade em que estão inseridas? Essas são as perguntas que sete 
jurados especialistas em marketing, publicidade e propaganda de Lon-
drina responderam para eleger as marcas líderes do Top Valor de 2021.  

Os vencedores dessa edição foram cinco: na primeira posição 
Unimed Londrina, na segunda empatados Super Muffato, A. 
Yoshii e Viação Garcia, e na terceira Sicredi União PR/SP.

 
PROPÓSITO EM PRIMEIRO LUGAR

A pandemia causou uma reviravolta em todos os setores da economia, 
mas na saúde as mudanças necessárias se fizeram ainda mais urgentes 
e críticas. A Unimed Londrina conseguiu, na avaliação dos jurados, 

FIRMES EM  
SUAS CAUSAS
———  
Top de Marcas destaca, entre as vencedoras, 
as empresas que melhor comunicaram  
seus valores e propósitos à sociedade, 
apontadas por especialistas em comunicação 
e posicionamento de marcas

 |  top de valor
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NOVAS EXPERIÊNCIAS PARA O CONSUMIDOR

A modernização da sua frota de ônibus e a implantação de medidas 
que tornassem as viagens mais seguras durante a pandemia fizeram com 
que a Viação Garcia saltasse aos olhos dos jurados do Top Valor. Nesse 
período, a companhia adquiriu uma nova frota de ônibus com modelos 
que trazem mais segurança, tecnologia, conforto e sustentabilidade am-
biental. A cada nova viagem, os ônibus passam por um processo de de-
sinfecção com várias etapas. 

“Eles estão sempre investindo em novos ônibus. Durante a pandemia, 
criaram processos de limpeza e incluíram as cortinas de separação de 
passageiros, facilitando as viagens aproximando distâncias”, disse Patrí-
cia Hemerly, da Egg Comunicação. 

Uanderson Luis, da Agência Y2, apontou ainda que, embora a em-
presa seja bastante tradicional, sua comunicação foi modernizada nos 
últimos anos. “Investiram em peças publicitárias com uma pegada mais 
moderna e atual. Além da mídia tradicional, apostaram em ações de re-
lacionamento com influenciadores digitais e na experiência do cliente.”

PROXIMIDADE INOVADORA

A inovação nas formas de comprar, pagar e na estrutura de suas lojas 
colocaram o Super Muffato em destaque entre os jurados. Durante 
a pandemia, a rede de supermercados rapidamente adaptou sua es-

trutura para garantir que os consumidores tivessem mais segurança e 
conforto ao fazer suas compras incluindo opções de uso do Auto Caixa 
Rápido e de pagamento por  QRCode através do scaneamento de códi-
gos de barras pelo celular.

“O Super Muffato tem buscado estar alinhado com o que há de mais 
moderno no segmento em termos de layout de lojas, integração on & 
off-line com soluções tecnológicas, pronta para as gerações que estão 
chegando”, destacou Spartaco Puccia, da SpB Comunicação. “Eles têm 
feito investimentos consistentes em suas lojas, como formas alternati-
vas de pagamento”, complementou Marcos Leite, da M\Leite. Rodrigo 
Guerra, da Guerra Propaganda, ressaltou o programa de selos do Super 
Muffato, em que os clientes podem trocar por produtos. “É uma empre-
sa que está sempre inovando em serviços e na própria comunicação de 
marketing direto”, avaliou

PERTENCIMENTO COM INOVAÇÃO

As iniciativas inovadoras na oferta de serviços e de aproximação com o 
público do Sicredi União PR/SP foram fatores que pesaram na avalia-
ção dos jurados, que consideraram a cooperativa uma das líderes do Top 
Valor. Marco Kumura, da Markescape, deu destaque à agência modelo 
da cooperativa, que não usa dinheiro e não tem portas de controle, na Av. 
Ayrton Senna. O Sicredi Conecta, na sua opinião, também tem se mos-
trado um diferencial e um hub de negócios interessante. 

Para Spartaco Puccia, da SpB Propaganda, e Rodrigo Guerra, da Guerra 
Propaganda, a sensação de pertencimento que a cooperativa proporcio-
na à cidade e aos cooperados é outra qualidade digna de nota do Sicredi 
União PR/SP. “Trazem um senso de cooperativismo muito bom para as 
ações aplicadas”, comenta Guerra. Puccia acrescenta: “apesar de ser uma 
cooperativa nacional, passa uma sensação de uma marca da cidade.” 
Essa conexão pode ser percebida, por exemplo, com o programa “Eu co-
opero com a Economia Local”, que incentiva a realização de negócios na 
própria comunidade. 
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 |  top performance

 |  top mais

tops especiais

O MAIOR CRESCIMENTO 
DE 2020 PARA 2021

O MAIOR PERCENTUAL 
DE LEMBRANÇA

Anualmente, o Top de Marcas ressalta as marcas que alcança-
ram os maiores percentuais de lembrança da população, os maio-
res índices na memória do consumidor considerando todos os seg-
mentos pesquisados. E novamente, desde que essa premiação foi 
instituída, a maior lembrança do londrinense é da Viação Garcia 
com 76,1%, vencedora do segmento Ônibus Rodoviário. O segundo 
lugar é da Unimed Londrina, com 71%, marca mais lembrada no 
segmento Plano de Saúde, e o terceiro da Folha de Londrina, 
com 70,2%, líder no segmento Jornal.

A avaliação anual do Top Performance mapeia as marcas que 
mais cresceram na memória do consumidor de um ano para o 
outro, ou seja, aquelas que mais ampliaram o seu percentual de 
lembrança considerando o indicador obtido em 2021 comparado 
ao atingido em 2020. A marca vencedora foi a Unifil – Centro Uni-
versitário Filadélfia, com índice de 8% de crescimento. Este foi o 
primeiro ano em que a Unifil atingiu a liderança no seu segmento 
de atuação, sendo apontada como a marca mais lembrada pelo lon-
drinense quando pensa em Universidade Particular. Em segundo 
lugar está a Eletroluz, também estreante entre as marcas líderes 
da pesquisa Top de Marcas e a mais lembrada no segmento Loja 
de Materiais Elétricos, com 6,4% de crescimento, e em terceiro a 
Cativa, a mais lembrada no segmento Leite, com 6% de aumento 
no percentual de lembrança de um ano para outro.

TOP MAIS

VIAÇÃO GARCIA
 76,1%

UNIMED LONDRINA
 71,0%

FOLHA DE LONDRINA
 70,3%

TOP PERFORMANCE

UNIFIL
 8,0%

ELETROLUZ
 6,4%

CATIVA
 6,1%
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 |  top públicos específicos

OS MAIS LEMBRADOS 
EM SEGMENTOS

A pesquisa Top de Marcas também mapeia as marcas que mais se des-
tacam entre públicos específicos como homens e mulheres, jovens, adul-
tos, sêniors e moradores das regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. 
Desta forma, é possível identificar as lideranças das empresas de acordo 
com segmentos de públicos por sexo, idade e região de moradia.

TOP REGIÃO NORTE

NORTE SHOPPING
 14,9%

SUPER MUFFATO
 8,3%

CATIVA
 2,8%

TOP REGIÃO SUL

CATUAÍ
 11,0%

SUPER MUFFATO
 9,6%

SUPERMERCADO TONHÃO
 6,8%

TOP REGIÃO LESTE

SUPER MUFFATO
 9,9%

ALTAS HORAS 
 5,0%

CATIVA
 3,5%

TOP REGIÃO OESTE

SUPER MUFFATO
 7,4%

CATUAÍ
 6,5%

PLAENGE
 4,6%

TOP FEMININO

LOJAS MARISA
 3,9%

LÉO COSMÉTICOS
 3,3%

FOR BOYS FOR GIRLS
 3,0%

TOP MASCULINO

FOR BOYS FOR GIRLS
 4,3%

HOMEM S/A
 3,3%

LONDRINA ESPORTE CLUBE
 3,0%

TOP JOVEM

CATUAÍ
 4,7%

VITROLA BAR
 3,2%

RIACHUELO
 2,1%

TOP ADULTO

NIKE
 2,5%

UNIMED
 1,7%

SUPER MUFFATO
 1,7%

TOP SÊNIOR

CATUAÍ
 3,3%

RIACHUELO
 3,3%

PERNAMBUCANAS
 2,7%

TOP REGIÃO CENTRAL

SUPER MUFFATO
 12,1%

MUSAMAR
 3,7%

CATIVA
 3,7%©
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O ÚLTIMO ANO FOI DE TESTES E MUITO APRENDIZADO PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO. COM FOCO TO-

TAL NO DELIVERY NOS MOMENTOS EM QUE OS ESPAÇOS FÍSICOS NÃO PODIAM ABRIR, AS EMPRESAS 

DO SETOR FORAM OBRIGADAS A PENSAR EM NOVAS SOLUÇÕES PARA ATENDER SEUS CLIENTES E, 

PRINCIPALMENTE, CONTINUAR OPERANDO. DO MOMENTO DIFÍCIL, IDEIAS INOVADORAS SURGIRAM E VÁRIAS 

DELAS SERÃO MANTIDAS E APRIMORADAS, MESMO COM OS SALÕES ABERTOS NOVAMENTE PARA O PÚBLICO. 

MAS UMA PREOCUPAÇÃO É COMUM A TODAS AS MARCAS: A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS.

UM 
NOVO 
GOSTO
————  
Busca pela qualidade do cardápio e investimento no 
delivery impulsionam o setor de alimentação

As Marcas Top de 2021
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BUFFET
Referência de bom gosto e serviço de qualidade impecável, 

o Buffet Planalto atravessa as décadas com a força da expe-
riência e a atenção para o desejo de sua clientela. O reconheci-
mento pelos londrinenses é fruto do árduo trabalho iniciado 
por Antonio Chineze há 50 anos – continuado por sua família. 
Em seu salão, grande parte das pessoas já experimentaram 
diferentes emoções, seja em casamentos, aniversários, forma-
turas ou recepções comerciais. Ultrapassando a necessidade 
do distanciamento social, as comemorações estão voltando 

gradativamente com toda a segurança necessária. Como 
desdobramento de espaços mais amplos, a empresa oferta a 
Graciosa by Planalto, na Chácara Graciosa, zona sul da cidade, 
como opção para a realização de eventos em um espaço mais 
amplo. O cardápio que garante a satisfação dos convidados 
tem sua qualidade inquestionável, atento à especialização da 
gastronomia para atender ao mercado fitness e vegano, com 
opções de produtos sem glúten, sem lactose e zero açúcar. 

CHURRASCARIA
O prazer da mesa farta é uma das principais ofertas de 

uma boa churrascaria. A experiência é ainda mais tentado-

ra quando se tem a garantia da tradição e dos produtos de 
qualidade. É o que a Chimarrão entrega aos seus clientes 
há mais de três décadas. Não era para ser diferente que o 
público tivesse a certeza que, durante a pandemia, a qua-
lidade do serviço se manteria à altura das carnes que cir-
culam no salão. A velocidade das mudanças exigiu gestão 
técnica e responsável, o que trouxe a otimização de proces-
sos e custos. A tradição ganhou a renovação do tempo até 
mesmo no cardápio. “Surgiu um novo estilo de vida, mais 
preocupado com saúde. Por isso, a parceria com fornece-
dores garantindo alimentos frescos e direto do produtor, 
atendimento em espaços individualizados e o serviço de 
entrega com nossos kits promovem a segurança alimentar 

e o sabor do autêntico churrasco 
gaúcho”, afirma a empresária Ma-
risol Chiesa, proprietária da casa.

PADARIA E CONFEITARIA
Vitrines repletas de cores e sa-

bores. Doces, tortas dos mais dife-
rentes recheios entre outros muitos 
salgados e uma variedade de pães 
são tentação para qualquer um. A 
garantia de satisfazer desejos é um 
dos principais desafios do ramo da 
panificação e confeitaria. Não basta 
atender ao bairro, é preciso ser uma 
referência. Esse é o empenho da 
Pandor ao longo de seus quase 20 

anos de serviço. O período mais crítico, de portas fechadas, 
já passou e agora a sensação é de reencontro com os clientes. 
“Nossos clientes estão voltando a frequentar nossa loja. Com 
isso, estamos retomando o crescimento. Ficou como parte dos 
nossos serviços, o atendimento virtual e o delivery, para que 
possamos sempre atender a todos com a mesma qualidade e 
excelência”, assegura o empresário Amin Issa, proprietário da 
Pandor, com a confiança de estar pronto para novos desafios.

Top Alimentação

CHURRASCARIA

CHIMARRÃO
 34,4%

GALPÃO NELORE
 20,8%

VENTO SUL
 10,2%

BUFFET

PLANALTO
 21,5%

ATLÂNTICO
 5,7%

ELITE
 5,2%

PADARIA E CONFEITARIA

PANDOR
 8,2%

PANETTERIA PALHANO
 7,5%

HOLANDESA
 6,2%

“A velocidade das mudanças exigiu 
gestão técnica e responsável, o que 
trouxe a otimização de processos e 
custos. A tradição ganhou a renovação 
do tempo até mesmo no cardápio.“
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PIZZARIA
Do forno à lenha, os discos de massa crocante muito bem 

recheados não deixam o pensamento dos londrinenses. 
Tanto que a pizzaria Borelluccio, com 30 anos de funcio-
namento, se mantém no gosto da clientela mesmo com um 
mercado sempre muito concorrido. Com excelente variedade 
de sabores, desde o paladar mais sofisticado que prefere a de 
alho-poró com cream cheese, até os mais tradicionais adeptos 
à napolitana, todos são elaborados com produtos seleciona-
dos. Sob a batuta de Vander Luiz Borelli, a casa localizada 
na Avenida Maringá agora aposta em seu próprio aplicativo, 
com a possibilidade de receber pedidos e pagamento on-line, 
além de ofertar aos clientes um programa de fidelidade. Com 
a garantia dos protocolos sanitários impostos por conta da 
pandemia da Covid-19, o prato tradicional dos domingos está 
garantido todos os dias da semana.

RESTAURANTE CHINÊS
O segmento registrou empate técnico entre as marcas Chi-

na in Box e Taiwan. Buscar a comunicação totalmente nos 
canais digitais foi o principal esforço do China in Box no últi-
mo ano. Uma verdadeira transformação tecnológica continua 
sendo prioridade dentro da companhia. O trabalho é aumen-
tar a constância no dia a dia do consumidor nas redes sociais. 
Conhecida por seus clientes pela expertise no delivery, a rede 
de restaurantes precisou enfrentar uma forte concorrência 
no setor ao longo da pandemia. “Mantivemos a qualidade da 
comida, do atendimento, do delivery e do pós-venda. Lan-
çaremos novos pratos até o final do ano e fazer campanhas 
digitais para mostrar inovação e qualidade”, aponta a rede. 
Entre as novidades no cardápio estão novas opções de pokes 
e o Orange Chicken, que está caindo no gosto dos clientes e 
fazendo sucesso nas vendas. E a promessa é de que mais no-
vidades irão surgir nas tradicionais caixinhas vermelhas.

A tradição de seus pratos faz com que o Taiwan não saia 
da memória dos londrinenses. Fundado em 1968, o restau-
rante mantém suas portas abertas em frente à Praça Tomy 
Nakagawa, na região central, diariamente para almoço e 
jantar em seus dois ambientes. A marca, construída ao longo 
dos dois últimos anos, foi fundamental para que sobrevivesse 
ao período em que os clientes não puderam ser servidos pre-
sencialmente. “Vencemos esses desafios ampliando a equipe 
de entrega e fortalecendo esse nicho de trabalho, mas foi um 
desafio manter as vendas e todos os funcionários contratados 
com suas remunerações em dia”, lembra Guilherme Simões, 
sócio proprietário. Para a felicidade dos comensais, a casa 
mantém delícias como lombinho de porco frito no alho e sal-
picado com salsinha e cebolinha, o tradicionalíssimo Yakiso-
ba e o colorido Yakimeshi.

RESTAURANTE JAPONÊS
Não importa como chegam à mesa, seja pela variedade 

ofertada no rodízio ou pelos selecionados pratos à la carte, o 
restaurante Sugoi se mantém como o mais lembrado pelos 
londrinenses. O resultado da pesquisa prova que, nem mes-

PIZZARIA

BORELLUCCIO
 10,0%

PIZZA HUT
 7,4%

PIU BELLA
 6,6%

RESTAURANTE CHINÊS

CHINA IN BOX
 17,7%

TAIWAN
 17,4%

JIN JIN
 10,0%

RESTAURANTE JAPONÊS

SUGOI
 11,6%

KOZAN
 6,2%

DACHÔ
 5,1%

“Iremos manter 
as melhorias 
que buscamos e 
aplicamos durante 
a pandemia. 
Acreditamos 
que, dessa 
forma, iremos 
proporcionar uma 
experiência ainda 
melhor aos nossos 
clientes. “
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mo no período em que os restaurantes precisaram ficar com 
as portas fechadas durante a pandemia, a marca se distan-
ciou dos clientes. “Mantivemos nossa comunicação com o 
público através dos canais de mídia que trabalhamos, sempre 
adaptando as estratégias de comunicação”, diz Luciano Heiji 
Tadeo, do time da administração do restaurante. Com um ce-
nário mais próximo à antiga normalidade, a casa acredita que 
o período difícil foi de aprendizado. “Iremos manter as melho-
rias que buscamos e aplicamos durante a pandemia. Acredita-
mos que, dessa forma, iremos proporcionar uma experiência 
ainda melhor aos nossos clientes”, garante.
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RESTAURANTE ITALIANO
A tradição da secular culinária italiana dita que a boa quali-

dade dos ingredientes é o fundamento para que a refeição seja 
um sucesso. No restaurante Bollogna, essa lei é seguida à ris-
ca. “Acreditamos que a qualidade dos produtos, feitos artesanal-
mente desde sempre, somados ao atendimento gentil e eficaz, 
tornam a experiência positiva para o cliente”, aponta a casa. 
Apesar do amplo salão com dois ambientes para 230 pessoas, 
localizado na Avenida Tiradentes, a empresa teve uma nova 
experiência com o serviço de delivery. “Não nos faltou coragem 
e determinação, especialmente sem deixar que a qualidade do 
nosso restaurante caísse em nenhum momento, apesar de to-
das as circunstâncias negativas”. O resultado do trabalho tam-
bém segue os preceitos italianos: o valor às famílias ligadas ao 
estabelecimento – tanto dos colaboradores, como dos clientes.

RESTAURANTE SELF-SERVICE
A marca criada pelo gaúcho Enio Sehn há 42 anos é sinôni-

mo de prestígio em seu ramo. E há 19 anos seguidos ela está no 
prêmio Top de Marcas. O Dá Licença oferece, em suas quatros 
unidades, opções de pratos que encantam os paladares mais 
exigentes. Com as limitações da pandemia, a meta da empresa 
não foi adiada: o fortalecimento do nome, tendo como âncora 
o Recanto Dá Licença. O espaço que alia gastronomia e lazer 
ganhou 12 quadras de beach tennis e uma pizzaria. O Recan-
to passou a abrir durante a semana com o self-service, assim 
como as lojas da Rua João Cândido e dos Shoppings Boulevard 
e Royal. “Toda a operação, por mais complexa que seja, é ba-

seada em valores básicos: soluções de alimentação saudável, 
diversificada e acompanhada de serviços de qualidade, que 
proporcionem momentos agradáveis aos clientes”, afirma a 
sócia-proprietária Cintia Sehn. 

SORVETE
O slogan “Viva Momentos Deliciosos”, da Sávio, é mantido 

fielmente no atendimento de seus clientes. Com a restrição das 
pessoas circulando na rua, a aposta da marca foi em propor-
cionar alegrias em datas comemorativas. “Mostramos a impor-
tância da união familiar. Com isso, investimos no calendário 
de datas comemorativas onde criamos e efetuamos ações nas 
datas dos Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Dia 
das Crianças”, aponta a empresa, estabelecida há mais de 70 
anos. A tradição da receita italiana é mantida, com a garantia 
da proporção de 73% de leite na sua composição, o que garante 
a cremosidade da sobremesa. O resultado é a forte presença 
no mercado local, mesmo frente a marcas multinacionais. Por 
isso, a Sávio aposta no futuro em um mix de produtos reconhe-
cidos por seu paladar e na qualificação de seus colaboradores. 
Novidades nos potes e palitos vêm por aí.

SUPERMERCADO
Oferecer a melhor experiência de compra. Essa é a base do 

trabalho do Super Muffato para permanecer entre os londri-
nenses como o supermercado mais lembrado. A rede marca 
sua presença na cidade e tem lojas sempre à mão, em todas 
as regiões. “Nos próximos anos, a análise do cenário mercado-
lógico continuará como já é: constante! O foco sempre será o 
cliente: sua melhor experiência de compras, de forma persona-
lizada”, adianta Everton Muffato, diretor do grupo. Maior rede 
do Paraná com 18 mil colaboradores diretos e mais de 10 mil 
empregos indiretos, o Super Muffato cumpre seu olhar atento 
à sociedade. Com a parceria o Programa Mesa Brasil, do Sesc, 
faz a doação de toneladas de alimentos mensalmente, além 
de participar de ações pontuais. “Acreditamos que a ação mais 
importante durante a pandemia foi manter o quadro de cola-
boradores sem demissões, com investimentos na ampliação e 
expansão de lojas”, conclui.

RESTAURANTE ITALIANO

BOLLOGNA
 7,9%

LA GONDOLA
 6,4%

BAROLO
 4,3%

SORVETE

SÁVIO
 36,2%

KIBON
 33,1%

GELONI
 8,2%

RESTAURANTE SELF-SERVICE

DÁ LICENÇA 
 16,4%

O CASARÃO
 6,2%

O MINEIRO
 4,3%

SUPERMERCADO

SUPER MUFFATO
 59,7%

VISCARDI
 7,2%

SUPER GOLFF
 5,2%

“Nos próximos anos, 
a análise do cenário 

mercadológico continuará 
como já é: constante! O 

foco sempre será o cliente: 
sua melhor experiência 

de compras, de forma 
personalizada.“
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BASTANTE REPRESENTATIVO NA ECONOMIA LONDRINENSE, O SEGMENTO DE AUTOMÓVEIS PRECISOU 

INVESTIR NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO PARA SEGUIR SUSTENTÁVEL DURANTE A PANDEMIA. AM-

PLIAR A CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES E O CONFORTO PARA OS CLIENTES FORAM ALGUMAS DAS 

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO PERÍODO. AS CONCESSIONÁRIAS TAMBÉM ENFRENTAM UM DESAFIO EXTRA: 

A FALTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS OCASIONOU DESCONTINUIDADE NA PRODUÇÃO DE AUTOMÓVEIS EM 

TODO O MUNDO, O QUE NÃO AS IMPEDIU DE SE MANTEREM NO TOPO NA LEMBRANÇA DO CONSUMIDOR. 

EXERCÍCIO DE 
SUPERAÇÃO
————  
Setor de automóveis aposta  
na capacitação da mão de obra  
e conforto do cliente

As Marcas Top de 2021
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BATERIAS
A gestão de riscos da saúde dos colaboradores foi um dos 

maiores desafios para as Baterias Moura, marca mais lem-
brada do segmento na cidade. “Nos posicionamos com todas 
as medidas possíveis, priorizando a segurança e saúde de 
nosso time. A pandemia nos fez valorizar ainda mais a vida e 
nos preparou para possíveis novas mudanças”, explica Israel 
Zimmermann, sócio administrador da Batermol, distribuido-
ra da marca. A empresa procurou focar mais no atendimento 
virtual. “O digital não é mais o futuro e sim um presente vivo 
na rotina de todos nós. Direcionamos nossa aposta para este 
universo que nos conecta e nos faz presente com um simples 
clique.” Os canais digitais continuam recebendo atenção da 
empresa, segundo Zimmermann. “Seguiremos focados nas 
frentes digitais para acompanhar as mudanças globais de 
mercado pós-pandemia.”

CONCESSIONÁRIA DE AUTOMÓVEIS 
O coronavírus trouxe uma série de desafios para a Me-

tronorte, concessionária de veículos mais lembrada pelos 
londrinenses. As lojas ficaram fechadas por um longo perí-
odo e, na reabertura, tiveram de se adaptar aos protocolos 
sanitários. Segundo o diretor comercial, Waldir Rezende, o 
setor enfrenta uma dificuldade extra: a falta de componen-
tes que gerou descontinuidade na produção de veículos em 
todo o mundo. Apesar do cenário adverso, Rezende diz que 
a empresa não poupou esforços para manter os empregos. 
O grupo foi nomeado pela GM como concessionária para 
Florianópolis. “Esse fato veio consolidar a nossa condição 
de maior grupo Chevrolet da América Latina”, ressalta. A 
estratégia empresarial se sustenta em quatro pilares: di-
versificar as operações, modernizar a gestão, investir em 
capacitação, e investir em ferramentas para estreitar o re-
lacionamento com os clientes.

LOJA DE AUTOPEÇAS
O ano de 2020 foi de muito aprendizado na Auto Peças 

Londrina, empresa que atua há 54 anos na cidade. “Prin-
cipalmente no aspecto de cuidados com as pessoas, tanto 
clientes como colaboradores, pois não deixamos de atender 
de forma presencial”, afirma a gerente administrativa, Silva-
na Martins Cavicchioli. Líder na lembrança dos londrinen-
ses, a autopeças busca caprichar no atendimento. “Valores 
como integridade, honestidade, disciplina e responsabilida-

de fazem parte do nosso dia a dia e são essenciais para que 
possamos honrar nosso passado e construir nosso futuro”, 
declara Silvana. A empresa tem realizado uma série de ações 
visando cumprir seu planejamento estratégico. “Estamos 
com uma ampla reforma em nossa área de atendimento 
proporcionando mais conforto e modernidade aos nossos 
clientes e colaboradores”, conta a gerente.

REVENDA MULTIMARCAS
A revenda de veículos mais lembrada pelo londrinense 

é também a Metronorte que revende multimarcas desde 
que se instalou em Londrina e sempre participou fortemen-
te do segmento. Durante o ano de 2021, a empresa registrou 

um bom volume de vendas com foco assertivo nas compras 
para suprir a demanda do mercado. Para o próximo ano a 
expectativa é que o mercado se mantenha aquecido. “Es-
taremos sempre inovando em novas oportunidades para 
que o consumidor continue realizando seus sonhos em 
adquirir ou trocar seu veículo, com toda assistência e um 
atendimento de excelente qualidade”, afirmou Alan Roger, 
gerente comercial. Durante a pandemia, a revenda Me-
tronorte também inovou criando alternativas de vendas 
como a venda online que possibilita que o cliente adquira 
seu veículo sem sair de casa. “Criamos o APP Metronorte, 
ferramenta em que o cliente tem a nossa concessionaria 
na palma da sua mão, consegue ver as ofertas de veículos, 
agendar revisão e muito mais”, salientou.

LOJA DE AUTOPEÇAS

AUTOPEÇAS LONDRINA
 11,3%

GEVASCO
 7,9%

GUAPORÉ
 3,1%

BATERIAS

MOURA
 24,3%

REIFOR
 8,5%

ELETRAN
 7,5%

REVENDA MULTIMARCAS

METRONORTE
 11,8%

MARAJÓ
 6,2%

CALDARELLI
 3,6%

CONCESSIONÁRIA

METRONORTE
 23,6%

MARAJÓ
 13,3%

CIPASA
 8,7%

Top Automóveis

“O digital não é mais o futuro e sim um 
presente vivo na rotina de todos nós. 
Direcionamos nossa aposta para este 
universo que nos conecta e nos faz presente 
com um simples clique.“
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DE
OLHO
NO 
CONSUMIDOR
————  
Marcas de bebidas investem em ações de aproximação com 
os clientes para permanecerem entre as mais lembradas

PARA MANTEREM-SE NA PREFERÊNCIA DOS CONSUMIDORES DURANTE A PANDEMIA 

DO NOVO CORONAVÍRUS, AS MARCAS DE BEBIDAS REALIZARAM UMA SÉRIE DE AÇÕES 

NO ÚLTIMO ANO. APROXIMAÇÃO COM O CLIENTE, INVESTIMENTOS EM MARKETING, 

LANÇAMENTO DE NOVOS PRODUTOS E CUIDADO COM OS COLABORADORES FORAM ALGUMAS 

DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS. INOVAÇÃO E QUALIDADE ESTÃO NO PLANEJAMENTO DESSAS 

EMPRESAS PARA O FUTURO PRÓXIMO.

As Marcas Top de 2021 Top Bebidas
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As Marcas Top de 2021

ÁGUA MINERAL

CRYSTAL
 20,8%

D'FONTE
 12,5%

OURO FINO
 5,2%

CERVEJA

BRAHMA
 24,4%

SKOL
 24,4%

HEINEKEN
 19,2%

CERVEJA LONDRINENSE

AMADEUS
 6,1%

SPOLLER
 4,8%

FÁBRICA 1
 3,4%

CAFÉ

ITAMARATY
 30,0%

3 CORAÇÕES
 18,4%

MELITTA
 9,5%

ÁGUA MINERAL
A Crystal, da Coca-Cola Company, é a mais lembrada 

marca de água mineral em Londrina. Em 2020, a marca pas-
sou por transformações que a colocaram em posição de des-
taque quanto à sustentabilidade ambiental. No ano passado, 
a Coca-Cola Femsa Brasil lançou a primeira garrafa de água 
mineral Crystal feita com 100% de resina plástica reciclada. 
Além disso, toda a água utilizada na produção é devolvida à 
natureza por meio do projeto de neutralidade hídrica da em-
presa. O projeto desenvolve ações para preservar e aumentar 
a capacidade de recarga e infiltração de água dos mananciais, 
no caso, o Médio e Alto Rio Tietê. Também realiza ações de 
ampliação do acesso à água, higiene, saneamento e educação 
ambiental para uso consciente da água. A fábrica de Mogi das 
Cruzes também foi a primeira a ser operada 100% por pessoas 
com deficiência.

CAFÉ
Marca mais lembrada pelos londrinenses, o café Itama-

raty aumentou em 80% a equipe comercial em Londrina 
no último ano, e ampliou em 37% a base de atendimento 
de novos clientes. Durante a pandemia, a marca apostou 
numa grande estrutura médica e assistencial para garantir a 
segurança dos colaboradores. “A Três Corações, detentora da 
marca Itamaraty, montou um Comitê de Saúde para atendi-
mento presencial e via telemedicina em todo o Brasil. Além 
de fornecer todos os equipamentos de proteção, a empresa 
realizou exames de detecção do coronavírus em 100% dos 
colaboradores que apresentaram algum sintoma relacionado 
à Covid-19”, informou a empresa. O Itamaraty segue como re-
ferência de qualidade e sabor para os londrinenses, e acredita 
que o crescimento da participação no mercado vem através 
do reconhecimento do consumidor final e do fortalecimento 
das parcerias comerciais na região.

CERVEJA
O isolamento social foi um dos desafios para as marcas 

de cerveja Skol e Brahma, preferidas pelos londrinenses. 
As duas marcas são líderes no mercado de cerveja no Bra-
sil e possuem uma conexão muito forte com a região norte 
do Paraná, reforçada pela plataforma de Sertanejo. As lives 
tornaram-se uma das principais ferramentas de aproxima-
ção entre a Ambev e os clientes. “O Circuito Brahma Live, 
por exemplo, trouxe artistas como Jorge&Mateus e bateu 
recordes de visualizações. A ligação com a música sertaneja 
reforça a identidade das marcas com o Norte do Paraná, onde 
o gênero musical é bastante difundido”, justifica a empresa. 
O lançamento da Brahma Duplo Malte foi outro trunfo da 
Ambev. “A nova cerveja nasceu do desejo expresso dos con-
sumidores por uma bebida mais cremosa.” A empresa segue 
apostando na diversificação das plataformas e eventos para 
se comunicar com os clientes. 

“Participamos 
de lives e eventos 
beneficentes durante 
esse período, 
ajudando colegas 
artistas, levantando 
fundos para compra 
de alimentos e 
agasalhos, sempre 
com muito respeito 
e carinho pelo bem-
estar dos clientes e 
parceiros. “
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CERVEJA FEITA EM LONDRINA
Entre as cervejas produzidas na cidade, a Amadeus é a 

mais lembrada pela população. O novo coronavírus teve forte 
impacto na relação da marca com os consumidores. Segundo 
a empresa, somente a atividade de delivery não foi paralisa-
da no momento mais grave da pandemia, e a estratégia do 
negócio precisou se voltar às vendas online. “Participamos de 
lives e eventos beneficentes durante esse período, ajudando 
colegas artistas, levantando fundos para compra de alimen-
tos e agasalhos, sempre com muito respeito e carinho pelo 
bem-estar dos clientes e parceiros”, informa a empresa. Com 
a volta do atendimento presencial, a Amadeus investiu na 

segurança e no bem-estar do cliente, evitando aglomerações. 
“Implantamos um formato de atendimento para o cliente 
sentir-se seguro e acolhido.” Para os próximos anos, a marca 
continua focada na qualidade do produto e dos serviços e na 
implantação de novas lojas. 

LEITE
O Paraná é considerado um mercado prioritário para a 

Lactalis do Brasil, que produz a marca de leite Cativa. “Te-
mos muito orgulho de ser a marca mais lembrada de leite na 
cidade de Londrina. Esse reconhecimento é o resultado do 
nosso compromisso diário de entregar produtos gostosos e de 

LEITE

CATIVA
 48,4%

POLLY
 11,0%

TIROL
 9,8%

Top Bebidas
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qualidade para o nosso consumidor”, afirma o CEO da empre-
sa, Roosevelt Junior. Em junho deste ano, a cooperativa lon-
drinense Cativa teve os ativos incorporados pela Lactalis do 
Brasil, pertencente ao grupo de laticínios francês Lactalis. A 
Cativa foi fundada em 1964 e é uma das líderes de captação e 
processamento de leite no Estado do Paraná. Em 2020, o seu 
faturamento foi de R$ 1,1 bilhão e a captação anual de leite de 
360 milhões de litros. O projeto de incorporação da cooperati-
va pela Lactalis do Brasil deve desenvolver ainda mais a bacia 
leiteira da cooperativa e da região. 

REFRIGERANTE
A marca Coca-Cola é reconhecida no Top de Marcas não 

só pela tradição, mas também pela sua capacidade de se re-
novar constantemente. Em setembro, a Coca-Cola Company 
lançou sua nova plataforma global de marca, chamada de 
“A Magia Acontece”, que convida as pessoas a celebrarem 
a verdadeira magia da humanidade. Também revelou uma 
releitura do seu logotipo, batizada de “o Abraço”, e inspirada 
na forma que adquire quando aplicada nas embalagens da 
Coca-Cola. Dentre os pilares estratégicos de sustentabilidade 
da Coca-Cola Femsa Brasil, em 2020, a prioridade foram os 
colaboradores. A empresa afirmou ter sido uma das primei-

SUCO

PRAT'S
 38,0%

NATÚ
 17,7%

TANG
 10,2%

REFRIGERANTE

COCA-COLA
 62,5%

GUARANÁ ANTARCTICA
 12,6%

REFRIKO
 11,1%

Brahma e Skol.
 Vencedoras do TOP de MARCAS

na categoria cerveja.

VITÓRIA EM
DUPLA MERECE
COMEMORAÇÃO 

DUPLA.

VITÓRIA EM
DUPLA MERECE
COMEMORAÇÃO 

DUPLA.
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GUARAVERA

ras a decretar home office para o público do setor administra-
tivo, e a divulgar ostensivamente os protocolos de segurança 
para os colaboradores da operação. Também apoiou as co-
munidades onde está presente com doações de água e trans-
porte de doações de outras empresas, e ajudou a viabilizar a 
compra de testes RT-PCR.

SUCO
O suco Prat´s marca presença nos supermercados da ci-

dade, que representam os seus principais pontos de venda. 
No último ano, a marca, que é a mais lembrada em Londrina, 
seguiu investindo em novos equipamentos e no desenvolvi-

Top Bebidas

“A Coca-Cola Company lançou sua nova 
plataforma global de marca, chamada 
de “A Magia Acontece”, que convida 
as pessoas a celebrarem a verdadeira 
magia da humanidade. Também 
revelou uma releitura do seu logotipo, 
batizada de “o Abraço”, e inspirada na 
forma que adquire quando aplicada nas 
embalagens da Coca-Cola. “
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mento de pomares. Também foram feitos investimentos em 
marketing e na colocação de geladeiras nas sedes dos clientes. 
A inovação é ponto forte na empresa, que está em constante 
processo de aprimoramento do produto. “Nosso negócio sem-
pre teve como objetivo não parar no tempo. Nunca deixamos 
nossa empresa no piloto automático. Sempre inovamos e es-
tudamos formas para ter o melhor produto”, afirma o diretor e 
sócio da empresa Alexandre Janene Costa. O lançamento de 
novos sabores faz parte do planejamento do negócio para os 
próximos anos. “Também planejamos a expansão da indús-
tria para atender o mercado externo”, explica a diretora e sócia 
Margot Espírito Santo Costa.

VINHO
Cultivadas em vinhedos da Serra Gaúcha, as uvas da Viní-

cola Guaravera é que dão origem ao vinho mais apreciado 
pelos londrinenses, da marca Guaravera. Embora a vinícola 

VINHO

GUARAVERA
 27,4%

CAMPO LARGO
 7,9%

CONCHA Y TORO
 6,2%

tenha origem gaúcha, o processo de envase e distribuição do vinho 
Guaravera é paranaense, e se dá na cidade de mesmo nome desde 
1994. A Vinícola Guaravera é uma empresa da família Gazzi, tradi-
cionais produtores de vinho da cidade de Flores da Cunha, próxima 
a Caxias do Sul (RS). Mesmo que no ano passado a empresa tenha 
passado por um difícil cenário de escassez de insumos e necessi-
dade de antecipação da compra de matérias-primas e adequação 
das linhas de produção, a marca ampliou investimentos em mídias 
sociais e de massa como a televisão. Assim, pôde manter o planeja-
mento estratégico e o foco no custo-benefício dos produtos, e agora 
busca ampliar sua área de atuação.

“Nosso negócio sempre teve como 
objetivo não parar no tempo. 

Nunca deixamos nossa empresa 
no piloto automático. Sempre 

inovamos e estudamos formas para 
ter o melhor produto.“

Top Bebidas
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INFORMAÇÃO DE 
QUALIDADE
————  
Veículos de comunicação exerceram papel de 
destaque durante a pandemia ao prover informações 
confiáveis sobre saúde à população

As Marcas Top de 2021

DURANTE A PANDEMIA, OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO EXERCERAM PAPEL 

FUNDAMENTAL NO ESCLARECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE TODOS OS ASPEC-

TOS DA CRISE SANITÁRIA E NO ENFRENTAMENTO DAS FAKE NEWS, QUE COLO-

CAM EM RISCO A SAÚDE DA POPULAÇÃO. O AUMENTO NA AUDIÊNCIA DOS VENCEDORES 

DO TOP DE MARCAS NA CATEGORIA NO ÚLTIMO ANO DEMONSTRA A CONFIANÇA DA SO-

CIEDADE NAS EMPRESAS DO SETOR.
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Top Comunicação

EMISSORA DE TV
Com mais tempo dentro de casa, a população passou a 

consumir mais informações por meio da TV. O público da 
RPC passou mais de quatro horas conectado à programação 
da emissora, seja no jornalismo ou no entretenimento. Os 
dados são da Kantar Ibope Media. “Esse tempo é recorde des-
de 2010, o que indica que a fidelidade do telespectador está 
ainda maior”, afirma a emissora. Além de divulgar as informa-
ções relevantes sobre a pandemia, o veículo buscou mostrar 

bons exemplos de cidadania em meio à crise. “Estimulamos 
a reflexão, a participação social e o debate público”. O envol-
vimento com a comunidade é uma marca da empresa, que 
criou o SocialHackaCom, um desafio que visa encontrar so-
luções para ONGs em conjunto com o Instituto GRPCOM. A 
RPC também lançou outros três projetos no ano: o Rocket 
2022 (reality de empreendedores), o AmarElas (iniciativa de 
combate ao assédio e violência contra a mulher), e o Bicho do 
Paraná (programa para promover a visibilidade dos parana-
enses que se destacam em suas áreas). 

JORNAL 
Para buscar informações confiáveis, a população passou 

a dar mais credibilidade aos veículos de comunicação tradi-
cionais como a Folha de Londrina, que possui um dos mais 
altos percentuais de lembrança de marca e está completando 
73 anos de fundação. O posicionamento durante a pandemia 
trouxe ainda mais engajamento para o jornal junto à popu-
lação. “Conscientes de que a informação de qualidade salva 
vidas, liberamos todo o conteúdo relacionado à Covid-19 para 
acesso de não assinantes”, conta Nicolás Mejía, superinten-
dente, e Paulo Sergio da Silva, controller e diretor adminis-
trativo do Grupo Folha. O veículo buscou especialistas para 
tratar de todos os aspectos da pandemia - da saúde à econo-
mia. “Procuramos profissionais para informar com isenção e 

profundidade nossos leitores e da-
remos continuidade a este trabalho 
nos próximos anos para que possa-
mos ser sempre os porta-vozes das 
demandas e anseios da população 
do Norte do Paraná”, destacaram.

PORTAL DE NOTÍCIAS LOCAIS
Também pertencente ao Gru-

po Folha, o Bonde se mantém na 
liderança quando o londrinense 
pensa em portal de notícias locais. 
O site foi um dos primeiros portais 
de Londrina, surgindo no início 
dos anos 2.000. “Ganhamos mais 

audiência no último ano, muito pelo nosso posicionamento 
em levar a informação de forma assertiva e direta para faci-
litar a interação e ajudar a todos nesse momento em que um 
vírus desconhecido se tornou o centro da atenção mundial, 
gerando dúvidas, desinformação e uma situação dramática”, 
afirmaram Nicolás Mejía, superintendente, e Paulo Sergio da 

JORNAL

FOLHA DE LONDRINA
 70,3%

JORNAL DE LONDRINA (JL)
 4,9%

GAZETA DO POVO
 2,5%

EMISSORA DE TV

RPC (GLOBO)
 48,2%

MASSA (SBT)
 24,1%

TAROBÁ (BAND)
 10,5%

PORTAL DE NOTÍCIAS LOCAIS

BONDE
 25,9%

G1
 12,0%

TAROBÁ NEWS
 11,8%

“Ganhamos mais audiência no último 
ano, muito pelo nosso posicionamento 
em levar a informação de forma assertiva 
e direta para facilitar a interação e ajudar 
a todos nesse momento em que um vírus 
desconhecido se tornou o centro da 
atenção mundial.“
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As Marcas Top de 2021

Silva, controller e diretor administrativo do Grupo Folha. O 
Bonde ampliou ainda o espaço para falar de saúde e outros 
aspectos envolvendo a pandemia, dando visibilidade para as 
notícias locais em tempo real.

PROGRAMA LOCAL DE TV
O Meio Dia Paraná, da RPC, é o programa de TV local 

mais lembrado pelos londrinenses, e tem o dobro de audiên-
cia que a segunda emissora no mesmo horário. São mais de 
159 mil telespectadores por minuto, de acordo com pesquisa 
da Kantar Ibope Media. “Nossa equipe está cada vez mais 
próxima da comunidade, funcionando como ponte com as 
autoridades para a resolução de problemas”, diz a equipe da 
RPC. Em sua programação, a emissora tem foco em serviços 
e na interatividade. “Nosso público tem voz e vez e nos ajuda 
com dicas, perguntas, além de participar de forma online do 
jornal.” Na pandemia, as equipes do Meio Dia Paraná se es-
forçaram para esclarecer dúvidas e checar informações sobre 
o vírus que assustou o mundo. “Explicar num laboratório a 
forma correta de lavar as mãos ajudou a salvar vidas”, con-
tam. Passado o pior momento da crise, o telejornal continua 
trabalhando para “despertar o interesse pelo bem comum”. 
“Queremos que nosso jornalismo tenha sempre um papel 
transformador na vida de quem vive aqui.”

PROGRAMA DE RÁDIO
O programa Pânico, da rádio Jovem Pan, é o mais lembra-

do do segmento na cidade. Sua audiência em todo o País se-
gue uma curva ascendente, segundo conta o gerente comer-

PROGRAMA LOCAL DE TV

MEIO DIA PARANÁ - RPC
 11,8%

TRIBUNA DA MASSA - REDE MASSA
 7,7%

TAROBÁ NOTÍCIA - TV TAROBÁ
 6,1%
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www.starlusion.com

@starlusion
(43)3026-5013

Oferecemos os melhores serviços 
de iluminação e estrutura de palco 
para o seu casamento ou evento.
Também contamos com estrutura 
própria, dedicada a lives.
Você pode transmitir seu evento ou 
mesmo gravar seu show conosco!

TTrabalhamos com sonhos
e vamos realizar o seu.

 e nenhum deles escapam
as nossas lentes!

Ligue pra gente ou chame nas redes
sociais e faça já a sua cotação!

 SOMOS
INSTANTES

cial da emissora em Londrina, Anderson Lopes. “Chegamos a 
patamares nunca alcançados de audiência e de visualizações 
na Panflix e YouTube, com mais de 100 mil visualizações por 
programa”, afirma. Para ele, o sucesso do Pânico, que está há 
duas décadas no ar, está relacionado à fidelidade da marca e 
à capacidade do programa de “se moldar ao contexto político”. 
O desafio, segundo Lopes, é encontrar um ponto de equilíbrio 
entre entretenimento e política, “fazendo um programa leve e 
de fácil acesso a todos os públicos, com humor inteligente”. O 
posicionamento que a marca quer dar ao Pânico no mercado 
é de “aumentar cada vez mais a audiência, alcançando pata-
mares que se mantenham consolidados.”

PROGRAMA DE RÁDIO

PÂNICO - JOVEM PAN
 7,2%

 OS PINGOS NOS IS - JOVEM PAN
 3,3%

RÁDIO NOTÍCIAS - PAIQUERÊ 98,9
 1,5%

Top Comunicação
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RÁDIO DE MÚSICA
A qualificação do ouvinte é uma das ferramentas que a 

Jovem Pan vem trabalhando nos dois últimos anos, com 
foco nas pessoas com mais de 25 anos do segmento AB. “A 
fidelidade musical é fundamental nesse processo. Focamos 
no pop/rock atual e nos melhores dos hits do passado não 
tão distante, que todos gostam de ouvir”, afirma o gerente 
comercial da rádio na cidade, Anderson Lopes. “Nós nos po-
sicionamos com o objetivo de atingir o público mais seletivo 
e qualificado.” O formato que une programação musical com 
programas de entretenimento como Pânico e Morning Show 
é responsável pela consolidação da emissora como a rádio de 
música mais lembrada entre os londrinenses. “Manteremos o 
posicionamento no mercado. Nossa liderança no Top de Mar-
cas mostra que estamos no caminho certo.”

RÁDIO DE NOTÍCIAS
Em Londrina, duas rádios empatam na lembrança da po-

pulação no segmento, a Paiquerê 91.7 e a Paiquerê 98.9. 

O jornalismo da Paiquerê 91,7 tem 45 anos com foco nas 
notícias regionais e do Estado. “Nossa especialidade é Lon-
drina, região e o Paraná”, explica a diretora Adriana Faria Fu-
ganti. "Somos reconhecidos como o jornalismo mais sério e 
de credibilidade da cidade”, acrescenta. O noticiário, sempre 
voltado à comunidade local, se fortaleceu durante a pande-
mia. “Nosso pensamento é de estreitar cada vez mais esse 
vínculo da emissora com a cidade de Londrina, vínculo que 
é inquestionável e reconhecido por toda cidade”, diz Adriana.

Paiquerê 98.9, o destaque é o programa de jornalis-
mo matinal comandado por Ricardo Spinosa e uma equipe 
formada por dez pessoas. “Os comentários do apresentador 
fazem sucesso na cidade pela sua credibilidade e humanis-
mo, dizendo realmente aquilo que o povo sente vontade de 
falar, sempre com muito respeito”, afirma a equipe da 98.9. 
Por meio do jornalismo, a emissora continua mantendo seus 
ouvintes por dentro de tudo que está acontecendo. “Mas não 
deixamos de lado a leveza, a programação musical e, acima 
de tudo, a empatia”, destacam.

RÁDIO DE NOTÍCIAS

PAIQUERÊ 
 38,7%

CBN
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RÁDIO DE MÚSICA

JOVEM PAN
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 18,5%
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 16,7%

Top Comunicação
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Nossos esforços valeram a pena.

É com orgulho e reconhecimento ao

comprometimento de cada um, que somos

Top de Marcas pelo 13° ano consecutivo. 

Muito Obrigado!

VALORES,
AMOR E
DEDICAÇÃO
DE SEMPRE. 
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O AUMENTO DOS CUSTOS DE INSUMOS E DOS PREÇOS DE PRODUTOS FORAM 

ALGUNS DOS DESAFIOS ENFRENTADOS PELO SETOR DE CONSTRUÇÃO NES-

TE ÚLTIMO ANO. MAS O FATO DE A CRISE SANITÁRIA OBRIGAR AS PESSOAS 

A FICAREM EM CASA FEZ COM QUE ELAS PASSASSEM A OLHAR PARA OS SEUS LARES 

COM MAIS ATENÇÃO, DESPERTANDO NOVAS NECESSIDADES E DESEJOS NO CONSU-

MIDOR E BENEFICIANDO EMPRESAS DO SETOR.

ATENTOS ÀS NOVAS 
NECESSIDADES
————  
O isolamento social fez com que os 
consumidores passassem a olhar para os seus 
lares com mais carinho e atenção, despertando 
mais e novas demandas no setor de imóveis
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CONSTRUTORA
A construção civil, especialmente o mercado imobiliário 

de luxo, teve bom desempenho durante a crise. O fato de 
passar mais tempo recolhido em casa despertou no cliente 
novas necessidades, segundo a construtora A.Yoshii, a mais 
lembrada na cidade. “Se por um lado, a pandemia trouxe con-
sequências para o relacionamento presencial com o cliente, 
por outro, fez com que as pessoas sentissem a necessidade 
de apartamentos maiores, ambientes integrados e aconche-
gantes”, explica a gerente de marketing da empresa, Maria 
Fernanda Beneli Vicente. A construtora aperfeiçoou seus ca-
nais digitais de modo a permitir que o cliente pudesse visitar 
os apartamentos decorados sem sair de casa. “O tour virtual 
360º, as imagens dos empreendimentos em 3D, e os vídeos 
foram ferramentas fundamentais.” Com ações de responsabi-
lidade social, ambiental e projetos culturais, a empresa man-
teve o engajamento com a comunidade.

IMOBILIÁRIA
Atendimento humanizado, olho no olho com o cliente, é 

um dos valores da Imobiliária Santamérica, segundo a head 
de Marketing, Beatriz Tavares. “Quando a pandemia surgiu, 
foi um misto de dores. Tivemos de implantar ações de dis-
tanciamento social, mas em nenhum momento pensamos 
em desumanizar nosso atendimento.” De acordo com ela, por 
meio das ferramentas digitais, a empresa conseguiu encon-
trar um equilíbrio entre o respeito aos protocolos sanitários 
e a manutenção do atendimento personalizado. “Sempre 
valorizamos as relações humanas e sentimos muito ao ter 
que reduzir o nosso atendimento presencial”, afirma. Neste 
período, a imobiliária investiu para melhorar a experiência di-
gital dos clientes. “Entendemos o quanto pode ser frustrante 
para um usuário perder tempo em sites por conta de filtros 
que não funcionam direito. Desenvolvemos um novo portal 
que tornou a busca pelo imóvel ainda mais rápida e eficiente.”

IMOBILIÁRIA

SANTAMÉRICA
 10,3%

VENEZA
 6,9%

MÔNACO
 6,7%

CONSTRUTORA

A.YOSHII
 29,0%

PLAENGE
 19,2%

MRV
 10,7%

Top Construção
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LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Para cumprir o isolamento social, as pessoas passaram a 

ficar mais tempo dentro de casa e sentiram a necessidade de 
tornar seus ambientes mais funcionais. Como não podiam ou 
não se sentiam seguras para irem às lojas físicas, recorreram 
a outras formas de consumir. “Com o aumento das compras 
em canais digitais, percebemos grandes oportunidades para 
o crescimento de vendas para além das nossas lojas físicas, 
como o e-commerce, marketplace, aplicativos, televendas e 
WhatsApp”, conta o diretor da Leroy Merlin em Londrina, 
Samuel Bergamaschi.

A empresa, que é a mais lembrada do segmento, ampliou 
sua equipe de logística para atender às novas necessidades 
dos clientes. No último ano, a rede também apostou em 
Environmental, Social and Corporate Governance (ESG). 
“Desejamos não gerar mais consumo de plástico ou papelão, 
além do que é estritamente necessário. O objetivo para 2021 
é reciclar, pelo menos, 85% dos resíduos que geramos.” A 
Leroy Merlin também vem buscando fomentar a indústria 
local, colocando em suas prateleiras cada vez mais produtos 
feitos nas cidades onde atua.

LOJA DE MATERIAL ELÉTRICO
Atravessar os piores momentos da pandemia não foi fá-

cil para o segmento de material elétrico, que sofreu com a 
escassez de insumos como cobre, aço e papelão e a alta de 
preços de boa parte dos produtos. “Ainda enfrentamos proi-
bição de funcionamento, diminuição de pessoas dentro da 
loja, limitação de horários para trabalhar”, recorda o geren-

te da Eletroluz, Alexandre Grubisich. A empresa abriu as 
portas em Londrina em fevereiro de 2020, pertencente a um 
grupo fundado em 1995 e que atua hoje com oito filiais nas 
regiões norte e noroeste do Paraná. Com uma loja ampla e 
moderna localizada na Avenida Rio Branco, a marca assume 
a liderança como a mais lembrada pelo consumidor. Duran-
te a pandemia, a empresa desenvolveu uma série de ações 
para superar os desafios. “Mudamos estratégias de compras, 
aumentamos nosso estoque, buscamos novos fornecedores 
e novos canais de venda, aumentamos o número de entre-
gadores”, conta. A marca também investiu em novas mídias 
e fortaleceu as atividades de televendas e pós-venda. Além 
disso, promoveu ações de responsabilidade social. “Reali-
zamos várias campanhas de doação de cesta básica e não 
dispensamos e nem reduzimos carga horária e salário de 
nenhum funcionário”, afirmou.

LOJA MATERIAL ELÉTRICO

ELETROLUZ
 13,9%

LEROY MERLIN
 7,4%

ELETROTRAFO
 6,6%

LOJA MATERIAL CONSTRUÇÃO

LEROY MERLIN
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TELHANORTE
 12,6%

TODIMO
 10,0%

“Com o aumento das compras 
em canais digitais, percebemos 

grandes oportunidades para o 
crescimento de vendas para 

além das nossas lojas físicas, 
como o e-commerce, 

marketplace, aplicativos, 
televendas e WhatsApp.”

Top Construção
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AOS POUCOS, AS SALAS DE AULA VOLTARAM A TER A PRESENÇA DOS ALUNOS, MAS A 

ROTINA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO AINDA NÃO SE NORMALIZOU. OS PROJETOS 

CRIADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO DO ISOLAMENTO SOCIAL 

SERVIRAM DE APRENDIZADO PARA AS EMPRESAS E APONTAM UMA TRANSFORMAÇÃO POSITIVA 

PARA O SETOR QUE SE APOIA NA TECNOLOGIA PARA GARANTIR UM RESULTADO DE EXCELÊNCIA E 

DE TRANSFORMAÇÃO NA VIDA DOS ESTUDANTES.

REALIDADE
DIGITAL
————  
Experiência aprendida com a 
pandemia transformou a realidade 
das instituições



COLÉGIO PARTICULAR
Reinventar é o verbo mais conjugado no Colégio Maxi. 

Com uma história de três décadas ligada à inovação e empre-
endedorismo, a instituição se autodefine como uma escola 
de vanguarda, em permanente evolução, desde a fundação. 
Para enfrentar as mudanças impostas pelo distanciamento e 
a necessidade do ensino remoto, a escolha da instituição foi 
a de escuta. Uma série de pesquisas foi realizada com pvais 
e alunos para que o contato fosse o mais efetivo para o prin-
cipal objetivo: educar. “Acreditamos na parceria entre escola 
e família, na comunicação transparente e, principalmente, 
no respeito à nossa comunidade”, detalha Débora Durães, 
diretora-geral do Colégio Maxi. Há 26 anos reconhecida pe-
los londrinenses no Top de Marcas, a empresa mantém sua 
fé na educação como transformação. “Esse reconhecimento é 
resultado de muita dedicação, de muito comprometimento e, 
acima de tudo, de muito respeito aos nossos alunos e à comu-
nidade”, comemora a diretora.

CURSO PRÉ-VESTIBULAR
O vestibular é um dos momentos mais estressantes na vida 

dos jovens. Estar sob teste e fazer a escolha profissional ainda 
na adolescência são enormes desafios. O momento nos últi-
mos dois anos foi ainda mais complexo devido à pandemia. 
Por isso, o Sigma investiu em ações para garantir a saúde 
mental dos alunos, com atendimentos individualizados, mui-
ta conversa e acolhimento. Tudo sem perder o foco na aprova-
ção dos estudantes na universidade. O resultado foi a criação 
de cursos intensivos para as provas da UEL e do Enem. “A 
pandemia nos fez perceber que as tecnologias são recursos 
que podem continuar sendo adotados mesmo sem a exigên-
cia do isolamento. O modelo de educação híbrida, com aulas 
presenciais e online, é interessante para alguns contextos e 
pode continuar sendo usado”, afirma Fernanda Hatti, man-
tenedora do Curso e Colégio Sigma, com olhar para o futuro. 

ENSINO A DISTÂNCIA
A crise mundial trazida pela necessidade do distancia-

mento social reforçou a convicção da Unopar: o ensino di-
gital é uma tendência que deve se consolidar na educação 
brasileira. Precursora na prática do EaD e reconhecida pelos 
londrinenses há quase 50 anos, a universidade ampliou 
seu portfólio com 30 novos cursos nas áreas de tecnologia, 
comunicação, negócios e agronegócio. “Na pandemia, ficou 
evidente a importância desse pioneirismo, pois conseguimos 
atender da melhor maneira nossos alunos, garantindo a se-
gurança e a aprendizagem com impacto mínimo na rotina de 
estudos”, aponta a reitora Flávia Frutos. Ciente do papel que 
presta à sociedade, a Unopar mantém a crença de que educar 
é empoderar. “Os alunos podem ser agentes de transformação 
do seu próprio futuro, como cidadãos e profissionais prepara-
dos para o mercado e promovendo o desenvolvimento econô-
mico e social”, conclui.

ESCOLA DE IDIOMAS
Uma das marcas mais reconhecidas no país, a Wizard é 

a mais lembrada pelos londrinenses. Com duas franquias na 
cidade, o trabalho para manter sua qualidade de ensino foi 
intenso no período em que os alunos precisaram permane-
cer em suas casas como proteção ao coronavírus. Tudo, no 
entanto, feito através do diálogo com os alunos. “Não deixa-
mos de seguir o planejamento em momento algum, apenas 
trocamos a chave do presencial para o remoto. Efetuamos a 
adaptação para trabalhar a distância com a equipe e manti-
vemos as datas comemorativas através do drive-thru, com 
participação maciça dos alunos, pais e colaboradores”, lembra 
Ana Cláudia Leão, diretora da unidade do Centro. Agora, os 
alunos podem escolher se querem se manter aprendendo de 
forma on-line ou presencial. As aulas têm foco na conversa-
ção, além de a escola ofertar monitoria, plantão de dúvidas 
e o aplicativo Wiz.me, para a prática onde e quando quiser.

ESCOLA INTERNACIONAL
A proximidade entre a escola e as famílias foi a principal 

preocupação da St. James’ International School durante 
o período em que as aulas precisaram ser a distância. Conhe-
cer cada aluno pessoalmente foi a razão para que o período 
fosse enfrentado sem prejuízos. Outro facilitador para a esco-
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la foi o preparo do corpo docente em relação à tecnologia. “Há 
três anos, já vínhamos investindo na formação tecnológica 
dos professores. Por isso, eles já estavam ambientados com o 
uso de ferramentas digitais dentro de sala”, explica a diretora 
da instituição, Marcia Kobayashi. As aulas pelo computador 
tiveram um lado positivo. “Os pais puderam ver a qualida-
de do educador em sala de aula, o conhecimento técnico, 
o controle de turma e a empatia com os alunos”, aponta. O 
resultado pode ser visto ao longo dos 24 anos de experiência 
na comunidade, com casos de aprovação de estudantes em 
centros como Harvard, Columbia, Berkeley, University of 
Chicago e a University of Pennsylvania.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
A equipe de educadores de O Peixinho assumiu a tare-

fa de levar a atmosfera da escola para dentro das casas. No 
canal no Youtube, surgiu o projeto Hora do Conto. Uma vez 
por semana, uma nova história é apresentada pela contadora 
da escola, editada com recursos audiovisuais próprios para 
o público infantil. Os responsáveis não foram esquecidos, já 
que eles se tornaram parte do trabalho feito pela instituição. 
“Ofereceremos conteúdos específicos para educação e apoio 
emocional por meio de lives e matérias no blog feitas com 
profissionais da área da Psicologia e da Educação”, conta a 
diretora educacional Daniele Zoéga Della Barba. Com 50 
anos de experiência, a escola pensa nos próximos que estão 

por vir. Para isso, quer não só chegar às mentes, como aos 
corações da comunidade. “Temos a preocupação de olhar 
o aluno de forma única, respeitando sua individualidade”. 
Uma responsabilidade enorme no momento crucial para a 
formação de uma pessoa.

UNIVERSIDADE PARTICULAR
O balanço das atividades da Unifil sobre o período recente 

aponta o tamanho da empreitada que a instituição promove 
no ensino superior. “A pandemia exigiu que o segmento de 
educação avançasse 10 anos em apenas 20 meses”, aponta 
o reitor Eleazar Ferreira. O desafio, no entanto, trouxe como 
resposta para a intuição a certeza de que a necessidade dos 
alunos em sala de aula jamais irá se extinguir. Reconhecida 
pelos londrinenses pela primeira vez como a mais lembrada 
no segmento, a universidade aprofundou seus vínculos com a 
cidade durante a pandemia da Covid-19, mantendo as portas 
abertas para que profissionais da saúde auxiliem as famílias 
no diagnóstico, tratamento e recuperação frente ao corona-
vírus e suas sequelas. “Garantimos o estudo ininterrupto aos 
estudantes, preservando sua integridade física e sua forma-
ção”, lembra Ferreira. Para o futuro, o Centro Universitário Fi-
ladélfia reforça a missão em investir em educação disruptiva, 
engajadora e conectada com o mercado de trabalho.
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“A pandemia nos fez perceber que as 
tecnologias são recursos que podem 

continuar sendo adotados mesmo 
sem a exigência do isolamento. 
O modelo de educação híbrida, 

com aulas presenciais e online, é 
interessante para alguns contextos e 

pode continuar sendo usado.”

Top Educação
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A DEMANDA INESPERADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLOCOU AS EMPRESAS DO SETOR 

EM ESTADO DE ALERTA. COMITÊS DE CRISE PRECISARAM SER FORMADOS NAS INSTI-

TUIÇÕES PARA QUE DECISÕES A RESPEITO DO ATENDIMENTO DOS PACIENTES FOSSEM 

TOMADAS DA FORMA MAIS RÁPIDA POSSÍVEL. MAS AS MARCAS MAIS LEMBRADAS DA CATEGO-

RIA NÃO DEIXARAM DE SE COLOCAR AO LADO DOS SEUS CLIENTES E TRATARAM DE CRIAR MECA-

NISMOS PARA ATENDÊ-LOS A CONTENTO QUANDO MAIS PRECISARAM. 

COMPROMISSO 
COM O BEM-ESTAR
————  
Em meio à crise sanitária, as empresas do setor  
de saúde se mantiveram ao lado dos londrinenses  
nos momentos em que eles mais precisaram
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Top Saúde

ACADEMIA DE GINÁSTICA
Com o fechamento das academias em 2020, a Smart Fit 

buscou iniciativas inovadoras para que seus alunos pudes-
sem manter sua rotina de exercícios e alimentação saudável 
em casa, criando aplicativos e sites como o Treine em Casa, 
Smart Fit Nutri e Smart Fit Coach, que atraíram mais de 26 
milhões de usuários. “Com o apoio de médicos e cientistas, a 
Smart Fit também investiu no desenvolvimento de um proto-
colo de segurança sanitária para garantir um ambiente seguro 
para os alunos na volta gradual do público às academias”, re-
lata o marketing da empresa. Com o avanço da vacinação, a 
rede de academias se prepara para um aumento na procura 
por atividades físicas e aposta na tecnologia e no aperfeiço-
amento da experiência por meio do aplicativo de treinos. “O 
desafio é entregar um serviço high-end em uma academia 
low-cost”, detalha a Smart Fit. 

 
CLÍNICA DE IMAGEM 

A pandemia trouxe inúmeros desafios à Lab Imagem, 
clínica de imagem mais lembrada pelo londrinense, e que 
em pouco tempo precisou promover mudanças para prote-
ger clientes e colaboradores. Um comitê de gestão de crise foi 
formado com a presença da direção e dos principais gerentes 
para tomar decisões com agilidade e assertividade, afirmou 
Marco Antônio Aliberti, diretor. Algumas mudanças vieram 
para ficar como a maior disponibilidade de atendimento do 
canal domiciliar e a digitalização de processos. “A nossa visão 
e missão foram reforçadas. O nosso compromisso é sermos 
um serviço de referência em Medicina Diagnóstica para aten-
dimento de toda a comunidade de Londrina e região”, afirmou. 
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FARMÁCIA
A Vale Verde foi a primeira rede de farmácias a ofertar 

testes rápidos para detecção da Covid-19 no Norte do Paraná 
com valores acessíveis e resultados em até 15 minutos. Abriu 
diferentes canais de compra para que o consumidor não pre-
cisasse ir até a loja, seja através do Farma Móvel, sistema Dri-
ve-thru, testes em contêineres, delivery, whats entrega, entre 
outros. Também promoveu ações sociais, como doações de 
álcool em gel e repasse de recursos para o Instituto HU, e au-
mentou o limite do crediário para que profissionais liberais 
e da saúde pudessem garantir a compra de medicamentos. 
“Nossa missão é ser solução em saúde, beleza e bem-estar, 
de forma humana, ágil e segura; de contribuir e fazer parte da 
jornada da saúde, sendo uma ponte entre o paciente e a ade-
são ao tratamento, dando suporte aos profissionais de saúde 
com os serviços farmacêuticos como exames laboratoriais, 
testes rápidos, vacinação, entre outros”, diz a rede.

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
Nesse momento da necessidade do isolamento social, 

a Londrifórmulas investiu na sua logística de coleta e 
entrega de pedidos para garantir o conforto e a segurança 
dos clientes. A empresa de manipulação de medicamentos 
alopáticos, fitoterápicos, homeopáticos e dermatológicos 
tornou-se referência no setor em seus 34 anos de atuação. 
Para isso, investe em melhoria contínua de colaboradores 
e processos para assegurar a qualidade dos produtos e a 
satisfação dos clientes. Sua missão é ser a maior rede de 
farmácias especializada em manipulação de Londrina e re-
gião. “Diante de um ano tão conturbado, buscando a melhor 
forma atender nossos amigos e clientes, investimos de ma-
neira robusta na nossa logística de entrega e coleta de pedi-
dos, visando o conforto e a segurança de todos”, diz Evaldo 
Mendes Taborda, diretor geral. 

HOSPITAL
Quando o primeiro caso de Covid-19 foi registrado em Lon-

drina, o Hospital Evangélico já havia formado um comitê 
de crise multidisciplinar para o enfrentamento da pandemia, 
readequou sua estrutura hospitalar e preparou a cadeia de su-
primentos para que não faltassem insumos e medicamentos 
para os seus 1.500 funcionários e pacientes. Com o foco no 
atendimento humanizado e de excelência, com o paciente 
sempre no centro dos cuidados, a instituição concentrou in-
vestimentos em assessoria de imprensa e nas redes sociais 
para reforçar a sua exposição, evidenciando as muitas histó-
rias positivas. “Queremos compartilhar as boas histórias vi-
venciadas diariamente para aumentar a lembrança da nossa 
marca, serviços e atendimento”, declara o hospital. Mesmo 
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“Investimos em um diálogo mais 
constante com nossos clientes 

e parceiros, desenvolvemos 
novos processos de comunicação 

completamente digitais que 
possibilitam aos nossos clientes 

acionarem e utilizarem nossos 
serviços a distância.”
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com tantas incertezas trazidas pela pandemia, a instituição 
tem o claro objetivo de continuar sendo o hospital referência 
em humanização e excelência na região Norte do Paraná.

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
O Lab Imagem também é o mais lembrado pelo lon-

drinense quando pensa em laboratório médico. Os serviços 
desde o início da pandemia cresceram ainda mais. “Nossa 
excelente estrutura possibilitou a segregação de atendimen-
to de pacientes que nos procuravam para exames de rotina e 
os relacionados ao COVID. Com isto fornecemos segurança 
e conforto aos clientes”, salientou Marco Antônio Aliberti, 
diretor. O laboratório estendeu os horários de atendimento 
nos fins de semana, disponibilizando a coleta dos exames 
no maior tempo possível. “Foi nosso trabalho de colaborar 
com a sociedade londrinense e da região para este momento 
de exceção. Temos sido um laboratório de referência para 
o suporte à comunidade, fornecendo as informações, por 
meio dos exames, para o combate à doença no menor tem-
po possível”, destacou.

PLANO ASSISTENCIAL FUNERAL
Presente em momentos que vão desde o nascimento 

de um filho à despedida de um ente querido, o plano assis-
tencial funeral Unipax buscou desenvolver processos de 
comunicação digital com clientes e parceiros para garantir a 
qualidade de atendimento neste ano de pandemia. “Inves-
timos em um diálogo mais constante com nossos clientes e 
parceiros, desenvolvemos novos processos de comunicação 
completamente digitais que possibilitam aos nossos clientes 
acionarem e utilizarem nossos serviços a distância”, afirmou 

Emerson Murari, do Marketing da Unipax. Diante deste ce-
nário que consolidou o uso das tecnologias no atendimento, a 
empresa mantém o compromisso de evoluir e ofertar serviços 
que tragam mais agilidade e facilidade a clientes e parceiros.

PLANO DE SAÚDE
Manter o vínculo com os seus beneficiários em um mo-

mento em que o cuidado com a saúde se mostrou ainda 
mais presente nas suas vidas foi o maior desafio enfren-
tado pela Unimed Londrina. O primeiro passo adotado 
pela cooperativa foi intensificar os seus canais digitais. A 
teleconsulta se tornou uma grande aliada, e permitiu que 
os pacientes pudessem receber atendimento sem sair de 
casa. A ferramenta adotada também facilitou o acesso a 
prontuários, atestados e receitas médicas. Pelo WhatsApp, 
os beneficiários puderam encontrar respostas para suas dú-
vidas. Este ano, a Unimed Londrina comemorou 50 anos, 
revivendo a história da cooperativa fundada em 1971.Os 
festejos começaram em 2020 e continuaram em 2021 por 
meio de campanhas institucionais, das tradicionais corri-
das de rua e do desafio de bike - que passaram a ser em 
formato virtual -, e do Show das Águas no Lago Igapó II. 
Mas o maior presente para a cidade será a construção do 
Hospital Unimed anunciado neste ano, próximo ao Jardim 
Botânico, com 150 novos leitos.

LAB. ANÁLISES CLÍNICAS
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RELACIONAMENTO PRÓXIMO, CAPACIDADE DE SE REINVENTAR E ENTENDER PROFUNDAMENTE AS NE-

CESSIDADES DOS CLIENTES. ESSAS SÃO SÓ ALGUMAS DAS CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS DE SERVIÇO 

QUE SE DESTACARAM NO ÚLTIMO ANO E CONSEGUIRAM CONQUISTAR UM LUGAR ESPECIAL NA MEMÓRIA 

DO CONSUMIDOR. IMPACTADO DIRETAMENTE PELA CRISE DA COVID-19, O SETOR PRECISOU INVESTIR EM INOVA-

ÇÃO PARA SE MANTER DE PÉ. MARCAS QUE REPENSARAM SUAS FORMAS DE VENDER, COM PACOTES DE SERVIÇOS 

ADAPTADOS PARA A REALIDADE DO MOMENTO, CONSEGUIRAM ESTABELECER UMA COMUNICAÇÃO EFICIENTE 

COM SEU PÚBLICO. UMA RELAÇÃO QUE SÓ TENDE A MELHORAR.

SERVIÇOS EM 
TRANSFORMAÇÃO
————  
Empresas apostam em adaptabilidade e cuidado 
com o cliente para se manter relevantes 

As Marcas Top de 2021
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AGÊNCIA DE TURISMO
Com o mundo de fronteiras praticamente fechadas por 

causa da pandemia, o desafio dos profissionais de turismo 
foi o de apoiar seus viajantes de forma mais próxima pos-
sível. Foi assim que a CVC encarou frontalmente a maior 
crise que o setor já enfrentou. Não é à toa que a rede de 
agências é a mais lembrada pelos londrinenses. O cenário 
inédito fez surgir novos serviços como a locação de casas, 
o transfer privativo e até seguro-viagem com cobertura 
para a Covid-19. Esses serviços apontam como é o perfil de 
viajantes brasileiros nesse momento em que se encontra 
a pandemia. A rede ainda ampliou o olhar voltado para a 
sustentabilidade, incluído na escolha de parceiros e forne-
cedores que seguem o mesmo propósito.

AUTOESCOLA
Formar novos motoristas significa repassar conhecimen-

to e responsabilidades, mas também é preciso oferecer as 
ferramentas corretas, nesse caso, os veículos. Foi essa a lei-
tura da Autoescola Paraná, que, em vez de se retrair com 
a crise, decidiu investir. “Fizemos uma grande renovação da 
frota no ano de 2021, inclusive com novos ônibus e carreta 
zero quilômetro. Também construímos mais uma pista co-
berta para aulas para motociclistas na Região Norte”, detalha 
Angela Maria Fudolli, diretora de ensino. Outra aposta foi na 
ampliação dos serviços de forma digital. A ideia é agilizar o 
atendimento dos clientes via WhatsApp, para oferecer co-
modidade para os serviços básicos relacionados à Carteira 
Nacional de Habilitação. “Após o susto e a insegurança que 
vivemos, a empresa buscou se adequar, atendendo às novas 
normas”, garante Fudolli, conectada à realidade.

BARBEARIA
Quarto maior mercado da indústria de beleza no mundo, 

o Brasil vem desfrutando de um crescimento expressivo no 
ramo de barbearias. A Caballeros, localizada no Aurora Sho-
pping, ganhou o coração dos londrinenses nesse último ano. 
Com sua decoração industrial e arejada, o time literalmente 
faz barba, cabelo e bigode com competência. Tudo sem per-
der a atenção com as necessidades que o momento exigia. 
“Fizemos questão de comunicar intensamente que o nosso 
trabalho atende as mais rigorosas regras sanitárias”, explica a 
proprietária Waldineia de Afonseca. Mesmo com parte da ope-
ração interrompida devido ao distanciamento social imposto 
pela Covid-19, o ânimo do trabalho foi mantido. “Tivemos o 
discernimento em entender que era um problema global e que 
poderíamos sair na frente com o compromisso de atender a 
confiabilidade de nossos clientes”, garante a empresária. 

EMPRESA DE CONSÓRCIO
Sabedoria e serenidade guiaram o Consórcio União 

para a tomada de decisões no último ano. O objetivo era bem 
claro: transmitir segurança aos colaboradores e clientes. 
Mesmo diante das adversidades, o caminho adotado permi-
tiu a manutenção de investimentos previstos e a pandemia 
provocou um aumento na conscientização dos clientes para 
a necessidade de um maior planejamento financeiro e na 
busca de alternativas de construção de patrimônio através 
do sistema de consórcios. O resultado foi um aumento nas 
vendas. “Tivemos o aprendizado de que o consórcio é um 
produto moderno, pois reflete a economia compartilhada”, 
pontua Jose Roberto Luppi, diretor comercial da empresa. 
A União fortalece seu objetivo de oferecer ferramentas para 

BARBEARIA

CABALLEROS
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“Tivemos o discernimento em entender 
que a crise sanitária era um problema 
global e que poderíamos sair na frente 
com o compromisso de atender a 
confiabilidade de nossos clientes.“

AGÊNCIA DE TURISMO

CVC
 43,9%

ALBATROZ
 3,6%

GARCIA TUR
 1,5%
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a construção de um futuro financeiro mais sólido e seguro 
para enfrentar quaisquer desafios.

GRÁFICA
A adaptação às necessidades do mercado garantiu à 

Midiograf enfrentar as mudanças do último ano. Com o 
crescimento do serviço do delivery, a empresa aumentou a 
produção em embalagens. “Para a utilização de insumos, foi 
reforçada a criatividade e a busca de novos fornecedores que 
atendem os pré-requisitos de qualidade do grupo para tra-
zer novas soluções, talvez mais viáveis”, aponta a empresa. 
A gráfica aumentou o quadro de funcionários e implantou 
treinamento para aumento da produtividade. Outra novida-
de foi a criação do centro tecnológico Kortex, que conta com 
diversos benefícios, em sua maioria, gratuitos para clientes. 
“A Midiograf sempre se posicionou como uma grife do setor 
gráfico, mas hoje, mais do que nunca, queremos nos posicio-
nar como uma marca inovadora”, aponta a gráfica dirigida por 
Nivaldo Benvenho.

HOTEL
O hotel Bourbon tem como desafio aliar a tradição de 

quase seis décadas de existência à inovação. Com profunda 
ligação com Londrina, o conhecido endereço no centro da 
cidade está conectado com as riquezas que a região oferece. 
Aos seus hóspedes, oferta a qualidade e o conforto de seus 
quartos, assim como aponta a variedade de opções turísticas 
disponíveis, como a produção de cachaças artesanais, a pro-
ximidade de mais de 300 cachoeiras, de vinícolas e de um 
campo de lavanda. A rede, que hoje conta com 26 unidades – 
inclusive na Argentina e no Paraguai –, nasceu em Londrina, 
em outubro de 1963, a partir do trabalho do casal Caetano e 

Angelina Vezozzo. Entre o melhor dos serviços de hotelaria, 
o grupo também tem dois resorts, todos com o mesmo pa-
drão de qualidade, mantido sob valores como a cordialidade, 
o compromisso, a qualidade e o desenvolvimento de pessoas.

 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COOPERATIVA

Manter o relacionamento com os associados olho no olho. 
Foi esse o principal objetivo do time do Sicredi União PR/
SP no último ano. A tradição de um atendimento persona-
lizado e humanizado foi o foco da instituição que buscou 
reagir rapidamente às mudanças necessárias. O resultado foi 
o lançamento de programas como “Eu coopero com a Econo-
mia Local”, incentivando a realização de negócios na própria 
comunidade. “Agimos e continuamos presentes na vida e 
nos negócios de nossos associados, colaboradores e da so-
ciedade”, afirma Carla Sonoda, gerente de desenvolvimento 
regional. Parte de um sistema de 110 cooperativas no Brasil, 
a Sicredi União PR/SP é a maior dentro de seu sistema e a 
segundo maior repassadora de crédito rural do país. A insti-
tuição afirma, orgulhosa, que atingiu a marca de R$ 2 bilhões 
de crédito comercial e R$ 4 bilhões de crédito total. 

MARCAS E PATENTES
A London Marcas e Patentes promoveu uma verda-

deira revolução tecnológica nos últimos dois anos e os resul-
tados positivos dessas ações já estão sendo colhidos. Entre 
os métodos desenvolvidos internamente estão a automati-
zação dos processos, a contratação de mentorias e consulto-
rias e até mesmo o crescimento da equipe. “Já a inteligência 

“A inteligência artificial nos permite 
aumentar a qualidade de informações 
que nos auxilia a tomar melhores 
decisões, o que possibilita ajudar os 
clientes de forma mais eficiente e ágil.“

INST. FIN. COOPERATIVA
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artificial nos permite aumentar a qualidade de informações 
que nos auxilia a tomar melhores decisões, o que possibilita 
ajudar os clientes de forma mais eficiente e ágil”, aponta a di-
retora executiva da companhia, Karen Sinnema. O ambiente 
corporativo, no entanto, não impediu que a empresa dei-
xasse de olhar para a comunidade, fator fundamental para 
se manter na memória dos londrinenses. “Participamos de 
diversas ações em prol dos menos favorecidos. Continuamos 
fortes, presentes, responsáveis e parceiros, pois segurança é 
um valor importante para todos nós”, ressalta.

ÔNIBUS RODOVIÁRIO
O desafio da Viação Garcia foi enorme. No início da pan-

demia, 90% de sua operação foi paralisada com a decisão de 
reduzir a circulação de pessoas, o que poderia ser uma dura 
sentença para a companhia que, há 87 anos, serve a cidade. 

“Não medimos 
esforços para 
monitorar os 

pontos de contato 
e implantar 

procedimentos 
seguros, incluindo 

a aquisição da nova 
frota de ônibus, 

com modelos que 
trazem ganhos 
em segurança, 

tecnologia, conforto 
e sustentabilidade 

ambiental."
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dos pelo combate ao coronavírus. Uma das principais ações 
foi o lançamento de seu e-commerce, com a oferta de servi-
ços com a possibilidade de parcelamento e com prazo de até 
quatro meses para utilizar o voucher.  “A estratégia deu tão 
certo que resolvemos manter até hoje esse novo método de 
vendas”, conta a empresária e hair designer Micheli Pessoto. 
Mesmo em meio ao período turbulento, a empresa investiu 
na construção de um novo espaço na Avenida Adhemar Pe-
reira de Barros, na Bela Suíça. Com uma gestão inteligente, 
foi possível ajustar custos, manter o quadro de funcionários 
e até mesmo contratar. Nosso objetivo é mostrar aos clientes 
que o salão é um local seguro e higienizado, e que oferece to-
tal segurança aos seus clientes”, conclui.

Atender a todas as necessidades de segurança sanitária foi a 
ordem para proteger seus passageiros. A cada viagem, uma 
operação de guerra se instala nos ônibus: desinfecção por 
ozônio, pulverização com quaternário de amônia, limpeza 
interna com álcool 70% e lavagem dos filtros de ar-condicio-
nado com jato d’água. “Não medimos esforços para monito-
rar os pontos de contato e implantar procedimentos seguros, 
incluindo a aquisição da nova frota de ônibus, com modelos 
que trazem ganhos em segurança, tecnologia, conforto e sus-
tentabilidade ambiental”, aponta o vice-presidente, Estefano 
Boiko Junior, que afirma, com orgulho, que sua equipe ope-
racional está 100% vacinada.

SALÃO DE BELEZA
Uma verdadeira revolução em seu modelo de negócio foi 

feita pelo Studio One para se adaptar aos impactos provoca-
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A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS LEVOU AS PESSOAS A ADOTAREM O SISTEMA REMOTO PARA TO-

DAS AS ATIVIDADES DO DIA A DIA, SEJA PARA EDUCAÇÃO, TRABALHO OU LAZER. COM ISSO, CRESCEU 

EXPONENCIALMENTE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, O QUE COLOCOU AS EM-

PRESAS DO SETOR NO CENTRO DA ATENÇÃO DOS CONSUMIDORES. ALÉM DE INTENSIFICAR OS INVESTIMENTOS 

NAS SUAS REDES, AS COMPANHIAS DE TELECOM TIVERAM DE MANTER OS OLHOS ATENTOS ÀS MUDANÇAS DE 

COMPORTAMENTO DOS USUÁRIOS, POIS A TENDÊNCIA É QUE ELAS PERMANEÇAM MESMO APÓS A PANDEMIA.

SEMPRE 
CONECTADOS

————  
Processo de digitalização aumentou 
demanda por serviços de telecomunicações 
e colocou empresas do setor no centro das 
atenções dos consumidores

As Marcas Top de 2021
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Top Telefonia

TELEFONIA FIXA
A Sercomtel esteve presente no dia a dia dos londrinen-

ses em todos os momentos dando condições para que eles 
pudessem se comunicar no novo modelo de trabalho e estu-
do trazido pela pandemia. “A Sercomtel foi protagonista em 
muitos casos, ajudando empresas e pessoas que precisaram 
se adaptar a este novo cenário, oferecendo a eles serviços 
de alta qualidade por um preço justo”, ressalta Márcio Tiago 
Arruda, presidente da Sercomtel. A empresa também teve 
papel de destaque em iniciativas pioneiras de conectividade 
em Londrina, como os testes do 5G e, para o próximo ano, 
pretende elevar a cobertura de banda larga nos municípios 

atendidos. “Queremos continuar atendendo a todos com o 
melhor serviço a um preço competitivo, criar novas ofertas, 
crescer não somente em Londrina, mas em todas as regiões 
onde atua, além de investir em novas tecnologias e processo 
inovadores para dar respostas cada vez mais rápidas ao con-
sumidor, sempre de olho nas tendências e megatendências 
do mercado”, finaliza Arruda.

TELEFONIA CELULAR
Diante da aceleração da transformação digital, a Tim in-

centivou a migração dos clientes para os serviços digitais, 

como a fatura online e o uso do aplicativo. Também foi a pri-
meira a converter todo o call center próprio para o trabalho 
remoto, e adotou o atendimento através de delivery, drive 
thru e a digitalização dos gerentes das lojas, que ganharam 
autonomia para atuar nas redes sociais. Em paralelo, man-
teve seus investimentos para a melhoria da rede na região 
com a ampliação de capacidade de suas torres. A previsão 
é que os investimentos continuem para aumentar a quali-
dade e velocidade do tráfego de dados dos seus clientes. “A 
TIM está pronta para as transformações que virão, trazidas 
pela consolidação do mercado de telefonia móvel no Brasil e 
pela chegada do 5G, que, sem dúvidas, será uma verdadeira 
revolução. O setor de telecomunicações seguirá como prota-
gonista neste novo momento”, declara.

PROVEDOR DE INTERNET
A demanda de utilização da 

rede da Claro teve um aumento na 
ordem de 40% em relação ao perí-
odo anterior à pandemia. Logo na 
primeira semana de isolamento, a 
operadora teve um crescimento de 
consumo de dados equivalente ao 
observado em todo o ano de 2019. 
“Em função da liderança de merca-
do em Banda Larga, a Claro esteve 
no epicentro desse furacão. A casa 
virou o centro de conectividade e a 
banda larga da Claro está presente 

na maioria das casas brasileiras”, disse Marcelo Repetto, 
diretor regional da Claro para a Região Sul. Para atender a 
toda essa demanda, a empresa estruturou uma verdadeira 
“operação de guerra” e adaptou suas redes para que os con-
sumidores pudessem se manter conectados. Além disso, 
intensificou a oferta de soluções de conectividade dentro 
de casa, abriu o acesso aos seus canais e transmitiu lives 
de artistas pela TV para garantir entretenimento sem so-
brecarregar a rede de banda larga.

TELEFONIA CELULAR

TIM
 37,7%

VIVO
 23,0%

CLARO
 14,9%

TELEFONIA FIXA

SERCOMTEL
 59,3%

VIVO GVT
 14,9%

CLARO NET
 12,5%

PROVEDOR DE INTERNET

CLARO NET
 28,5%

SERCOMTEL
 26,7%

VIVO GVT
 19,7%

“Queremos continuar atendendo a todos com 
o melhor serviço a um preço competitivo, 

criar novas ofertas, crescer não somente em 
Londrina, mas em todas as regiões onde atua, 

além de investir em novas tecnologias e processo 
inovadores para dar respostas cada vez mais 
rápidas ao consumidor, sempre de olho nas 

tendências e megatendências do mercado”.“
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MANTER-SE PRESENTE NA MEMÓRIA DOS LONDRINENSES EM UM PERÍODO EM QUE A CIRCULAÇÃO 

DE PESSOAS NO COMÉRCIO FICOU RESTRITA, EXIGIU DAS EMPRESAS DO VAREJO A ADOÇÃO DE ES-

TRATÉGIAS DE VENDA REMOTA. AQUELAS QUE MANTINHAM OS CANAIS DE VENDAS ONLINE EM 

SEGUNDO PLANO TIVERAM DE REVER E ACELERAR A IMPLANTAÇÃO DE LOJAS VIRTUAIS. PARA SUPERAR AS 

ADVERSIDADES E PRESTAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE AO CONSUMIDOR, VAREJISTAS MAIS LEMBRADOS 

MO TOP DE MARCAS ADOTARAM SOLUÇÕES INOVADORAS QUE SE TORNARAM REFERÊNCIA NO MERCADO.

MAIS 
PRÓXIMAS 
DO
CLIENTE

————  
Embora tenham ficado distantes dos clientes em alguns 
períodos da pandemia, empresas do varejo estreitaram 
a relação com os consumidores pelos canais digitais

As Marcas Top de 2021

MAIS 
PRÓXIMAS 
DO
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Embora tenham ficado distantes dos clientes em alguns 
períodos da pandemia, empresas do varejo estreitaram 
a relação com os consumidores pelos canais digitais
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COLCHÕES
A marca de colchões Castor se manteve na liderança 

nesta edição do Top de Marcas após um trabalho que en-
volveu participação especial em programas de TV aberta, 
presença em feiras online, webinares e entrevistas virtuais. 
Além disso, buscou melhorar seus canais de atendimento 
via redes sociais, ferramentas e estratégias de vendas remo-
tas e no e-commerce, afirma Hélio Antônio Silva, CEO da 
Castor. “Os desafios foram muitos, tivemos que nos adaptar 
a uma nova realidade e planejar novas estratégias. Um de-
les foi remodelar a comunicação para manter a relação mais 
próxima ao consumidor em um momento em que o distan-
ciamento era necessário”, ele pontua. Assim, a marca pôde 
manter seu posicionamento de oferecer produtos de quali-
dade sempre prezando pela satisfação do cliente.

FLORICULTURA 
A tradicional floricultura Shangri-lá, localizada no 

bairro de mesmo nome há 40 anos, tem conquistado a 
simpatia dos londrinenses com sua grande variedade de 
flores, trazidas direto das cooperativas de Holambra (SP). 
O atendimento próximo cativa não só os moradores dos 
arredores, mas também londrinenses de todas as regiões, 
que vão ao estabelecimento em busca de flores para pre-
sentear ou para deixar a casa mais alegre. A floricultura 
com endereço nas proximidades do Mercado Shangri-lá 
oferece flores e plantas, e também tem opções de arran-
jos, buquês, cestas de presentes e coroa de flores. Nas 
redes sociais, compartilha informações sobre diferentes 
espécies de flores e dicas para o cuidado. O atendimento é 
presencial, por telefone ou WhatsApp.

LOJA DE CALÇADOS
Mesmo com o isolamento social, a Casas Ajita mante-

ve a comunicação com os seus clientes durante toda a pan-
demia, e ofereceu formas de atendimento a distância com 
o envio e retirada de produtos. Foi nesse período que a loja 
de calçados também colocou o seu e-commerce em ope-
ração. Tudo isso sem perder a essência de manter os con-
sumidores atualizados com as tendências da moda e bem 
atendidos pela sua equipe de colaboradores. “A Casas Ajita 
tem seu posicionamento ancorado na entrega da promessa 
de agitar seus passos com a moda. Para isso oferece total 
dedicação da equipe no atendimento, facilitadores de com-
pras com rapidez no processo e disponibilização de formas 
de pagamento diversas, e ações de comunicação on-line e 
off-line que integram o planejamento de marketing”, reforça 
Fabio Ajita, diretor da Casas Ajita.

LOJA DE ESPORTES
Há 40 anos no mercado, a Centauro viu a demanda nos 

seus canais digitais aumentar no ano de 2021. “Temos uma 
forte presença no meio on-line que, nesse período, foi ainda 
mais intensificada”, disse Gustavo Milo, gerente executivo 
de marketing da empresa. Diante da alta demanda, a mar-
ca investiu ainda mais nas vendas e serviços online, com 
lançamentos, conteúdos e promoções especiais. Durante a 
pandemia, lançou o movimento #TreineEmCasa, disponi-
bilizando uma série de treinos diários ao vivo e gratuitos nos 
seus canais. “As transmissões eram apresentadas por di-
versos profissionais formados em educação física, incenti-
vando a prática de exercícios mesmo dentro de casa”, conta 
Milo. Sendo uma empresa omnichannel, a Centauro man-
tém o seu posicionamento de contribuir para a democrati-
zação do esporte e para a construção de um ecossistema que 
atenda mais e melhor a comunidade esportiva no Brasil.   

LOJA DE CALÇADOS

CASAS AJITA
 29,2%

BOLIVAR
 14,4%

MOCASSIM
 8,0%

LOJA DE ESPORTES

CENTAURO
 35,4%

DECATHLON
 24,9%

BOLIVAR
 9,7%

FLORICULTURA

SHANGRI-LÁ
 15,2%

BEIJA-FLOR
 8,2%

ACÁCIA FLOR
 8,0%

COLCHÕES

CASTOR
 51,6%

CASTOR
 26,9%

GAZIN
 3,6%

Top Varejo

“Os desafios foram muitos, tivemos que 
nos adaptar a uma nova realidade e planejar 
novas estratégias. Um deles foi remodelar 
a comunicação para manter a relação mais 
próxima ao consumidor em um momento em 
que o distanciamento era necessário.“
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LOJA DE MÓVEIS
Aceleração do digital, mas sem perder o foco no pre-

sencial. Assim a Móveis Brasília enfrentou este ano de 
pandemia, que a empresa encerra com bons resultados. 
Antes atuando de forma tímida no mercado digital, a loja 
de móveis resolveu acelerar os negócios no on-line, assim 
como as suas mídias digitais, sem deixar de lado a presença 
na mídia tradicional. “Com o atendimento online, muitos 
concorrentes perdem o foco no presencial, que exige mais 
atenção ao cliente. E nós continuamos atentos a tudo isso”, 
observa Fernando Moraes, diretor comercial da Móveis Bra-
sília. A estratégia deu certo e deve ser mantida. “Para o futu-
ro entendemos que vamos continuar com o mercado físico, 
mas potencializando o on-line. Então a gente tem que estar 
com o pé nas duas canoas. Ser um player híbrido, tanto no 
mercado on-line, como no físico.”

ÓTICA
Com oito lojas em Londrina, a Óticas Diniz enfrentou 

com otimismo o desafio de manter contato com os clientes 
mesmo com lojas fechadas ou com horário reduzido em 
alguns momentos da pandemia. Na visão de Alex Lom-
bardi, responsável pelo marketing da ótica, esses desafios 
serviram para colocar a empresa ainda mais próxima do 
consumidor por meio de estratégias de comunicação pelos 
canais digitais ou de serviços de delivery, por exemplo. “Se 
o cliente não podia comparecer na loja, fomos até ele. Tive-
mos mais contato via WhatsApp, telefone, ferramentas que 
temos disponíveis para nos mantermos sempre presentes 
na vida do cliente. Essa aproximação maior com o cliente 
deve ser mantida para que possa cuidar mais da visão, ter 
mais qualidade de vida e ao mesmo tempo renovar o visual”, 
destaca Lombardi.

PET SHOP

PETZ
 9,0%

COBASI
 7,7%

AGRO TETTUS
 5,9%

SHOPPING CENTER

CATUAÍ
 53,6%

BOULEVARD
 20,0%

NORTE SHOPPING 
 17,9%

ÓTICA

DINIZ
 42,5%

CAROL
 7,2%

VISÃO
 6,2%

LOJA DE MÓVEIS

MÓVEIS BRASÍLIA
 41,3%

CASAS BAHIA
 14,1%

MAGAZINE LUIZA
 12,1%

As Marcas Top de 2021
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PET SHOP
Ao observar o aumento da demanda e a transformação 

dos hábitos de consumo, a Petz concentrou ainda mais 
esforços nos seus canais digitais e potencializou sua estra-
tégia omnichannel, conta o CEO, Sergio Zimerman. Todas 
as 156 lojas da rede foram transformadas em “mini CDs 
(centros de distribuição)”, ao disponibilizar para entrega 
os produtos adquiridos pelos consumidores na internet. A 
medida reduz os custos logísticos e diminui os prazos de 
entrega, que podem chegar a uma hora em algumas regiões. 
Zimerman diz acreditar que o olhar apurado para a excelên-
cia, priorizando soluções e serviços relevantes na jornada 
dos clientes, estão entre as razões para o reconhecimento 
da marca, que pretende se consolidar como o melhor ecos-
sistema do segmento pet até 2025.

SHOPPING CENTER
O slogan “Catuaí completo pra você” foi reforçado neste 

ano com as medidas que o empreendimento adotou para 
que o consumidor não deixasse de fazer suas compras no 
mais tradicional shopping da cidade. Para continuar sendo 
um ambiente de lazer e de compras seguro para as famílias, 
o Catuaí desenvolveu totens inteligentes que monitoram 
a entrada de clientes mediante o uso correto da máscara e 
a medição de temperatura sem contato físico. Além disso, 
lançou o projeto Catuaí Online, que permite fazer compras 
de forma remota, com a ajuda de uma assistente. A ideia 
deu tão certo que foi implantada em outras 14 unidades do 
grupo BRMalls, administrador do Shopping. “Com o Catuaí 
Online passamos a levar o shopping a toda a região Norte do 
Paraná sem a necessidade de o cliente sair de casa”, come-
mora o centro de compras.

“Para o futuro entendemos que vamos 
continuar com o mercado físico, mas 

potencializando o on-line. Então a 
gente tem que estar com o pé nas duas 

canoas. Ser um player híbrido, tanto no 
mercado on-line, como no físico.“

Top Varejo
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PIZZARIA
MARCAS 2021 2020 2019

BORELLUCCIO 10,0% 13,2% 8,0%

PIZZA HUT 7,4% 10,0% 7,7%

PIU BELLA 6,6% 6,8% 6,3%

VULCANO 5,9% 4,7% 4,7%

DONATELLO 3,9% 7,7% —

OUTROS 54,8% 51,5% 46,1%

NÃO LEMBRA 11,4% 6,2% 23,9%

RESTAURANTE CHINÊS
MARCAS 2021 2020 2019

CHINA IN BOX 17,7% 22,5% 12,4%

TAIWAN 17,4% 17,8% 14,4%

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

MINATO 3,6% 5,5% —

TAI PEI 2,8% — —

OUTROS 15,6% 17,3% 11,5%

NÃO LEMBRA 32,9% 23,5% 48,4%

SUPERMERCADO
MARCAS 2021 2020 2019

SUPER MUFFATO 59,7% 62,7% 57,5%

VISCARDI 7,2% 9,8% 7,6%

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

SUPERMERCADO 88 3,1% — —

CONDOR 2,6% 3,2% 3,9%

OUTROS 21,5% 14,8% 17,1%

NÃO LEMBRA 0,7% 0,0% 1,4%

BUFFET
MARCAS 2021 2020 2019

PLANALTO 21,5% 36,5% 14,0%

ATLÂNTICO 5,7% 5,3% 6,2%

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

LAGUNA 4,9% 5,7% 5,5%

MÖRESS 2,8% 5,0% 3,1%

OUTROS 16,2% 14,3% 13,5%

NÃO LEMBRA 43,7% 25,0% 51,2%

RESTAURANTE ITALIANO
MARCAS 2021 2020 2019

BOLLOGNA 7,9% 8,5% 2,7%

LA GONDOLA 6,4% 9,7% 5,2%

BAROLO 4,3% 5,8% —

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

LA PASTA GIALLA 2,1% — —

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

NÃO LEMBRA 63,9% 56,5% 80,7%

RESTAURANTE SELF-SERVICE
MARCAS 2021 2020 2019

DÁ LICENÇA 16,4% 17,3% 10,1%

O CASARÃO 6,2% 6,0% —

O MINEIRO 4,3% 4,3% 3,5%

PAULO'S 3,4% 6,2% —

CHOPPÃO 3,3% 3,8% 3,9%

OUTROS 43,8% 46,7% 39,9%

NÃO LEMBRA 22,6% 15,7% 35,8%

CHURRASCARIA
MARCAS 2021 2020 2019

CHIMARRÃO 34,4% 30,7% 30,1%

GALPÃO NELORE 20,8% 26,7% 12,9%

VENTO SUL 10,2% 13,3% 8,8%

LIMOZINI 8,7% 10,8% 9,6%

GAÚCHA GRILL 4,3% 1,7% —

OUTROS 10,7% 8,5% 12,4%

NÃO LEMBRA 10,9% 8,3% 22,2%

AUTOPEÇAS
MARCAS 2021 2020 2019

AUTO PEÇAS LONDRINA 11,3% 10,8% 10,1%

GEVASCO 7,9% 8,0% 5,9%

GUAPORÉ 3,1% 2,8% —

ARAGUAIA 2,0% 2,5% —

BANDEIRANTES 2,0% — —

OUTROS 19,7% 26,8% 20,0%

NÃO LEMBRA 54,0% 47,3% 57,7%

RESTAURANTE JAPONÊS
MARCAS 2021 2020 2019

SUGOI 11,6% 13,7% 5,1%

KOZAN 6,2% 8,0% 3,5%

DACHÔ 5,1% 4,8% —

JIN JIN 4,3% — —

MATSURI 4,1% 5,8% 2,8%

OUTROS 20,0% 26,3% 14,2%

NÃO LEMBRA 48,7% 36,7% 69,6%

CONCESSIONÁRIA
MARCAS 2021 2020 2019

METRONORTE 23,6% 25,2% 22,7%

MARAJÓ 13,3% 8,5% 6,4%

CIPASA 8,7% 7,7% 6,6%

NORPAVE 6,2% 5,7% 6,5%

HONDA 4,8% — —

OUTROS 22,8% 33,5% 21,3%

NÃO LEMBRA 20,6% 13,8% 32,8%

PANIFICADORA
MARCAS 2021 2020 2019

PANDOR 8,2% 12,5% 8,6%

PANETTERIA PALHANO 7,5% 6,2% —

HOLANDESA CONFEITARIA 6,2% 6,8% 3,5%

PÁTIO SAN MIGUEL 3,8% 5,3% 3,1%

BROT 3,4% 5,2% —

OUTROS 49,3% 48,5% 46,6%

NÃO LEMBRA 21,6% 15,5% 33,8%

BATERIA
MARCAS 2021 2020 2019

MOURA 24,3% 26,2% —

REIFOR 8,5% 6,8% —

ELETRAN 7,5% 7,3% —

HELIAR 1,6% 1,5% —

DAEL 1,5% 2,3% —

OUTROS 10,2% 13,2% —

NÃO LEMBRA 46,4% 42,7% —

SORVETE
MARCAS 2021 2020 2019

SÁVIO 36,2% 42,8% 30,5%

KIBON 33,1% 19,7% 38,2%

GELONI 8,2% 5,3% 4,9%

GELA BOCA 5,2% 8,7% 5,5%

CHIQUINHO 2,1%  — —

OUTROS 11,8% 16,5% 7,8%

NÃO LEMBRA 3,4% 3,3% 9,1%

REVENDA DE CARROS
MARCAS 2021 2020 2019

METRONORTE 11,8% 7,7% —

MARAJÓ 6,2% 2,5% —

CALDARELLI 3,6% 6,8% —

CIPASA 3,6% 2,5% —

NORPAVE 2,5% 3,2% —

OUTROS 25,4% 32,7% —

NÃO LEMBRA 46,9% 44,7% —
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ÁGUA MINERAL
MARCAS 2021 2020 2019

CRYSTAL 20,8% 25,8% 16,6%

D' FONTE 12,5% 14,5% 10,9%

OURO FINO 5,2% 6,0% 4,3%

NESTLÉ 4,8% 7,2% 4,7%

SAFIRA 3,3% — —

OUTROS 19,5% 18,7% 18,6%

NÃO LEMBRA 33,9% 24,8% 41,0%

EMISSORA DE TV
MARCAS 2021 2020 2019

RPC (GLOBO) 48,2% 45,0% 39,0%

MASSA (SBT) 24,1% 19,0% 24,3%

TAROBÁ (BAND) 10,5% 14,8% 10,7%

RIC (RECORD) 9,8% 11,0% 12,6%

CNN 1,0% 0,8% —

OUTROS 3,6% 5,2% 7,3%

NÃO LEMBRA 2,8% 4,2% 5,3%

CERVEJA FEITA EM LONDRINA
MARCAS 2021 2020 2019

AMADEUS 6,1% — —

SPOLLER 4,8% — —

FÁBRICA 1 3,4% — —

COLINA 1,8% — —

MEGA CHOPP 1,8% — —

OUTROS 12,8% — —

NÃO LEMBRA 69,3% — —

CAFÉ

MARCAS 2021 2020 2019

ITAMARATY 30,0% 32,2% 36,9%

3 CORAÇÕES 18,4% 15,7% 11,9%

MELITTA 9,5% 13,2% 7,3%

MINEIRO 6,7% 4,0% 7,3%

PELÉ 6,4% — —

OUTROS 24,8% 27,7% 23,4%

NÃO LEMBRA 4,2% 2,7% 7,7%

LEITE
MARCAS 2021 2020 2019

CATIVA 48,4% 42,3% 51,0%

POLLY 11,0% 10,7% 18,3%

TIROL 9,8% 8,8% 6,9%

PARMALAT 9,7% 11,8% 3,7%

LÍDER 6,6% 7,5% 3,9%

OUTROS 11,6% 17,7% 11,8%

NÃO LEMBRA 2,9% 1,2% 4,4%

PROGRAMA LOCAL DE TV
MARCAS 2021 2020 2019

MEIO DIA PARANÁ - RPC 11,8% 9,5% 5,8%

TRIBUNA DA MASSA - REDE MASSA 7,7% 15,7% 24,9%

TAROBÁ NOTÍCIA - TV TAROBÁ 6,1% 5,5% —

DESTAQUE - REDE MASSA 4,8% 4,7% 3,9%

BALANÇO GERAL - RIC 4,4% — —

OUTROS 21,5% 26,7% 18,8%

NÃO LEMBRA 43,7% 34,2% 35,4%

PROGRAMA DE RÁDIO
MARCAS 2021 2020 2019

PÂNICO - JOVEM PAN 7,2% — —

OS PINGOS NOS IS - JOVEM PAN 3,3% — —

RÁDIO NOTÍCIAS - PAIQUERÊ 98,9 1,5% — —

BOM DIA LONDRINA - PAIQUERÊ 98,9 1,3% — —

MORNING SHOW - JOVEM PAN 1,1% — —

OUTROS 15,4% — —

NÃO LEMBRA 70,3% — —

CERVEJA
MARCAS 2021 2020 2019

BRAHMA 24,4% 26,2% 29,1%

SKOL 24,4% 21,8% 35,4%

HEINEKEN 19,2% 18,7% 7,4%

AMSTEL 4,4% — —

BUDWEISER 4,3% 6,2% 2,3%

OUTROS 20,7% 21,5% 15,3%

NÃO LEMBRA 2,6% 2,8% 6,1%

REFRIGERANTE
MARCAS 2021 2020 2019

COCA-COLA 62,5% 67,2% 62,4%

GUARANÁ ANTARCTICA 12,6% 14,7% 13,2%

REFRIKO 11,1% 6,5% 9,7%

FANTA 2,8% 3,2% 2,4%

PEPSI 2,0% 2,0% —

OUTROS 8,0% 5,5% 7,1%

NÃO LEMBRA 1,1% 1,0% 3,0%

RÁDIO DE MÚSICA
MARCAS 2021 2020 2019

JOVEM PAN 24,9% — —

PAIQUERÊ 18,5% — —

FOLHA 16,7% — —

IGAPÓ 8,0% — —

MASSA 4,1% — —

OUTROS 16,7% — —

NÃO LEMBRA 11,1% — —

SUCO DE LARANJA
MARCAS 2021 2020 2019

PRATS 38,0% 43,7% 25,3%

NATÚ 16,7% 11,0% 13,5%

TANG 10,2% 4,3% 14,0%

DEL VALLE 7,4% 7,2% 8,0%

TAMPICO 4,9% 5,3% 6,7%

OUTROS 10,2% 17,3% 11,0%

NÃO LEMBRA 12,6% 11,2% 21,5%

JORNAL IMPRESSO
MARCAS 2021 2020 2019

FOLHA DE LONDRINA 70,3% 78,2% 66,8%

JORNAL DE LONDRINA (JL) 4,9% 5,7% 4,3%

GAZETA DO POVO 2,5% 1,7% 1,8%

FOLHA DE S. PAULO 2,0% 3,0% 1,8%

JORNAL UNIÃO 0,5% — —

OUTROS 0,5% 2,0% 0,7%

NÃO LEMBRA 19,3% 8,7% 24,2%

PORTAL DE NOTÍCIAS LOCAIS
MARCAS 2021 2020 2019

BONDE 25,9% 36,5% 18,6%

G1 12,0% 7,8% 5,5%

TAROBÁ NEWS 11,8% 12,2% 6,8%

FOLHA WEB 8,0% 2,7% —

MASSA NEWS 4,6% 3,3% 3,5%

OUTROS 13,3% 16,8% 11,6%

NÃO LEMBRA 24,4% 20,7% 52,1%

RÁDIO DE NOTÍCIAS
MARCAS 2021 2020 2019

PAIQUERÊ 38,7% — —

CBN 12,1% — —

JOVEM PAN 11,5% — —

FOLHA FM 5,6% — —

IGAPÓ FM 4,1% — —

OUTROS 16,7% — —

NÃO LEMBRA 11,3% — —

VINHO
MARCAS 2021 2020 2019

GUARAVERA 27,4% 27,5% 25,0%

CAMPO LARGO 7,9% 7,2`% 7,5%

CONCHA Y TORO 6,2% 6,2% —

SANGUE DE BOI 3,0% 4,3% —

QUINTA DO MORGADO 2,1% — —

OUTROS 23,1% 32,0% 19,9%

NÃO LEMBRA 30,3% 20,7% 35,8%
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ACADEMIA
MARCAS 2021 2020 2019

SMART FIT 14,8% 17,2% 4,2%

VIA SPORT GOLD 6,1% 9,7% 3,0%

MY MOVE 2,5% — —

IRON 2,5% 4,5% 2,3%

DNA 2,1% 3,0% 1,7%

OUTROS 32,1% 30,8% 27,2%

NÃO LEMBRA 39,9% 32,8% 60,1%

COLÉGIO PARTICULAR
MARCAS 2021 2020 2019

MAXI 30,3% 30,5% 31,2%

MARISTA 16,4% 19,0% 13,1%

LONDRINENSE 9,8% 11,5% 7,9%

UNIVERSITÁRIO 9,0% 11,5% 5,0%

ADVENTISTA 4,1% 2,3% —

OUTROS 23,8% 23,5% 22,8%

NÃO LEMBRA 6,6% 1,7% 16,3%

CLÍNICA DE IMAGEM
MARCAS 2021 2020 2019

LAB IMAGEM 39,0% 50,2% 27,5%

ULTRAMED 9,5% 10,5% 7,6%

CLINILAB 8,2% 6,0% 5,7%

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

ÔMEGA 1,3% — —

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

NÃO LEMBRA 30,0% 21,5% 45,8%

CONSTRUTORA
MARCAS 2021 2020 2019

A. YOSHII 29,0% 36,0% 22,7%

PLAENGE 19,2% 19,3% 10,9%

MRV 10,7% 11,0% 7,4%

YTICON 8,0% 4,8% 5,7%

VECTRA 2,8% 5,2% 2,7%

OUTROS 11,1% 10,3% 11,0%

NÃO LEMBRA 19,2% 13,3% 39,6%

CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR
MARCAS 2021 2020 2019

SIGMA 26,2% 29,5% 18,9%

NEO DNA 13,4% 18,3% 7,7%

UEL 11,1% 9,2% 7,1%

MAXI 6,9% 10,2% 6,5%

UNIVERSITÁRIO 2,6% 4,2% —

OUTROS 16,1% 16,2% 13,4%

NÃO LEMBRA 23,1% 12,5% 43,3%

COLÉGIO INTERNACIONAL

MARCAS 2021 2020 2019

ST.JAME'S 22,0% 23,3% 10,4%

WIZARD 6,9% 4,0% —

HAWARD 4,9% 4,8% 2,3%

CULTURAL 4,3% 3,5% 1,6%

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

OUTROS 17,2% 22,3% 11,4%

NÃO LEMBRA 40,9% 35,2% 68,9%

IMOBILIÁRIA

MARCAS 2021 2020 2019

SANTAMÉRICA 10,3% 10,3% 5,0%

VENEZA 6,9% 8,2% —

MÔNACO 6,7% 7,2% 8,5%

INGLATERRA 5,2% — —

PEREZ 4,9% 4,7% 5,1%

OUTROS 39,5% 43,2% 31,6%

NÃO LEMBRA 26,5% 17,7% 42,9%

EDUCAÇÃO INFANTIL
MARCAS 2021 2020 2019

O PEIXINHO 12,1% 18,7% 9,5%

LONDRINENSE 4,9% 4,2% —

MAXI 4,9% 8,3% 4,6%

MARISTA 3,9% 4,0% —

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

OUTROS 44,3% 46,7% 39,3%

NÃO LEMBRA 26,6% 14,7% 40,6%

UNIVERSIDADE PARTICULAR
MARCAS 2021 2020 2019

UNIFIL 35,2% 27,2% 26,5%

UNOPAR 31,0% 30,8% 37,9%

PUC 13,3% 22,2% 4,6%

PITÁGORAS 7,2% 7,5% 9,2%

UNICESUMAR 3,6% — —

OUTROS 4,3% 4,0% 4,9%

NÃO LEMBRA 5,4% 3,2% 13,5%

FARMÁCIA
MARCAS 2021 2020 2019

VALE VERDE 35,2% 34,7% 34,6%

NISSEI 22,3% 27,3% 21,4%

DROGA RAIA 14,8% 15,2% 7,2%

DROGAMAIS 13,0% 11,7% 17,1%

PANVEL 5,1% 2,7% —

OUTROS 7,9% 7,2% 11,3%

NÃO LEMBRA 1,7% 1,3% 5,5%

ENSINO A DISTÂNCIA
MARCAS 2021 2020 2019

UNOPAR 39,7% 46,8% 32,9%

UNIFIL 9,7% 10,2% 5,9%

UNICESUMAR 9,3% 6,8% 5,4%

PITÁGORAS 3,0% 3,8% 3,0%

POSITIVO 1,1% 2,7% 1,2%

OUTROS 12,8% 11,5% 6,3%

NÃO LEMBRA 24,4% 18,2% 45,3%

LOJA MAT. DE CONSTRUÇÃO
MARCAS 2021 2020 2019

LEROY MERLIN 16,7% 21,5% 7,9%

TELHANORTE 12,6% 16,3% 8,6%

TODIMO 10,0% 11,2% 8,1%

SÃO MARCOS 10,0% 9,2% 10,6%

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

OUTROS 26,2% 25,0% 29,7%

NÃO LEMBRA 20,4% 12,8% 30,0%

ESCOLA DE IDIOMAS
MARCAS 2021 2020 2019

WIZARD 25,1% 26,2% 22,5%

CULTURAL 13,9% 10,3% 6,3%

FISK 10,0% 12,7% 12,4%

CULTURA INGLESA 10,0% 14,5% 5,6%

CCAA 5,1% 6,5% 5,6%

OUTROS 16,9% 20,2% 12,2%

NÃO LEMBRA 19,0% 9,7% 35,4%

LOJA MAT. ELÉTRICOS
MARCAS 2021 2020 2019

ELETROLUZ 13,9% 7,5% 3,7%

LEROY MERLIN 7,4% 10,0% —

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

CONDOLUZ 3,0% 3,5% 3,5%

ECOLONUX 3,0% 3,7% 4,2%

OUTROS 24,8% 32,8% 22,8%

NÃO LEMBRA 42,3% 35,8% 58,5%



72 — TOP DE MARCAS 2021 TOP ACUMULADOS

serviços

PLANO ASSISTENCIAL E FUNERAL
MARCAS 2021 2020 2019

UNIPAX 19,0% 14,8% 15,5%

GRAM 12,8% 15,5% 13,9%

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

LUTO UNIÃO 3,3% — —

PREVER 2,8% 3,0% 3,1%

OUTROS 12,5% 12,3% 10,3%

NÃO LEMBRA 45,2% 46,2% 48,9%

GRÁFICA
MARCAS 2021 2020 2019

MIDIOGRAF 14,9% 21,2% 13,7%

IPÊ 5,9% 5,8% 8,8%

LÍDER 3,9% 3,7% 5,1%

MC CÓPIAS 3,3% 4,0% —

LEAL 1,3% — —

OUTROS 19,3% 20,8% 12,7%

NÃO LEMBRA 51,4% 43,0% 57,6%

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
MARCAS 2021 2020 2019

LONDRIFÓRMULAS 21,6% 26,8% 20,5%

PHLORACEAE 16,7% 20,8% 11,1%

VALE VERDE 11,0% 10,0% 9,9%

PHARMADELLE 3,6% 4,3% —

PASSIPHLORA 2,5% 1,5% —

OUTROS 11,3% 12,5% 9,6%

NÃO LEMBRA 33,3% 24,0% 45,3%

PLANO DE SAÚDE

MARCAS 2021 2020 2019

UNIMED 71,0% 73,7% 58,7%

HOSPITALAR 9,7% 9,2% 10,8%

CAAPSML 2,5% 1,7% 1,9%

UNIPAX 1,5% — —

HUMANA SAÚDE 0,8% — —

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

NÃO LEMBRA 7,9% 4,8% 15,5%

BARBEARIA

MARCAS 2021 2020 2019

CABALLEROS 2,0% 2,0% —

DON LEON 1,8% — —

PRADO 1,0% 2,3% 1,1%

BIG BARBEARIA 0,8% 0,8% —

JACOB´S 0,8% 1,3% 2,4%

OUTROS 37,0% 29,7% 21,6%

NÃO LEMBRA 56,6% 62,7% 73,1%

HOTEL

MARCAS 2021 2020 2019

BOURBON 24,9% 29,0% 31,0%

BLUE TREE 12,0% 12,8% 3,7%

SUMATRA 6,9% 8,2% 5,3%

CRYSTAL 6,4% 6,5% 4,2%

BRISTOL 4,4% — —

OUTROS 25,4% 27,7% 23,0%

NÃO LEMBRA 20,0% 9,0% 32,2%

HOSPITAL

MARCAS 2021 2020 2019

EVANGÉLICO 39,8% 41,2% 36,4%

UNIVERSITÁRIO (HU) 18,0% 11,7% 19,8%

HOSPITAL DO CORAÇÃO 15,1% 18,5% 10,7%

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

MATER DEI 3,8% 4,7% —

OUTROS 10,3% 11,8% 13,4%

NÃO LEMBRA 4,5% 1,3% 2,3%

AUTOESCOLA

MARCAS 2021 2020 2019

PARANÁ 42,6% 44,2% 34,0%

PRATIKA 8,0% 7,5% 5,0%

 SANTANA 4,1% — —

 SILVA 3,9% 4,3% 4,0%

 ÔMEGA 3,9% 3,7% —

OUTROS 19,3% 18,0% 18,7%

NÃO LEMBRA 18,0% 18,3% 30,6%

ÔNIBUS RODOVIÁRIO

MARCAS 2021 2020 2019

VIAÇÃO GARCIA 76,1% 78,7% 70,0%

GRANDE LONDRINA 7,7% 5,3% 8,5%

BRASIL SUL 2,8% 4,7% 3,5%

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

EXPRESSO NORDESTE 1,6% — —

OUTROS 5,1% 6,2% 5,8%

NÃO LEMBRA 4,3% 2,8% 9,6%

CONSÓRCIO
MARCAS 2021 2020 2019

CONSÓRCIO UNIÃO 50,7% 61,2% 49,0%

HS 2,1% — —

NORPAVE 2,1% 1,8% —

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

HONDA 1,8% — —

OUTROS 12,5% 12,7% 10,1%

NÃO LEMBRA 28,8% 19,8% 34,9%

INST. FINANC. COOPERATIVA
MARCAS 2021 2020 2019

SICREDI 35,9% 47,2% 32,4%

SICOOB 26,1% 28,5% 15,0%

ITAÚ 8,0% 2,8% 6,4%

BANCO DO BRASIL 6,7% 1,8% —

BRADESCO 3,8% — —

OUTROS 12,0% 6,8% 11,8%

NÃO LEMBRA 7,5% 10,0% 22,6%

LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS
MARCAS 2021 2020 2019

LAB IMAGEM 28,7% 30,5% 17,0%

OSWALDO CRUZ 15,6% 15,7% 10,9%

CLINILAB 6,6% — —

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

SABIN 3,1% 4,5% 2,2%

OUTROS 6,4% 7,3% 7,6%

NÃO LEMBRA 33,1% 28,8% 51,5%

MARCAS E PATENTES
MARCAS 2021 2020 2019

LONDON 3,3% 8,0% —

DIPLOMATA 0,5% 0,3% —

VLINDER 0,5% — —

CONCEITO 0,2% — —

GPP 0,2% — —

OUTROS 5,2% 4,0% —

NÃO LEMBRA 90,2% 86,5% —

SALÃO DE CABELEREIROS
MARCAS 2021 2020 2019

STUDIO ONE 5,1% 4,0% 1,3%

FÁTIMA MARTINS 4,6% 5,8% 6,6%

DIOGO GUERRA 3,4% 3,7% —

LINCOLN TRAMONTINI 3,1% 5,0% 4,2%

ANA MOTA 2,5% — —

OUTROS 48,5% 49,0% 39,7%

NÃO LEMBRA 32,8% 29,0% 45,5%

AGÊNCIA DE TURISMO
MARCAS 2021 2020 2019

CVC 43,9% 50,5% 37,0%

ALBATROZ 3,6% 5,5% 1,8%

GARCIA TUR 1,5% 1,7% 1,2%

123 MILHAS 1,1% — —

CANDEIAS 1,1% — —

OUTROS 12,8% 13,8% 7,5%

NÃO LEMBRA 36,0% 24,8% 50,7%

Acumulados | 2019—2021
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OPERADORA DE CELULAR
MARCAS 2021 2020 2019

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

VIVO 23,0% 31,1% 19,5%

CLARO 14,9% 9,0% 5,1%

OI 14,8% 13,2% 23,6%

SERCOMTEL 8,9% 8,3% 10,2%

OUTROS 0,5% 0,3% 0,4%

NÃO LEMBRA 0,2% 0,7% 2,5%

FLORICULTURA
MARCAS 2021 2020 2019

SHANGRI-LÁ 15,2% 17,0% 10,2%

BEIJA-FLOR 8,2% 9,2% 4,9%

ACÁCIA FLOR 8,0% 10,2% 5,0%

PARAÍSO 4,3% 4,2% 3,9%

GARDEN 2,3% 2,2% —

OUTROS 29,2% 16,3% 9,1%

NÃO LEMBRA 51,8% 41,0% 66,1%

LOJA DE CALÇADOS
MARCAS 2021 2020 2019

CASAS AJITA 29,2% 29,7% 34,6%

BOLIVAR 14,4% 17,3% 17,2%

MOCASSIM 8,0% 6,0% 4,8%

CENTAURO 6,4% 4,5% 2,5%

PÉ QUENTE 5,2% — —

OUTROS 29,7% 33,3% 20,7%

NÃO LEMBRA 6,9% 5,2% 13,3%

LOJA DE ESPORTES
MARCAS 2021 2020 2019

CENTAURO 35,4% 37,2% 16,9%

DECATHLON 24,9% 26,3% 18,5%

BOLIVAR 9,7% 12,3% 14,5%

KARILU 3,6% 2,7% 2,5%

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

OUTROS 7,5% 7,0% 9,1%

NÃO LEMBRA 16,1% 13,3% 37,2%

COLCHÃO
MARCAS 2021 2020 2019

CASTOR 51,6% 50,0% 49,5%

ORTOBOM 26,9% 31,0% 22,9%

GAZIN 3,6% 2,7% 3,0%

ANJOS 3,4% 3,3% 2,7%

AMERICAN FLEX 1,0% 2,2% 1,4%

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

NÃO LEMBRA 10,1% 6,5% 16,2%

OPERADORA DE TELEFONE FIXO

MARCAS 2021 2020 2019

SERCOMTEL 59,3% 63,5% 59,6%

VIVO 14,9% 16,7% 13,1%

CLARO 12,5% 10,0% 7,0%

OI 5,4% 3,5% 5,7%

TIM 4,8% 3,8% 8,1%

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

NÃO LEMBRA 2,6% 2,2% 5,9%

LOJA DE MÓVEIS

MARCAS 2021 2020 2019

MÓVEIS BRASÍLIA 41,3% 37,8% 38,8%

CASAS BAHIA 14,1% 12,2% 17,1%

MAGAZINE LUIZA 12,1% 13,7% 10,7%

TOK&STOK 3,4% 1,5% —

MÓVEIS SANTOS 0,8% — —

OUTROS 14,8% 21,0% 14,0%

NÃO LEMBRA 13,5% 12,7% 16,5%

PET SHOP

MARCAS 2021 2020 2019

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

COBASI 7,7% 8,7% 2,2%

AGRO TETTUS 5,9% 5,2% 2,4%

PET SHOP COM TOUR 2,8% 2,5% —

FORT DOG 2,5% 3,3% 1,9%

OUTROS 20,2% 26,3% 20,6%

NÃO LEMBRA 51,9% 49,5% 70,3%

PROVEDOR DE INTERNET
MARCAS 2021 2020 2019

CLARO NET 28,5% 31,0% 19,5%

SERCOMTEL 26,7% 24,5% 32,4%

VIVO 19,7% 28,0% 21,7%

PERSIS 4,3% 2,0% 5,1%

OI 3,0% — —

OUTROS 10,7% 6,5% 1,9%

NÃO LEMBRA 7,1% 6,2% 16,4%

ÓTICA
MARCAS 2021 2020 2019

DINIZ 42,5% 44,7% 41,5%

CAROL 7,2% 5,2% —

VISÃO 6,2% 5,7% 7,6%

MATSUMOTO 4,6% 4,3% 3,8%

VISOLUX 3,6% 4,7% 3,1%

OUTROS 25,2% 28,8% 18,3%

NÃO LEMBRA 10,7% 7,3% 19,7%

SHOPPING CENTER
MARCAS 2021 2020 2019

CATUAÍ 53,6% 56,7% 47,7%

BOULEVARD 20,0% 22,8% 22,9%

NORTE SHOPPING 17,9% 11,0% 17,7%

ROYAL PLAZA 3,9% 4,7% 5,5%

AURORA 3,1% 3,3% 2,2%

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

NÃO LEMBRA 0,7% 0,7% 2,8%
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TOP TRABALHO

MARCAS 2021 2020 2019

ATLAS SCHINDLER 3,3% — —

CACIQUE 2,8% — —

ADAMA 2,1% — —

A. YOSHII 2,1% — —

PLAENGE 1,6% — —

OUTROS 50,8% — —

NÃO LEMBRA 37,5% — —

TOP INOVAÇÃO

MARCAS 2021 2020 2019

ATOS 3,3% — —

A.YOSHII 3,3% — —

SUPER MUFFATO 3,3% — —

PLAENGE 2,5% — —

SERCOMTEL 2,3% — —

OUTROS 31,3% — —

NÃO LEMBRA 54,0% — —

TOP MEIO AMBIENTE

MARCAS 2021 2020 2019

KURICA AMBIENTAL 3,0% 5,2% 2,7%

SANEPAR 2,1% — —

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

PLAENGE 1,8% — —

CMTU 1,6% — —

OUTROS 30,5% 32,7% 13,1%

NÃO LEMBRA 59,0% 50,8% 79,0%

Top Marcas
Corporativas

TOP DO TOP LONDRINA
MARCAS 2021 2020 2019

SUPER MUFFATO 20,0% — —

GRANDE LONDRINA 7,6% — —

CACIQUE 6,2% — —

SERCOMTEL 5,2% — —

A. YOSHII 3,1% — —

OUTROS 49,8% — —

NÃO LEMBRA 8,1% — —

TOP MARCA LONDRINA

MARCAS 2021 2020 2019

SUPER MUFFATO 13,9% 15,0% 13,1%

CACIQUE 8,5% 6,7% 6,7%

GRANDE LONDRINA 9,5% — —

SERCOMTEL 7,5% 7,8% 6,4%

VIAÇÃO GARCIA 2,6% — —

OUTROS 30,7% 49,0% 28,2%

NÃO LEMBRA 27,3% 10,7% 38,2%

TOP MAIS AMADA

MARCAS 2021 2020 2019

SUPER MUFFATO 5,7% 4,0% 4,5%

CATUAÍ SHOPPING 3,8% 3,7% 3,4%            

CACIQUE 3,0% — —

UEL 2,3% — —

ARNALDO'S 1,8% 3,8% —

OUTROS 46,7% 59,2% 31,4%

NÃO LEMBRA 36,7% 24,3% 56,5%

TOP CULTURA

MARCAS 2021 2020 2019

UEL 2,6% — —

SESC 2,3% — —

FUNCART 2,1% — —

A. YOSHII 2,1% — —

SERCOMTEL 2,0% — —

OUTROS 27,5% — —

NÃO LEMBRA 61,5% — —

Acumulados | 2019—2021
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PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS

PUBLICAÇÕES CORPORATIVAS

ASSESSORIA DE IMPRENSA

PROJETOS DE COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO INTERNA

NASCEMOS PARA CONTAR HISTÓRIAS E CONECTAR PESSOAS.

VIVEMOS PARA DAR VIDA AOS PROPÓSITOS E VALORES DAS MARCAS.

E NOS REALIZAMOS QUANDO TRANFORMAMOS INICIATIVAS EM LEGADOS.

PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS

PUBLICAÇÕES CORPORATIVAS

ASSESSORIA DE IMPRENSA

PROJETOS DE COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO INTERNA

crcom.com.br

HUMANIZE 
A COMUNICAÇÃO
DA SUA MARCA.

Tel 43  3322–3388

Av. Ayrton Senna da Silva, 500

Sala 504, Edifício Torre Pietra

86050–460, Gleba Palhano

Londrina, PR, Brasil

@crcomcomunicacao

@crcom.comunicacao

crcom-comunicacao



(43) 3323 3838

litsestrategia.com.br

Av. Ayrton Senna da Silva, 600
Sala 104

Gleba Palhano Londrina - PR

Consultoria empresarial

Inteligência de mercado

Plataforma de educação

corporativa

Escola para um mundo em

transformação

Comunidades digitais

Plataforma de pesquisa

Plataforma de planejamento

estratégico

Inteligência de Mercado, 
Estratégia e Conhecimento
gerando valor para
o seu negócio.


