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VISIBILIDADE, 
CREDIBILIDADE E 
RENTABILIDADE

No mundo atual, em que a tecnologia deixou tudo transparente 
e conectado, alcançar a lembrança espontânea do consumi-
dor, e de forma positiva, passou a ser uma vantagem com-

petitiva ainda mais relevante. Ser lembrado pelo esforço simples da 
memória e conseguir estabelecer vínculos emocionais provenientes 
de experiências inesquecíveis do consumidor com a marca, deve ser 
a meta de todas as empresas para alcançarem, verdadeiramente, visi-
bilidade associada à credibilidade. Mas, sem a primeira, não se chega 
na segunda. Sem estar visível, não será possível estabelecer laços de 
confiança necessários para a marca alcançar a terceira premissa que é 
a rentabilidade. Com tanta informação disponível, chamar a atenção 
das pessoas para as mensagens e conectar o seu conteúdo a um sig-
nificado que estimule a memorização e o movimento em direção às 
experiências, demanda ações estruturadas de comunicação e emersão 
de propósitos que façam sentido para as pessoas.

A pesquisa Top de Marcas, que criou ao longo de 24 anos um rico 
conteúdo sobre o movimento no posicionamento das marcas em 
Londrina, evidencia que somente a tradição e a comunicação não são 
mais suficientes para estimular a reação positiva do consumidor e a 
lembrança espontânea das marcas. As pessoas querem estar ao lado 
de marcas cativantes, que ofereçam mais do que produtos e serviços. 
Querem compartilhar suas experiências aliadas ao significado de suas 
escolhas. Estar no topo da mente continua a ser mais do que relevante 
para as marcas terem a chance de participarem das decisões de consu-
mo. Mas para estar lá é preciso fazer mais do que se fez até agora. É pre-
ciso construir reputação e disseminar propósitos que contribuam com 
o desenvolvimento da sociedade, com a qualidade de vida das pessoas 
e com o meio ambiente sustentável.

Boa leitura.
——————

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

———  
Top de Marcas segue pelo 24º ano evidenciando marcas 
que fi cam na memória do consumidor

Dentro de um contexto em que a população é diariamente 
“bombardeada” por um grande volume de informações – 
inclusive publicitárias -, manter-se na memória do con-

sumidor se torna um desafi o cada vez maior para empresas de 
todos os segmentos.Isso pôde ser percebido pela pesquisa do Top 
de Marcas, que reconhece as marcas mais lembradas pelos con-
sumidores londrinenses. Nesta última edição da pesquisa, obser-
vou-se uma diminuição da lembrança espontânea de marcas em 
diferentes segmentos. “Somos impactados por muita informa-
ção o tempo todo, e às vezes a memória não puxa a lembrança 
de marcas específi cas. Estar entre a lembrança do consumidor 
passou a ser vantagem ainda mais competitiva e tornou-se um 
desafi o para as empresas que precisam construir atributos e sig-
nifi cados para ganharem notoriedade”, comenta Renato da Rocha 
Neto, diretor de Pesquisa de Mercado da Litz Estratégia, respon-
sável pela aplicação da pesquisa Top de Marcas Londrina. 

O Top de Marcas chegou esse ano ao seu 24o ano trazendo à 
tona o nome das marcas mais lembradas em 10 categorias e 78 
segmentos de mercado em Londrina. A pesquisa foi realizada de 
agosto a setembro de 2019 entrevistando 1.068 pessoas. O ques-
tionário foi aplicado pessoalmente por pesquisadores em 15 sub-
-regiões da cidade levando em consideração dados demográfi cos 
do último censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE), atualizado pelo IPC Marketing – ferramenta 
que apresenta o detalhamento do potencial de consumo em to-
dos os municípios brasileiros.

A pesquisa utiliza a técnica de amostragem probabilística es-
tratifi cada por sexo, faixa de idade, renda familiar, escolaridade e 
região de moradia com 95% de nível de confi ança e 3% de mar-
gem de erro. Ao fi nal, os dados são analisados e tratados por meio 
de um software específi co voltado a pesquisas quantitativas. x

O DESAFIO DE SE 
MANTER NO TOPO
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PERFIL DOS
ENTREVISTADOS

1.068 PESSOAS

47,2%
homens

52,8%
mulheres

64,9%

24,9%

7,5%

2,7%

ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS

ENTRE 5 E 10 SALÁRIOS MÍNIMOS

ENTRE 11 E 20 SALÁRIOS MÍNIMOS

ACIMA DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS

RENDA FAMILIAR

ESCOLARIDADE

13,6%
16,2%

7,2%

35,7%

FAIXA ETÁRIA
8,4%
16 a 19 anos

18,9%
35 a 44 anos

11,3%
20 a 24 anos

24,1%
45 a 60 anos

21,5%
25 a 34 anos

15,7`%
acima 60 anos

27,3%

47,2%
homens

52,8%
mulheres

ENSINO
F UNDA MEN TA L

ENSINO MÉDIO
COMPL E T O

ENSINO SUPERIOR
INCOMPL E T O

ENSINO SUPERIOR
COMPL E T O
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OBJETIVO
� LEVANTAR AS MARCAS MAIS 

LEMBRADAS PELOS CONSUMIDORES 
LONDRINENSES EM DIFERENTES 
SEGMENTOS DE CONSUMO

� PERÍODO DA PESQUISA:
 AGOSTO E SETEMBRO DE 2019

PERFIL DO
ENTREVISTADO

REGIÃO DE MORADIA

Centro 1: 5,9%
Centro 2: 6,2%
Centro 3: 6,3%
Leste 1: 6,8%
Leste 2: 6,6%

Leste 3: 6,5%
Norte 1: 13,4%
Norte 2: 6,2%
Norte 3: 6,7%
Oeste 1: 6,4%

Oeste 2: 5,9%
Oeste 3: 6,7%
Sul 1: 5,5%
Sul 2: 5,3%
Sul 3: 5,5%

SEGMENTAÇÃO
� GÊNERO
� FAIXA ETÁRIA
� ESCOLARIDADE
�  RENDA FAMILIAR 
� REGIÃO (RESIDÊNCIA / TRABALHO)

NÚMEROS
� 1.068 QUESTIONÁRIOS APLICADOS
� MARGEM DE ERRO DE 3.0% 
� NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%

AV. SAUL ELKIND

AV. BRASÍLIA

AV. MADRE 
LEONIA MILITO

AV. TIRADENTES

RODOVIA CELSO 
GARCIA CID

AV. JK
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AEROPORTO
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THOMASSHOPPING
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EVENTOS

AV
. D

EZ
 D

E D
EZ

EM
BR

O

AV
. W

IN
ST

ON
 CH

UR
CH

IL

NORTE 1

OESTE 3
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BUY NOW

BUY NOWBUY NOW

metodologia & perfil

COMPORTAMENTO DO 
CONSUMIDOR
A pesquisa Top de Marcas, além 

de aferir a lembrança espontâ-
nea nos diferentes segmentos de 

mercado, também perguntou ao consu-
midor quais atributos ele leva em consi-
deração na hora de escolher uma marca. 

A qualidade ficou em primeiro lugar 
com 56,6%, seguida de Atendimento com 
45,5% e Preço com 35,3%. Em quarto lu-
gar, com 20,4%, aparece as ações relacio-
nadas ao Meio Ambiente. A Tradição vem 
na sequência com 18,2% e a localização 
em sexto com 16,3%. O atributo Indicação 
alcançou 11% e a Propaganda 10,4%.

56,6% 45,5% 35,5% 20,4% 18,2% 11% 10,4% 9% 7,3% 7% 5,4%
QUALIDADE ATENDIMENTO PREÇO AÇÕES LIGADAS AO 

MEIO AMBIENTE
TRADIÇÃO INDICAÇÃO PROPAGANDA DIVERSIDADE DE 

PRODUTOS
AÇÕES SOCIAIS INOVAÇÃO DESIGN

Nós da BW8 sabemos da importância de promover 
interação e engajamento para gerar ótimas 
experiências de marca com o público. Por isso, focamos 
na movimentação de ideias para desenvolver o melhor 
conceito em comunicação integrada.

Nos últimos 6 anos investimos em pessoas, estruturas e 
parcerias para atender 50 clientes presentes hoje em 
nossa carteira. Temos na mesma estrutura um estúdio 
para a produção de fotos, vídeos para EAD e comerciais.

No último ano nos unimos a Expression Soluções Digitais, 
que há 12 anos atua com soluções web, sistemas e 
APPs. Hoje somos um time de 20 profissionais 
engajados em criar estratégias com foco em inovação, 
agilidade e inteligência na comunicação. 

Chegou uma nova BW8. 
Venha nos conhecer e transformaremos nossa 
conversa em conteúdo criativo.

Av. Higienópolis, 1100, 9º ANDAR | (43) 3338.8899

bw8.com.br

anunciotopdemarcas.pdf   1   21/10/19   19:46

ATRIBUTOS PARA 
ESCOLHA DA MARCA
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pertencimento Top Marca Mais Amada 

PROXIMIDADE E 
COLABORAÇÃO COM 
O DESENVOLVIMENTO 
DA CIDADE 
———  
Super Muffato é marca que representa Londrina e marca 
mais amada do Top de Marcas 2019
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Top Marca Mais Amada Top Marca Londrina

Ser a marca mais amada e aquela que mais repre-
senta a cidade onde está inserida é uma honra 
que poucas podem ter. Em Londrina, uma em-
presa do ramo supermercadista conseguiu esse 
feito ao ser a mais citada nas categorias espe-
ciais “Marca que mais ama” e “Marca que repre-
senta Londrina” do Top de Marcas 2019. Com 45 

anos de história, o Muffato está intensamente presente na 
vida do consumidor londrinense com 10 lojas e dois postos 
de combustível pela cidade. Somado a isso, as ações do gru-
po fazem com que a marca fique cada vez mais próxima do 
londrinense e em evidência na cidade. Um exemplo é a cam-
panha de selos, que se tornou uma verdadeira febre. Durante 
as campanhas, o cliente do programa de relacionamento do 
supermercado pode juntar selos a cada valor em compras e 
trocar por produtos desejados como itens de cozinha do fa-
moso chef Jamie Oliver, potes plásticos importados da Ho-
landa e, mais recentemente, por panelas da marca francesa 
Fontignac. O grupo também realiza diversos eventos junto 
à comunidade, como a Feira das Cervejas Especiais e aulas 
show, além de cursos gratuitos são realizados com frequên-
cia no Espaço Gourmet do Super Muffato da Madre Leônia 
para clientes do ClubeFato. “Nossa história com Londrina vem 
sendo construída ano a ano, tijolo por tijolo, com base no respei-
to e na confiança mútuas. Dois fatores imprescindíveis para um 
relacionamento de longo prazo”, comenta o supervisor regional 
do Super Muffato, Valdecir de Oliveira. “Nossa proposta desde 
o início das operações era oferecer uma experiência única de 
compras aos nossos clientes, trazendo novidades, tecnolo-
gias, serviços de ponta, mas sem deixar de lado a valorização 
das pessoas e a proximidade com a comunidade. Trabalhamos 
com pessoas, para pessoas e por pessoas. Acreditamos que isso 
fique bem claro junto aos diversos públicos que atuamos: for-
necedores, colaboradores, clientes e a sociedade em geral. ”

Oliveira também destaca a contribuição do grupo para o 
desenvolvimento da cidade. “Temos uma relação muito pró-
xima com a cidade, estamos sempre presentes e contribuin-
do com seu desenvolvimento social e econômico. ” O Grupo 
Muffato é considerado o maior empregador privado da cida-
de ao gerar 4 mil empregos diretos e indiretos em Londrina. 
Todos os anos, organiza o “Dia da Bondade”, considerada a 
maior ação de solidariedade do Sul do País e que arrecada to-
neladas de alimentos e roupas para entidades assistenciais 
cadastradas no Provopar. Além disso, o Muffato continua 
patrocinando o time do coração de Londrina, o Londrina Es-
porte Clube (LEC), “com o objetivo de contribuir para que se 
destaque no cenário nacional”, salienta Oliveira. O Muffato 

Nossa história com 
Londrina vem sendo 

construída ano a 
ano, tijolo por tijolo, 

com base no respeito 
e na confiança 

mútuas. Dois fatores 
imprescindíveis para 

um relacionamento 
de longo prazo”

VALDECIR DE OLIVEIRA
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também promoveu esse ano a 1ª Meia Maratona Super Mu-
ffato, que reuniu 2,5 mil atletas no Lago Igapó como forma 
de incentivar o esporte e a vida saudável em Londrina.

‘SHARE OF HEART’
Segundo Henrique Ceciliato de Carvalho, coordenador 

do curso de Pós-Graduação em Marketing e Vendas e vice-
-coordenador do Núcleo de Empreendedorismo, Tecnolo-
gia e Inovação da PUC-PR Campus Londrina, existem dois 
tipos de ações que fazem com que uma marca tenha mais 
proximidade com o consumidor. Algumas delas são ações 
tangíveis, como o próprio nome, a identidade visual, o logotipo 
e o slogan utilizados pela marca, por exemplo. As demais ações, 
intangíveis, têm relação com os valores da marca. “Não basta ape-
nas ter um nome, um símbolo, uma cor. É preciso inserir valores 
culturais e psicológicos por trás dessa marca. E esses valores de-
vem vir ao encontro dos valores da própria sociedade, dos pró-
prios consumidores”, enfatiza Carvalho.

Ir ao encontro dos valores dos consumidores também é o que 
faz com que uma marca ganhe o afeto do seu público, o chama-
do “share of heart”. “É muito importante, quando a gente vai criar 
uma marca, pensar não só nos valores da empresa, mas nos va-
lores compartilhados com a sociedade, na cultura daquele país 
ou região onde estou inserindo a marca. ” Dessa maneira, o con-
sumidor cria uma simpatia com a marca, que passa a fazer parte 
de sua vida de alguma maneira. As redes sociais são um grande 
aliado na aproximação da marca com o consumidor, diz o pro-
fessor. “Hoje em dia, para que as marcas possam se comunicar 
e exercer esses valores junto aos consumidores, as redes sociais 
estão cada vez mais presentes. E o legal da rede social é que a 

MARCA DE LONDRINA MAIS AMADA

SUPER MUFFATO
 4,5%

CATUAÍ
 3,4%

SERCOMTEL
 1,6%

MARCA QUE REPRESENTA LONDRINA

SUPER MUFFATO
 13,1%

CACIQUE
 6,7%

SERCOMTEL
 6,4%

marca consegue se comunicar de forma muito próxima das pes-
soas. Antes, a marca precisava conversar com os varejistas, os 
distribuidores dos produtos. Hoje, temos contato direto com as 
fabricantes e isso ajuda na hora de transmitir esses valores. ” Para 
Carvalho, a proximidade da marca com o consumidor, junto à co-
municação intensiva com o seu público através da presença em 
mídias dirigidas e de massa, é o que garantem a sua lembrança.
Ao mesmo tempo, as marcas que criam uma identidade com o 
local em que estão inseridas são aquelas que contribuem para o 
desenvolvimento da cidade, e se utilizam dos elementos da loca-
lidade para se comunicar com o consumidor. “Esse regionalismo 
a gente tem chamado de estratégias ‘glocais’, que vêm de global 
com local. Ao mesmo tempo em que uma empresa precisa se co-
municar com o mundo todo, estar antenada com os elementos 
da globalização, precisa estar focada na sua característica regio-
nal. Quem se apropria disso para atender aos anseios da comu-
nidade local, entender que existem características únicas dos 
consumidores da cidade, consegue fazer com que a marca fique 
mais presente na mente dos consumidores. ” x

Pesquisa perguntou aos 
consumidores qual a marca 
representa Londrina e qual a marca 
local mais amada. Super Muffato 
liderou rankings alcançando, 
respectivamente, 13,1% e 4,5% das 
respostas espontâneas
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conexão Londrina

NO CAMINHO  
DA INOVAÇÃO E DA 
CRIATIVIDADE 
———  
Londrina tem todos os ingredientes para se 
desenvolver através da inovação e da economia 
criativa, que é limpa, exige pouco investimento, valoriza 
o capital intelectual e torna a cidade competitiva
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A economia criativa não polui, não exige alto 
investimento, gera empregos qualificados e 
é um diferencial capaz de tornar uma cidade 
mais competitiva. Londrina, com o seu po-
tencial traduzido em universidades, insti-
tuições de peso como Sebrae e Senai, socie-
dade civil organizada atuante, empresas de 

pequeno porte a multinacionais, dois APLs – um de TI (Tecno-
logia da Informação) e outro de Audiovisual -, grandes eventos, 
festivais culturais, entre outros, levam a cidade a naturalmente 
assumir a inovação e a criatividade como ativos relevantes para 
o seu desenvolvimento. A união de forças entre poder público, 
academia, setor privado e sociedade civil organizada resulta em 
diversas iniciativas que estão acelerando esse processo. Recen-
temente, Londrina ganhou um Hub de Inteligência Artificial do 
Senai para colocar a indústria de todo o País em contato com a 
tecnologia. A cidade já abriga o único Instituto Senai de Tecnolo-

gia da Informação (IST) do País, onde são desenvolvidos projetos 
de TI para a indústria se tornar mais produtiva.

Na última ExpoLondrina, a ministra do Mapa (Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento), Tereza Cristina, anunciou 
a cidade como o primeiro Polo Tecnológico do Agro. Até 2020, 
Londrina ganhará um Centro de Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação em Saúde (Cetis) no campus da PUCPR. A cidade tam-
bém aguarda ansiosa a conclusão do Tecnocentro - espaço que 
está sendo construído no Parque Tecnológico Francisco Sciarra 
para dar apoio às empresas no desenvolvimento de pesquisas. 
Um mapeamento encomendado pelo Sebrae à Fundação Certi, 
de Santa Catarina, chegou à conclusão que Londrina tem po-
tencial de desenvolvimento através da inovação em cinco áreas: 
agronegócio, metalmecânico, químico e materiais, TI e constru-
ção civil. Em todos eles, a sociedade civil organizada está criando 
governanças com o papel de fomentar o desenvolvimento desses 
setores com foco na inovação. Outros setores também estão no 

FOTO: ©VIVIAN HONORATO



16  — TO P D E M ARC AS 2 019 

mesmo caminho. Um Hub de Inovação do Turismo, formado por 
quatro entidades - Londrina Convention, Abrasel, Adetur e Para-
ná Turismo, está sendo preparado para promover o desenvolvi-
mento do setor através da inovação. No primeiro Hackathon do 
Turismo de Londrina, os participantes terão o desafio de propor 
soluções para as dores que o setor enfrenta na cidade.

Esse ano, Londrina também aconteceu o primeiro Hackathon 
de Economia Criativa. As maratonas de desenvolvimento, inclu-
sive, já fazem parte da rotina da cidade, que já teve eventos do 
gênero em diversas áreas como agronegócio, metalmecânico, 
saúde, entre outros.vDo ponto de vista do poder público, um 
programa de Educação Empreendedora da Codel em parceria 
com o Sebrae ensina crianças do Ensino Fundamental concei-
tos teóricos e práticos de empreendedorismo. Com vistas para os 
próximos 20 anos, o município também está realizando o plane-
jamento estratégico de Londrina (Master Plan), demanda sem-
pre incentivada pelo Fórum Desenvolve Londrina. “Neste novo 
cenário econômico, inovar é condição sine qua non (indispen-
sável) para se manter no mercado. Em tempos de Uber, Ifood, 
Airbnb e tantos outros, é preciso se reinventar o tempo todo”, diz 
Bruno Ubiratan, presidente do Instituto de Desenvolvimento de 
Londrina (Codel). “Ter criatividade é fundamental para inovar-
mos. Não há como pensarmos em política pública e não levar-
mos em conta este fato.”

‘TRÍPLICE HÉLICE’
Na visão de Lucas Ferreira de Lima, gestor estratégico de star-

tups do Sebrae/PR, a inovação é uma maneira de a cidade se 
manter competitiva frente a outros municípios, inclusive grandes 
centros, tornando-se atrativa a talentos, empresas e capital. Para 
ele, é forte a sinergia entre a chamada “tríplice hélice” - acade-
mia, governo e mercado – em Londrina, o que coloca a cidade à 
frente de outras regiões no quesito inovação. “E a sociedade civil 
organizada, por meio de governanças, instituições e outras en-
tidades, acabam somando a esses esforços e garantindo que os 
resultados sejam mais tangíveis”, ele completa.  A finalização do 
Tecnocentro, aliada às incubadoras e à aproximação da área aca-
dêmica com o setor privado farão com que a cidade dê um salto 
ainda maior em novos projetos, comenta Arnaldo Falanca, dire-
tor executivo do Londrina Convention Bureau. “Londrina sempre 
foi uma cidade de vanguarda, e hoje com governanças em quase 
todas as áreas, a troca de ideias faz com que a criatividade apare-

ça.” Uma cidade que conta com indústria de produtos de maior 
valor agregado, maior inovação, tende a ter uma sociedade com 
menor diferença social e salarial, observa Fabrício Lopes, gerente 
executivo de Tecnologia e Inovação do Sistema Fiep. “Se Londri-
na tem se preparado ao longo dos anos para atrair empresas de 
base tecnológica numa nova economia de serviço, trazendo todo 
esse potencial de desenvolvimento para a região, sem dúvida ne-
nhuma, em pouquíssimo tempo, será uma sociedade mais justa 
e mais igual”, raciocina ele.

ECONOMIA CRIATIVA
Na visão de Liciana Pedroso, consultora de negócios do Se-

brae/PR, a chamada economia criativa tem alto potencial de 
crescimento em Londrina, pois é composta por setores como o 
TI, o audiovisual, o turismo, a gastronomia e o design, que já são 
fortes e têm alto poder de mobilização por meio da sociedade ci-
vil organizada. “A criatividade está à frente dos novos modelos 
de negócio. Se pensarmos em tecnologia, design, arquitetura, 
gastronomia, TI, são áreas em que a criatividade predomina e faz 
com que economia se movimente de forma diferente, sem preci-
sar de tanto investimento e estrutura física”, enfatiza.  Uma das 
forças da cidade é o APL de TI, que reúne as empresas do setor de 
Londrina e Região e já tem mais de dez anos de atividade. “Depois 
de 13 anos fomentando a inovação e a tecnologia em Londrina e 
Região, nós acreditamos que conseguimos atingir todas as princi-
pais verticais de negócios que enxergaram os caminhos da inova-
ção e da criatividade e começam a contribuir para o desenvolvi-

Foi graças ao ecossistema 
de inovação já instalado 
e à governança bem 
estruturada e estabelecida 
em Londrina e região 
que conseguimos o polo 
tecnológico do agro. Será o 
primeiro polo do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
do Abastecimento (Mapa) 
que, inclusive, servirá 
como case para o restante 
do País”          — LUIZ ROBERTO FERRARI



AS M ARC AS M AIS L E M B R ADA  P ELO S LO N D R I N ENSE S 17 

mento da cidade de Londrina”, comenta Gilmar Machado, então 
presidente do APL. Na visão de Machado, por meio do APL de TI 
e outras iniciativas, a cidade conseguiu o que poucas consegui-
ram até hoje, que é a articulação política e empresarial voltada à 
tecnologia e à inovação.

O APL Audiovisual, criado há dois anos, já conta com mais de 
60 integrantes, entre representantes de produtoras, universida-
des, entidades como do Sistema S (Senac e Senai), Codel (Ins-
tituto de Desenvolvimento de Londrina), Secretaria de Cultura, 
CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), vere-
adores, deputados estaduais e federais. “Iniciamos o trabalho em 
2017 através de uma ação do Núcleo do Audiovisual de Londri-
na (Nave), dentro do Programa Empreender da Acil (Associação 
Comercial e Industrial de Londrina), e dentro do Nave sentimos 
essa vontade de união não só das produtoras que já estavam den-
tro do Núcleo, mas também de pensar algo maior para cidade, 
como atrair investimentos dentro dessa área”, relata Guilherme 
Peraro, presidente do APL Audiovisual. A economia criativa gera 
poucos danos à natureza e emprega mão de obra especializada, 
ressalta Peraro. Especialmente nesse último quesito, Londrina sai 
à frente. “Se por um lado a economia criativa é importante, por 
outro, é importante ter uma boa educação na cidade. E é algo que 
londrina tem. Temos muitas universidades, cursos de gradação, 
pós-graduação. A economia criativa é trabalho multidisciplinar.” 
A cidade também tem muitos festivais culturais, que formam 
profissionais e contribuem para a “formação de plateia”. “As pes-
soas se acostumam a ver esses eventos na cidade. Tem festival 
de teatro, de música, de cinema, de hip hop, literário. Londrina 
tem esse diferencial comparando com outras cidades, não só do 
interior, como capitais”, conclui o presidente do APL Audiovisual.

ECOSSISTEMA DO AGRO
O ecossistema de inovação do agro em Londrina, reconhecido 

em nível nacional, já tem colhido bons resultados na busca de 
soluções para os desafios da cadeia produtiva do setor. Dentro da 
governança do ecossistema de inovação do agro, o AgroValley, a 
Sociedade Rural do Paraná (SRP) conta com iniciativas como o 
Programa SRP Valley, focado em tecnologia e projetos para o agro-
negócio com a realização dos Hackathons Smart Agro, a realização 
do Pavilhão Smart Agro durante as edições da ExpoLondrina, a 
criação da Aceleradora Go SRP Agritech e o Coworking SRP, sa-
lienta Luiz Roberto Ferrari, diretor comercial da SRP. “Fazemos 

parte do Agtech Brasil, uma plataforma digital nacional criada 
(2018) para interligar agentes envolvidos com tecnologia aplicada 
ao setor rural de todo o País, e do qual também fazem parte Agtech 
Valley, de Piracicaba (SP) e Agrihub, de Cuiabá (MT)”, ele comple-
ta. “Foi graças ao ecossistema de inovação já instalado e à gover-
nança bem estruturada e estabelecida em Londrina e região que 
conseguimos o polo tecnológico do agro. Será o primeiro polo do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (Mapa) 
que, inclusive, servirá como case para o restante do País”, salienta 
a deputada federal Luísa Canziani (PTB-PR). O anúncio oficial do 
polo será feito em novembro durante o Agrobit, evento nacional 
de tecnologia para o campo que é realizado em Londrina. Ela tam-
bém anunciou a criação de um curso de mestrado em agro 4.0, via 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), e um curso técnico, via 
Instituto Federal do Paraná (IFPR), para formar e capacitar mão 
de obra para o polo.

ARTICULAÇÃO
Para o primeiro semestre do ano que vem, também está previs-

ta a instalação de uma unidade da Empresa Brasileira de Pesqui-
sa e Inovação Industrial (Embrapii) em Londrina, e um hub de 
Inovação e um instituto de Inteligência Artificial na Universidade 
Estadual de Londrina, com o apoio do Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), informa a deputa-
da federal. “Todas essas unidades voltadas à inovação compro-
vam que Londrina está no caminho certo e vem para consolidar a 
vocação da nossa cidade de ‘cidade inovadora’.” x
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mercado

O NOVO PADRÃO 
DE ATENDIMENTO
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Aadoção de novas tecnologias e o surgi-
mento de empresas disruptivas no mer-
cado está elevando o nível de exigência 
do consumidor. Hoje, os consumidores 
esperam receber de uma empresa de 
telefonia, por exemplo, o mesmo aten-

dimento dispensado por uma empresa disruptiva e adepta 
de novas tecnologias, como um serviço de fi lmes via stre-
aming. Essa é a afi rmação de Matheus Borges, gerente de 
contas da Zendesk, empresa dinamarquesa de fer-
ramentas de engajamento e atendimento ao 
cliente sediada na Califórnia (EUA). “Essa 
realidade está criando um padrão na 
mente dos usuários”, continua o geren-
te. Por esse motivo, muitas empresas 
já perceberam que precisam colocar 
o cliente no centro de suas estraté-
gias de negócios, proporcionando a 
ele não apenas um bom atendimen-
to, mas também uma boa experiên-
cia. Por consequência, o conceito de 
concorrência também muda, observa 
Borges. “As marcas não concorrem mais 
apenas com as do seu próprio segmento e/ou 
com um produto similar, mas com marcas que estão 
se posicionando como referência em oferecer uma experi-
ência memorável aos seus clientes.”

Oferecer uma boa experiência ao cliente gera às empre-
sas um importante ganho, que é a sua lealdade. Mais do 
que isso, a experiência positiva do consumidor traz novos 

clientes, destaca Borges. “Um consumidor satisfeito sempre 
volta a comprar os produtos ou serviços da mesma marca e 
quando sua experiência é muito positiva, este cliente passa a 
exercer o papel de infl uenciador, fazendo recomendações em 
sua rede de relacionamento.” Além disso, uma pesquisa enco-
mendada pela Zendesk à IDC Brasil mostrou que até 2021, as 
empresas que oferecerem experiências sem atrito em todo seu 
ecossistema terão uma redução de 20% no nível de desgaste 
com o cliente. As ações que mais contribuem para isso são a 

adoção de tecnologia de ponta (57%), planos personali-
zados (43%), atenção rápida (29%), outros (29%) 

e preços competitivos (14%).  Para oferecer 
uma boa experiência ao consumidor, as 

empresas devem estar presentes onde 
eles estão, seja no Instagram, Facebook, 
Telegram ou Whatsapp, dependendo 
do perfi l do seu público. “No entanto, 
se a experiência nesses canais não for 
boa, o resultado será ruim e a percep-

ção negativa”, alerta Borges. Segundo 
ele, um grande problema é a presença em 

vários canais de comunicação diferentes, 
mas sem integração, de forma que o cliente 

tenha que repetir a sua demanda toda vez que 
entra em contato por um canal diferente. “O ideal é 

que a empresa conecte todos os seus canais de relacionamento 
em uma só plataforma.” Feito isso, as organizações precisam 
fi car atentas ao que o consumidor está falando e, em posse des-
sas informações, desenvolver ações para atender ou superar as 
suas expectativas.

——--------—  
Experiência do consumidor é fator 
determinante para se destacar em 
um mercado dominado por empresas 
disruptivas e adeptas de tecnologia
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MUDANÇA CULTURAL
Marca brasileira de lavadoras de alta pressão com mais de 

60 anos de atividade, a WAP precisou rever as suas estratégias 
com a mudança do comportamento do consumidor. Se antes a 
marca se beneficiava da tradição no mercado, hoje esse quesito 
deixou de ser um diferencial tão grande. “O comportamento do 
consumidor, principalmente da geração Z, tem uma tendência 
de que as marcas não vão ser mais tão valiosas no momento 
de decisão de compra. Ele vai comprar mais pela experiência”, 
comenta Thiago Campos da Veiga, coordenador de Marketing 
e Comunicação da WAP. Depois dessa mudança e de mudar o 
modelo de negócio, direcionado não só à revenda, mas também 
ao consumidor o final, a WAP adotou a estratégia de colocar o 
consumidor sempre no centro de suas ações. Isso exigiu uma 
grande mudança na cultura da empresa, conta Rogério Pereira 
Campaner, gerente de Garantia e Pós-Vendas da empresa. “Es-
tamos mudando a cultura para que a empresa seja muito mais 
aderente em trazer a melhor experiência ao consumidor.” 

Essa mudança envolveu o mapeamento de todos os pontos 
de contato que a empresa tem com o consumidor, o levanta-
mento do perfil dos seus clientes e a adoção de uma plataforma 
digital que integra todos os canais de atendimento. Essa ferra-
menta permite dar uma resposta mais rápida ao consumidor e 
monitorar os resultados dos atendimentos. Esse trabalho tam-
bém envolveu a oferta de canais de atendimento que se adap-
tam aos diferentes perfis de consumidores – tanto aqueles que 
querem falar com uma pessoa quanto aqueles que preferem 
não falar com ninguém para resolver o seu problema. Por trás 
dessa estrutura, há um time que monitora os atendimentos e 
gera importantes indicadores para a companhia. “Entendemos 
que a área de atendimento é um termômetro de como está a 
aceitação dos produtos, a qualidade.” Isso também permite en-
tender como está o atendimento no âmbito offline para manter 
os níveis de qualidade sempre elevados. Ainda no mundo offli-
ne, a empresa passou a adotar um atendimento ativo em vez de 

Oferecer uma boa 
experiência ao cliente 
gera às empresas um 
importante ganho, 
que é a sua lealdade. 
Mais do que isso, a 
experiência positiva 
do consumidor traz 
novos clientes.
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Pesquisa 
encomendada pela 
Zendesk à IDC Brasil 
mostrou que até 
2021, as empresas 
que oferecerem 
experiências sem 
atrito em todo seu 
ecossistema terão 
uma redução de 20% 
no nível de desgaste  
com o cliente.

receptivo, principalmente pensando no pós-venda, entrando 
em contato com o cliente para saber pode ajudá-lo de alguma 
maneira.  “Nesse mundo novo, nessa nova jornada do con-
sumidor, entendemos que a propaganda boca a boca é cada 
vez mais valiosa. Entendemos também que precisamos nos 
relacionar com o consumidor, conhecer toda a sua jornada 
antes mesmo da compra, e tudo isso inclusive nos ajuda no 
momento do pós-venda. Atualmente, o produto é só a entra-
da no jogo. O que vai acontecer durante o jogo é muito como 
você se relaciona e oferece a experiência ao consumidor”, 
conclui Veiga.

CUSTOMER SUCCESS
A Advise, empresa de software para a área de Direito de 

Londrina, implantou um setor de Customer Success (CS) na 
empresa depois que percebeu a necessidade de proporcionar 
aos seus clientes uma experiência positiva através de práti-
cas que perpassam por diversas áreas da empresa. Para Ro-
drigo Silva, Chief Customer Officer (CCO) da Advise, o prin-
cipal objetivo do setor de Customer Success é que o cliente 
fique mais tempo com a empresa, compre mais produtos e 
os indique para outras pessoas, trazendo mais clientes. O se-
tor de CS é responsável por acompanhar toda a jornada do 
cliente alguns dias depois dele fazer o primeiro pagamento. 
O setor também faz contatos ativos com o cliente para saber 
se ele está se adaptando à ferramenta, ensinar como ela fun-
ciona e mostrar ao usuário como tirar maior valor do produto. 
“Não é saudável o cliente ligar só quando tem um problema 
importante”, ressalta Silva. Uma das primeiras ações do setor 
de CS foi adotar uma nova ferramenta para acompanhamen-
to da jornada do cliente e a criação de um time de analistas 
para avaliar os dados que a plataforma fornece. Os resultados 
da implantação do setor se refletiram na redução da evasão e 
da inadimplência dos clientes, relata o CCO a Advise. A ina-
dimplência diminuiu em mais de 60%.  x
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A Unimed foi a grande vencedora do Top 
Reputação 2019, categoria do Top de 
Marcas que tem o objetivo de analisar a 
comunicação das marcas Top of Mind 

com os seus públicos de relacionamento e com a socie-
dade e identificar aquelas que mais realizam esforços 
para se tornarem significativas e comprometidas com 
o seu legado, construindo assim uma boa reputação. O 
resultado do Top Reputação é baseado na pontuação 
atribuída às marcas por oito jurados ligados ao merca-
do da comunicação e marketing. Cada um elegeu cinco 
marcas entre as líderes de 2019 que, na sua percepção, 
realiza ações alinhadas com três quesitos: transparên-
cia, coerência entre discurso e prática e esforços em de-
senvolver ações com foco no seu propósito. Para cada 
marca, os jurados atribuíram notas de um a cinco em 
todos os quesitos. Foram jurados do Top Reputação 
desse ano o consultor Marcos Kumura, a relações pú-
blicas Mariana Finco e os publicitários Marcos Leite, 
Mario Seki, Patricia Hemerly, Rodrigo Guerra, Sparta-
co Puccia e Willian Crizóstimo.

valores corporativos

COMISSÃO DE 
JURADOS DO TOP 
REPUTAÇÃO 2019:

REPUTAÇÃO BEM 
CONSTRUÍDA
———  
A forma como uma marca de comunica 
com o seu público e com a sociedade tem 
impacto profundo sobre a sua reputação; 
categoria avalia aquelas que são mais 
bem-sucedidas nesse processo

Marcos Kumura
Marketscape
Marcos Leite 
M/Leite
Mari Finco 
 Kous9 Branding e Design
Mario Seki 
Wiz Propaganda
Patricia Hermely
EGG Comunicação
Rodrigo Guerra
Guerra Propaganda
Spartaco Puccia
SpB Comunicação
Willian Crizostimo
BW8 Comunicação 
Integrada

RANKING 
TOP REPUTAÇÃO:
1 UNIMED
2 A.YOSHII
3 SUPER MUFFATO
4 FOLHA DE LONDRINA
5 LABIMAGEM
6 ST. JAMES’ 
7 O PEIXINHO
8 MIDIOGRAF
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PREOCUPAÇÃO 
COM AS PESSOAS

A cooperativa de saúde Unimed alcançou 
a maior pontuação na avaliação dos jura-
dos. Para o publicitário Spartaco Puccia, a 
Unimed tem concentrado esforços para 

consolidar na sua comunicação a preocupação com as 
pessoas e com o seu bem-estar. “As ações da Unimed 
são coerentes com o seu objetivo de ser mais que um 
plano de saúde, e a comunidade é impactada pelo seu 
propósito e valores de maneira efetiva”, ele acrescenta. 
Na visão do publicitário Marcos Leite, a Unimed pro-
move diversos programas com a função de contribuir 
com a sociedade do local onde está inserida, ainda que 

com foco nos seus clientes. A comunicação da coope-
rativa também refl ete o seu propósito e as ações com 
foco na saúde que realiza junto ao seu público-alvo, 
afi rma o publicitário Rodrigo Guerra. A cooperativa tem 
um posicionamento sólido e tem investido na comu-
nicação tradicional e online de forma bastante efi caz, 
opina o consultor Marco Kumura. Além disso, aposta 
no marketing de experiência, o que representa bem o 
propósito da marca.

A construtora A. Yoshii também se destacou no Top 
Reputação desse ano. A marca sempre teve um forte 
posicionamento na cidade, lembra o consultor Marco 
Kumura. O publicitário Spartaco Puccia destaca ainda 
os esforços da empresa em deixar os seus valores sem-
pre evidentes nas ações internas e externas e a coerên-
cia da comunicação e da entrega da promessa de marca, 
utilizando todos os canais e plataformas. “A transparên-
cia e a ética nas negociações, bem como a pontualidade 

da entrega e a qualidade dos acabamentos dos imóveis 
refl etem o compromisso com o consumidor”, analisa o 
publicitário Willian Crizóstemo. Ele destaca ainda o tra-
balho da construtora à frente do Instituto A. Yoshii, que 
apoia projetos e instituições sem fi ns lucrativos, como 
a Guarda Mirim.

COMPARTILHAMENTO    
DE VALORES
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valores corporativos

C M Y K      10% 12% 35% 0%
R G B       235 / 221 / 180
PA N T O N E  7501 C
H e x a .      #ebddb4

C M Y K      10% 20% 50% 0%
R G B       234 / 205 / 144
PA N T O N E  7508 C
H e x a .      #eacd90

C M Y K      15% 95% 75% 0%
R G B       207 / 40 / 57
PA N T O N E  186 C 
H e x a .      #cf2839

C M Y K      18% 100% 71 % 8%
R G B       190 / 22 / 56
PA N T O N E  187 C
H e x a .      #be1638

C M Y K      25% 100% 65% 15%
R G B       170 / 24 / 60
PA N T O N E  193 C
H e x a .      #aa183c

C M Y K      40% 100% 75% 25%
R G B       135 / 28 / 47
PA N T O N E  188 C
H e x a .      #871c2f

C M Y K      60% 80% 65% 50%
R G B       81 / 46 / 50
PA N T O N E  1817 C
H e x a .      #512e32

C M Y K      65% 85% 70% 55%
R G B       70 / 38 / 41
PA N T O N E  4975 C
H e x a .      #462629

C M Y K      5% 25% 65% 0%
R G B       243 / 197 / 108
PA N T O N E  7411 C
H e x a .      #f3c56c

C M Y K      5% 85% 70% 0%
R G B       225 / 66 / 67
PA N T O N E  Red 032 C
H e x a .      #e14243

C M Y K      80% 65% 40% 15%
R G B       71 / 83 / 111
PA N T O N E  653 C
H e x a .      #47536f

C M Y K      65% 75% 40% 35%
R G B       89 / 62 / 86
PA N T O N E  260 C
H e x a .      #593e56

C M Y K      67% 34% 37% 16%
R G B       187 / 128 / 138
PA N T O N E  5483 C
H e x a .      #57808a

C M Y K      25% 30% 45% 20%
R G B       173 / 154 / 127
PA N T O N E  7530 C
H e x a .      #ad9a7f

C M Y K      20% 90% 65% 0%
R G B       200 / 55 / 72
PA N T O N E  1925 C
H e x a .      #c83748
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A excelência no atendimento e a inovação constante no serviço 
de diagnóstico são as premissas do Lab Imagem. “O ambiente e 
equipe contribuem para o alinhamento entre identidade (pro-
messa) e percepção (imagem) criada de uma empresa que passa 
confi ança e seriedade para seus clientes”, avalia a relações públi-
cas Mariana Finco. Para a publicitária Patrícia Hemerly, as ações 
da marca são consistentes com seu propósito voltado à saúde das 
pessoas. “É um centro diagnóstico acolhedor, que faz eventos e 

ações de relacionamento, com jantares, aulas de gastronomia, 
exposições de artes e palestras - isso tudo os posiciona como uma 
empresa que se preocupa com a vida e o bem-estar como um 
todo.” Os resultados dos exames também podem ser acessados 
via WhatsApp, facilidade que coloca a empresa para mais perto 
da comunidade, opina a publicitária.

O resgate dos valores e da história da cidade por meio 
de campanhas posiciona a Folha de Londrina como 
uma empresa que tem construído sua reputação de for-
ma positiva, ao mesmo tempo que enfrenta o grande 
desafi o de integrar os diferentes meios de comunicação 
em que atua: jornal impresso, sites e TV, diz Marco Ku-
mura, consultor.“Em meio a um mercado de transfor-
mações, a Folha de Londrina se renova constantemen-

te, buscando reforçar o valor de sua marca e, acima de 
tudo, conteúdo”, comenta o publicitário Rodrigo Guerra. 
O propósito do jornal também se faz evidente quando a 
Folha de Londrina busca pelo posicionamento impar-
cial das suas notícias e desempenha o seu papel de dar 
voz aos londrinenses junto às autoridades, diz o publi-
citário Marcos Leite.

A modernização de suas operações e integração das 
plataformas são umas das marcas do Super Muffato, 
diz o publicitário Spartaco Puccia. O supermercado é 
uma das primeiras redes de supermercado do Brasil a 
adotar o conceito omnichannel que, para o consultor 
Marco Kumura, acerta ao trabalhar com a comunicação 
em todos os pontos da jornada do cliente. Mas a trans-

parência com os consumidores e a disponibilização de 
diversos canais para ouvidoria e resolução de proble-
mas, colocam o Muffato como uma das maiores redes 
de supermercado do País, salienta o publicitário Willian 
Crizóstemo. “O compromisso com a sociedade fi ca por 
conta de ações sociais realizadas durante o ano, como o 
Dia da Bondade.”

AÇÕES COM PROPÓSITO

RENOVAÇÃO E 
POSICIONAMENTO

INOVAÇÃO NO RELACIONAMENTO 
COM O CONSUMIDOR
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O peso da marca Midiograf extrapola o mercado publicitá-
rio quando a marca apoia eventos na cidade, especialmen-
te os solidários, afi rma a publicitária Patrícia Hemerly. Isso, 
na sua visão, reforça o seu propósito de ser mais que uma 
gráfi ca, mas uma empresa de grande importância para a 
região. Além disso, a marca reforça o posicionamento de 
fl exibilidade e bom relacionamento com os clientes por 
meio das parcerias com as agências, da abertura para ne-

gociações e da realização de eventos de aproximação com 
os clientes. Para o publicitário Rodrigo Guerra, a Midiograf 
envolve o seu público em uma comunicação que transmite 
essa relação de intimidade e proximidade, o que se alinha 
com o seu propósito de “fazer parte” da entrega do cliente.

A escola que completou 50 anos em 2019 cultivou ao 
longo do tempo uma relação muito próxima com a fa-
mília dos seus alunos. Dessa forma, construiu uma boa 
reputação entre os londrinenses, e entrega a promessa 
de uma escola acolhedora e humanizada, resultando 
em uma coerência entre a identidade que divulga e a 
percepção entre clientes e público em geral, opina a re-
lações públicas Mariana Finco. “Sempre foi uma escola 

com ambiente de discussões que envolvem pais e psicó-
logos sobre educação e comportamento”, diz a publicitá-
ria Patrícia Hemerly. A escola também conta com uma 
proposta consistente que se perpetua há anos, opina a 
publicitária. O posicionamento divulgado no site corres-
ponde com o que é visto na prática, de acordo com ela.

O pioneirismo no ensino bilíngue no interior do Paraná faz da St. 
James’ protagonista na educação de crianças e jovens, avalia o 
publicitário Willian Crizóstemo. A escola busca desenvolver nos 
alunos o espírito de liderança e o empreendedorismo através de 
metodologias avançadas e currículo diferenciado, relata o publi-
citário.  Com a realização de hackathons e outras ações que es-
timulam habilidades e o empreendedorismo, a escola apresenta 
coerência entre promessa e entrega, avalia a relações públicas 

Mariana Finco. “O compromisso social da St. James’ se dá ao in-
cluir o voluntariado no currículo escolar, com o objetivo de formar 
cidadãos capazes de criar soluções para os problemas sociais, es-
timulando a empatia e a solidariedade com diferentes públicos”, 
comenta Crizóstemo.

INTIMIDADE E PROXIMIDADE 
COM O CLIENTE

PROPOSTA CONSISTENTE

COMPROMISSO EM 
FORMAR CIDADÃOS
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Imagine ser a primeira marca que vem à 
cabeça do consumidor? Esse feito foi con-

quistado pela Coca-Cola, citada por 9,0% dos 
londrinenses que responderam à pesquisa do 
Top de Marcas. A disputa foi apertada: Nike 
fi cou com 8,4% das respostas, e a Omo com 
8,3%. A marca Coca-Cola tem quase 50% do 
market share mundial, de acordo com o site 
Statista. Não é à toa: a história do refrigerante 
mais popular do mundo vem sendo constru-
ída desde 1901, quando foi criada. A marca 
está no Brasil desde 1941, quando fabricou o 
seu primeiro refrigerante em Recife (PE) para 
incentivar os soldados norte-americanos que 
rumavam para a Europa na Segunda Guerra 
Mundial. Mesmo dominando o mercado, a 
empresa continua realizando campanhas para 
se manter na memória do consumidor. Alguns 
exemplos mais recentes no País foram a pro-
moção “Mais Sabor em Família”, com o sorteio 
de quatro mil fogões, a campanha #VaiNoGás, 
abordando assuntos em alta das redes sociais, 
e a campanha Viva Mais Sustentável, da Coca-
-Cola Retornável, que sorteou 10 casas e mi-
lhares de prêmios instantâneos. Além disso, 
a marca patrocina importantes competições 
esportivas e festivais amados pelos brasileiros, 
como o Lollapalooza e o Rock In Rio.

A Tribuna da Massa é marca que mais 
creceu na lembrança do consumidor 

londrinense. Enquanto em 2018 a marca 
teve 15,6% das respostas em seu segmen-
to, em 2019, o programa de TV conquistou 
quase um quarto (24,9%) das menções 
na pesquisa, um aumento de 9,3 pontos 
percentuais. Com o conhecido apresenta-
dor Carlos Camargo à frente, a Tribuna da 
Massa oferece diariamente conteúdo local 
e informações quentes ao telespectador 
londrinense. O foco principal é o jornalis-
mo policial, com participação de repórte-
res presentes em todos os cantos da cida-
de. A Massa atribui o sucesso do programa 
de TV à credibilidade do apresentador, 
com sua postura, opinião e conhecimen-
to fi rmes. As matérias bem apuradas com 
informações levadas ao telespectador 
em uma linguagem mais compreensível 
e acessível são outros diferenciais desta-
cados. A interação com os telespectado-
res é forte: a equipe do programa recebe 
denúncias, comentários e sugestões por 
meio do WhatsApp, e faz transmissões ao 
vivo pelo Facebook e pelo YouTube.

TOP DO TOP

COCA-COLA É A 
MAIS LEMBRADA 
ENTRE TODAS AS 
MARCAS
Marca de refrigerante é líder 
absoluta em Londrina e no mundo, 
mas disputa na categoria especial 
do Top de Marcas foi acirrada

TOP PERFORMANCE

TRIBUNA DA 
MASSA TEM 
MAIOR EVOLUÇÃO 
DA PESQUISA 
Programa local de TV liderado 
pelo conhecido apresentador 
Carlos Camargo teve salto de 9,3 
pontos percentuais

tops especiais

A marca que teve o maior índice de 
lembrança do Top de Marcas 2019 

foi a Viação Garcia, com nada mais, nada 
menos que 70% das respostas dos londri-
nenses em seu segmento. A empresa de 
ônibus rodoviário está à frente de tradicio-
nais marcas de Londrina, como a Folha de 
Londrina (66,8%), no segmento jornal, e 
até de empresas mundiais e centenárias, 
como o refrigerante Coca-Cola (62,4%).  A 
Viação Garcia faz parte da história da ci-
dade. Completa 85 anos em 2019, mesma 
idade de Londrina. Além da forte presen-
ça no mercado regional e nacional, ações 
sociais como o Criança no Museu, a Bi-
blioteca Móvel, o Criança no Estádio e o 
Projeto Bom Aluno levam o nome da Via-
ção Garcia pela cidade. A marca também 
recebe destaque pelas suas inovações, 
como a Cabine Cama, com poltronas com 
reclinação de 180 graus e cortinas indivi-
duais, o Espaço Mulher, com poltronas 
exclusivas para o público feminino, o Es-
paço Pet, para os animaizinhos, e a pos-
sibilidade de adquirir passagens usando 
moedas virtuais.

TOP MAIS

VIAÇÃO GARCIA 
TEM O MAIOR 
ÍNDICE NO TOP DE 
MARCAS
Parte da história de Londrina, 
Viação Garcia teve 70% das 
menções em sua categoria, o 
maior índice em toda a pesquisa

COCA-COLA
 9,0%

NIKE
 8,4%

OMO
 8,3%

VIAÇÃO GARCIA
 70,0%

FOLHA DE LONDRINA
 66,8%

COCA-COLA
 62,4%

TRIBUNA DA MASSA
 9,3%

KIBON
 7,3%

CATIVA
 6,1%
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As ações em benefício do meio ambiente adquiriram uma grande importância no 
mercado, e ter a marca associada a este posicionamento é uma conquista a ser 

comemorada. Nessa pesquisa do Top de Marcas, a Kurica, de Londrina, foi a mais 
lembrada pelos consumidores como sinônimo de sustentabilidade ambiental com 
2,7% das respostas. Super Muffato (2,5%) e A. Yoshii (1,4%) vêm na sequência. Fun-
dada em 2007, a Kurica atua na atividade de gestão de resíduos sólidos e serviços de 
limpeza urbana. Realiza serviços de coleta pública e privada de resíduos, de varrição, 
construção e operação de aterros sanitários. A empresa está apta a coletar, tratar e 
dispor corretamente qualquer tipo de resíduo sólido e efluente, que vai desde resídu-
os orgânicos e chorume, até resíduos da construção civil e resíduos perigosos ou de 
saúde, por exemplo. A Kurica também estimula projetos como o desenvolvimento de 
um filtro biológico para tratamento do chorume por alunos do Senai PR, o BioFITCh, 
promove projetos como de compostagem nas escolas municipais de Ibiporã e faz pa-
lestras em campanhas de Educação Ambiental nos municípios.

TOP MEIO AMBIENTE

KURICA É A MARCA MAIS ASSOCIADA 
AO MEIO AMBIENTE 
A empresa londrinense de gestão de resíduos sólidos e serviço de 
limpeza urbana é vista como sinônimo de sustentabilidade ambiental

Dentre as informações estratégicas proporcionadas pelo Top de Marcas 
está o nome da marca mais lembrada entre públicos segmentados, 

subdivididos por gênero, faixa etária e região da cidade no Top Públicos Es-
pecíficos. Em três, das cinco regiões da cidade, o Super Muffato foi a marca 
mais citada pelos entrevistados – Zona Norte, Sul e Centro. Na Oeste ven-
ceu a Cia. Cacique e na Leste o Boulevard Londrina Shopping. Para públi-
co mais jovem, no Top Geração Z (16 a 25 anos), o Super Muffato também 
vence como a mais lembrada. Entre os adultos a referência foi o Catuaí Sho-
pping e, entre os sêniores, o Sesc foi a marca com maior lembrança. Nas 
categorias por gênero, a loja Léo Cosméticos conquistou a maior lembrança 
das mulheres no Top Feminino, e a loja de roupas Homem S.A. foi a referên-
cia no Top Masculino. 

TOP PÚBLICOS ESPECÍFICOS

PESQUISA EVIDENCIA OS 
MAIS LEMBRADOS POR 
SEGMENTAÇÃO DE PÚBLICOS 
Marcas conquistam memória espontânea por 
regiões, gênero e idade 

TOP ZONA NORTE
SUPER MUFFATO  |  16,1%
TOP CENTRO
SUPER  MUFFATO | 6,8%
TOP ZONA LESTE
BOULEVARD LONDRINA SHOPPING  | 10,8%
TOP ZONA OESTE
CACIQUE | 3,6%
TOP ZONA SUL
SUPER MUFFATO | 15,3%
TOP FEMININO
LÉO COSMÉTICOS  | 9,0%
TOP MASCULINO
HOMEM S/A | 3,1%
TOP GERAÇÃO Z  (16 A 25 ANOS)
SUPER MUFFATO | 2,6%
TOP ADULTO
CATUAÍ SHOPPING | 1,7%
TOP SÊNIOR
SESC | 1,9%

KURICA
 2,7%

SUPER MUFFATO
 2,5%

A.YOSHII
 1,4%
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OPÇÕES DE DAR 
ÁGUA NA BOCA
———  
Com gastronomia diversifi cada, 
Londrina oferece uma vasta gama de 
opções de restaurantes

Osetor de alimentação avança com opções de restaurantes com gastronomia es-
pecializadas e ambientes sofi sticados para quem não abre mão de comer fora. Os 
restaurantes também estão cada vez mais presentes nos aplicativos de delivery, o 
que permite atingir um público maior. 

alimentação

BUFFET
O setor de buffet para festas e eventos 

é um setor em crescimento, mas que em 
Londrina está polarizado, o que obriga as 
empresas a manter-se atentas as mudan-
ças do mercado. O Buffet Planalto tem 
feito o dever de casa e investindo em di-
versifi cação e excelência para encantar o 
cliente. Acreditando na premissa de que 
“se come com os olhos”, o Planalto aposta 
na apresentação de seus produtos, sem-
pre antenados com as tendências, com 
chefs de cozinha especializados e cursos 
de capacitação. “Os serviços de entreteni-
mento e eventos são uma tendência cada 
dia maior. Tem muita gente no mercado, 
por isso, precisamos estar atentos, atual e 
sensível as mudanças”, diz Ronaldo Chine-
ze, sócio proprietário. O Planalto está se es-
pecializando no atendimento ao mercado 
fi tness e vegano e em produtos sem glúten, 
lactose e zero açúcar para diabéticos.

CHURRASCARIA 
Está é a 11ª vez consecutiva que a 

Churrascaria Chimarrão conquista o 
Top de Marcas. Inaugurada há 22 anos, 
a Chimarrão está atenta às tendências 
do mercado. O investimento em cursos, 
reformas e ações de marketing já fazem 
parte do planejamento da empresa. A 
churrascaria contratou uma especialista 
para direcionar as ações de marketing e 
aumentou o investimento nas mídias 
sociais. “Ser a marca mais lembrada passa 
por várias etapas: qualidade no atendi-
mento e preço justo, credibilidade junto 
ao mercado, investimento em reformas, 
presença em eventos fi lantrópicos e nas 
mídias sociais. Para atender a deman-
da por delivery, a churrascaria oferece o 
“Chimarrão na sua casa”. O atendimento é 
feito pelo aplicativo Ifood. “Estamos con-
quistamos novos clientes”, acredita Mari-
sol Chiesa, sócia-proprietária.

BUFFET

PLANALTO
 14,0%

ELITE
 6,5%

ATLÂNTICO
 6,2%

CHURRASCARIA

CHIMARRÃO
 30,1%

GALPÃO NELORE
 12,9%

LIMOZINI
 9,6%
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alimentação

DOCERIA 
O setor de confeitaria é considerado de 

alta complexidade, o que exige empenho 
e dedicação. A Sodiê já está consolidada 
no setor e foi neste ano marca mais lem-
brada pelo londrinense no segmento. Por 
ser a maior franquia de bolos artesanais 
do país, de acordo com a assessoria de 
imprensa da marca, tem como estraté-
gia acompanhar todos os processos jun-
to aos franqueados. “Oferecemos apoio 
em todas etapas de funcionamento das 
lojas (marketing e divulgação, fornece-
dores homologados, parcerias diferen-
ciadas, treinamento e capacitação) ”, diz 
a assessoria. A marca está investindo na 
expansão fora do país e recentemente 
inaugurou uma unidade em Orlando, nos 
Estados Unidos. Também se empenha 
no lançamento de novos sabores, tanto 
de bolos como de salgados. A franquia 
oferece centro de treinamento e capacita-
ção para os franqueados. 

FRANGO 
Com raiz pé vermelho, a Big Frango, 

marca da JBS, mantém a liderança no 
segmento e segue como a mais lembrada 
na pesquisa. Criada em Rolândia, a mar-
ca se beneficia pela forte presença nos 
pontos de venda. Segundo a empresa, a 
evolução dos processos de produção é 
constante para levar qualidade à mesa 
do consumidor. A eficiência e a transpa-

A marca mais lembrada 
pelos  londrinenses.
Obrigado.

rência no trabalho bem como a equipe 
motivada e especializada garantem, na 
visão da empresa, a qualidade da marca. 
A companhia aprimorou as suas embala-
gens, trabalha com a valorização do rela-
cionamento com mercados e açougues 
e vem remodelando os seus canais de 
atendimento e comunicação. 

PADARIA E CONFEITARIA 
O contato diário com clientes é um dos 

diferenciais da Pandor, que segue com a 
mais lembrada de Londrina no segmento. 
“Fico no corpo a corpo com o cliente. Es-
tou 24horas na loja. Sei o nome dos clien-
tes”, declara o proprietário Amin Issa. Há 
11 anos no mercado, a marca está sempre 
buscando oferecer produtos de qualidade 
e com receitas próprias.  O treinamento e 
capacitação da equipe são constantes. 
Oferecido há dois anos, o café colonial 
tem sido um grande atrativo e já está con-
solidado, segundo Amin.  O cardápio, aos 
poucos, vem se adaptando às demandas 
por produtos saudáveis. Mesmo com o 
crescimento da concorrência, Issa afirma 
que o mercado está estável e sua clientela 
é fidelizada. 

RESTAURANTE SEF SERVICE 
O Da Licença, que está há 40 anos no 

mercado, conta com uma clientela fiel 
que acompanha a história do restauran-

te desde o início. O lançamento, recen-
temente, de um aplicativo de fidelidade, 
estreitou ainda mais essa relação. Com 
o aplicativo, é possível trocar pontos nos 
seis estabelecimentos da marca - três 
unidades no centro da cidade, além dos 
shoppings Boulevard, Catuaí e Royal. 
Este ano, duas unidades passaram por 
reformas e receberam novos equipamen-
tos, mobília, ampliação da área externa 
para deixar os ambientes mais aconche-
gantes.  “Para o próximo ano queremos 
estar mais presentes e envolvidos com 
nossos clientes. O Recanto Dá Licença, 
que também integra os ativos do Da Li-
cença, deverá trazer novidades e novas 
tendências para se relacionar com dife-
rentes públicos. Já estamos atendendo, 
por exemplo, vários treinamentos de 

DOCERIA

SODIÊ
 9,9%

HACHIMITSU
 8,5%

CACAU SHOW
 8,3%

FRANGO

BIG FRANGO
 36,7%

COPACOL
 15,7%

SADIA
 8,7%

PANIFICADORA

PANDOR
 8,6%

HOLANDESA
 3,5%

TRIGO BOM
 2,6%



empresas durante a semana com café da 
manhã e coffee break e esperamos au-
mentar esse número”, informa o depar-
tamento de marketing da empresa. 

RESTAURANTE ÁRABE
O Kiberama consegue unir tradição e 

modernidade. O restaurante mantém as 
características e o sabor das receitas do 
século passado, mas se abre a facilidade 
dos aplicativos de delivery. “É a união do 
passado e o futuro”, informam. Os dife-
renciais do restaurante estão na varie-
dade, originalidade e padrão. As receitas 
tradicionais garantem o sabor e qualida-
de dos primórdios do estabelecimento. 
Estar presente na mídia ajuda a marca 
se manter na lembrança do londrinense. 
A comunicação está focada na presença 
em emissoras de televisão, outdoors e as 
redes sociais. “O Kiberama é uma empre-
sa familiar, cuja essência é sabor da culi-
nária árabe”, destacam.

RESTAURANTE CHINÊS
O trabalho de comunicação, aliado a 

qualidade dos produtos, colocaram o 
Taiwan em primeiro lugar na pesquisa 
em 2019. A marca, que investe na divul-
gação nas diversas mídias, principal-
mente nas redes sociais, também aposta 
nos aplicativos de delivery. “Os Apps de 
delivery ajudam na divulgação da mar-
ca entre o público mais jovem e faz com 
que as pessoas conheçam o ambiente 
[físico] em uma próxima oportunidade”, 
comenta Guilherme Simões, sócio pro-
prietário. Ano que vem, o Taiwan deve 
passar por uma reforma na fachada e en-
trada, deixando o ambiente ainda mais 
atrativo. O restaurante foi aberto em 
1968 e conta com 30 funcionários e um 
cardápio com mais de 70 pratos da culi-

RESTAURANTE SELF SERVICE

DÁ LICENÇA
 10,1%

CHOPPÃO
 3,9%

PRATO FINO
 3,5%

RESTAURANTE ÁRABE

KIBERAMA
 19,7%

HABIB'S
 10,2%

GHADA
 2,2%
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nária chinesa. Os mais conhecidos são o 
yakissoba imperial, o lombinho de porco 
e a pescada ao molho.

RESTAURANTE JAPONÊS
Estrutura de logística e recebimento de 

mercadorias, armazenagem adequada, 
manipulação, seleção de ingredientes e 
preparo dos pratos são alguns dos aspec-
tos que colocam o Restaurante Sugoi 
no primeiro lugar do Top de Marcas, na 
avaliação da diretoria do estabelecimen-
to. O restaurante faz o acompanhamento 
e controle de todos os processos para en-
tregar ao consumidor um produto dife-
renciado e de alta qualidade, destacam. 
O Sugoi aposta nas redes sociais e no 
relacionamento direto com o cliente para 
se manter em evidência. “A interação nas 

redes sociais [website, facebook e insta-
gram] com certeza é um fator chave para 
que o Sugoi consiga manter uma relação 
próxima com os clientes, porém sabemos 
que é apenas o início do caminho para a 
fidelização”, diz a diretoria. O restaurante 
abriu em setembro a segunda unidade 
em Londrina, Sugoi Kaiten, que inova 
com o sistema de esteira (Kaiten), único 
em Londrina. “Desde a sua inauguração, 
há cinco ano, o Sugoi vem trabalhando 
para oferecer a melhor experiência da co-
zinha japonesa como sinônimo de comi-
da de qualidade, preço justo e excelência 
no atendimento”, afirmam. 

SORVETE 
A inclusão social é uma das preocupa-

ções da Kibon, que este ano completa 

alimentação

RESTAURANTE JAPONÊS

SUGOI
 5,1%

KOZAN
 3,5%

MATSURI
 2,8%
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TAIWAN
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 12,4%

JIN JIN
 9,1%
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76 anos de atuação no mercado de sor-
vetes. É a primeira indústria brasileira 
do segmento e a primeira na lembrança 
do londrinense em 2019. Neste ano, a 
marca anunciou novas embalagens dos 
sorvetes Cremosíssimos, que passaram 
a ter os sabores e a marca identificados 
também em braile. “Essa é uma iniciativa 
inédita tanto para a Kibon quanto para a 
Unilever no Brasil. Queremos aprender 
mais sobre a luta das pessoas com defici-
ência visual, contribuir para que a rotina 
delas seja mais acessível e fomentar a 
inclusão social, além de entender como 
podemos colaborar com a visibilidade 
desse tema tão importante”, destaca Er-
nesto Viramontes, diretor de marketing 
de Kibon. A iniciativa está apenas no 
início, Kibon prevê implementar a trans-

crição em braile nos demais produtos do 
portfólio no futuro.

SUPERMERCADO 
A campanha de selos do Super Muffato 

virou febre na cidade e contribuiu para fixar, 
ainda mais, a marca na lembrança do con-
sumidor. A campanha é um dos benefícios 
exclusivos do programa de relacionamento 
ClubeFato, que contam com mais de 3 mi-
lhões de usuários cadastrados. A primeira 
foi a das facas Jamie Oliver em 2018; depois 
vieram os potes Royal VKB e agora são as 
panelas Fontignac para celebrar os 45 anos 
da rede. O Muffatto continua marcando 
presença como patrocinador do Londrina 
Esporte Club e realizando eventos como 
a Feira das Cervejas Especiais e a 1ª Meia 
Maratona Super Muffatto. O app da rede foi 

SORVETE
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alimentação

modernizado e ganhou novas funcionalida-
des.  As novas tecnologias estão presentes no 
cotidiano da rede. A nova loja do Super Mu-
ffatto do Aeroporto conta com a tecnologia 
do autocaixa e do painel omnichannel, que 
é uma prateleira virtual onde o cliente pode 
comprar eletroeletrônicos on-line ou off-line. 

LOJA DE PRODUTOS NATURAIS
Pioneira no setor, a Rhelva Verde deve 

estrear este ano o seu sistema de delivery 
em Londrina e prepara o lançamento de 
novos produtos. Com 36 anos de atuação, a 
marca está antenada com as tendências do 
mercado de produtos naturais para ofere-
cer as novidades e inovações aos clientes. 
A Rhelva Verde se diferencia pelo preço 
justo, qualidade, variedade dos produtos, 
e pelo atendimento por nutricionistas. A 
empresa se utiliza das redes sociais para 
chegar a até o consumidor, iniciativa que 
vem dando excelentes resultados, segun-
do a empresa, que começou as atividades 
em 1982 com uma loja e um restaurante 
vegetariano. Após muitas mudanças hoje 
conta com duas lojas físicas e o E-commer-
ce para venda nacional. Trabalha com pro-
dutos do tipo natural integral, light, diet, 
low carb, sem glúten, sem lactose, cosmé-
ticos naturais, ervas medicinais em forma 
de chá, pó e em cápsulas.

PIZZARIA 
Bom atendimento é a palavra chave 

para se destacar em um mercado com 
muita concorrência como os das pizza-
rias. É com isso em mente que a equipe 
da Pizzaria Borelluccio trabalha dia-
riamente. “A nossa marca é forte porque 
sempre tivemos um respeito muito gran-
de com nossos clientes, primando no 
atendimento e qualidade dos produtos”, 
afirma o proprietário Vander Luiz Borelli. 
Para a Borelluccio, mais importante do 
que conquistar novos clientes está a fide-
lização. “A nossa estratégia para manter o 
nome é simplesmente cuidar dos clien-
tes que temos, fazer o melhor para aten-
dê-los, porque um cliente satisfeito é um 
cliente fiel”, diz Borelli. Com a experiên-
cia de quase três décadas, a pizzaria está 
sempre apresentando novidades. Para o 
ano que vem, a empresa se prepara para 
lançar um cardápio com novos sabores 
de pizzas e novos pratos. 

RESTAURANTE ITALIANO
O La Gondola vai completar 28 anos em 

fevereiro de 2020, mantendo um frescor 
de novidade, mas sem perder a essência 
de um restaurante de cozinha clássica ita-
liana. O restaurante preza pelo bom aten-
dimento, eficiência e atenção da equipe. O 
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conforto proporcionado pela ampla estrutura 
cativa o cliente. Mas, é o menu, com pratos 
clássicos, que comtemplam cada região da 
Itália, que mantém o La Gondola, na lem-
brança dos londrinenses. Recentemente, o 
restaurante passou por uma repaginada com 
troca de mesas em parte do ambiente, o que 
conferiu um ar mais despojado.  As pastas de 
cardápios também foram renovadas, assim 
como os utensílios. O La Gondola também 
aposta no delivery, que teve as vendas am-
pliadas com os aplicativos. 

QUEIJO
Mesmo fora de produção desde 2015, o 

queijo da Cativa continua vivo na memória 
dos londrinenses, segundo a pesquisa. O de-
rivado foi retirado do mercado por questões 
de logística, mas a cooperativa já tem planos 
de comercializar novamente em virtude da 
demanda dos clientes. A Cativa comemora 
55 anos este ano, fundada por um grupo de 
produtores de leite, e teve o queijo entre um 
dos seus produtos mais tradicionais. Segun-
do a cooperativa, fi car em primeiro lugar na 
pesquisa serve como uma fonte segura de 
aceitação da marca, que prima pela qualida-
de de seus produtos. x

QUEIJO
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DE OLHO EM NOVOS 
MERCADOS

bebidas

Em 2019, as empresas também aumentaram o mix 
de produtos e o foco em novos mercados. As marcas 
apostam em ações de marketing para reposicionar no-
mes no mercado e conquistar novos consumidores. 

ÁGUA MINERAL
A Crystal é uma marca de água com mais de uma década no 

mercado.  É líder no segmento de águas no Brasil, e em Londrina 
não é diferente. A marca está presente em todas as regiões da cida-
de e, garantir a disponibilidade do produto, é o foco diário das equi-
pes de vendas. De acordo com a empresa, Londrina é um mercado 
em constante evolução. “O ano de 2019 tem sido desafiador para 
toda indústria, porém os resultados são muito satisfatórios para 
nossas marcas. Já estamos 15% acima do ano anterior em vendas”, 
informa a empresa. O Top de Marcas é resultado deste empenho e 
nos certifica de que estamos no caminho certo em conhecer cada 
vez melhor o consumidor e oferecer uma opção de bebida para 
cada tipo de sede”, destacam. 

CAFÉ 
Líder no segmento, o Café Itamaraty conquista os diversos 

paladares. O cuidado e a excelência com cada etapa definem o re-
sultado da bebida. “Abraçamos a cadeia produtiva cafeeira, desde 
o grão do café verde até a xícara, sempre com muita dedicação e 
inovação. Os cafés Itamaraty possuem aromas e sabor marcantes, 
vindos das mais nobres regiões cafeeiras do País e que passam por 
etapas que garantem um produto equilibrado”, afirma a assesso-
ria da marca. O mix de produtos conta com café torrado e moído, 

———  
Marcas de bebida 
agregam valores 
importantes aos 
consumidores 
visando a fidelização





Vencedora do
Prêmio Top de Marcas
no segmento Cervejas
Londrina 2019.

PILSEN

PURO
MALTE

espresso e capuccino. Para marcar presença junto ao consumidor 
londrinense, o Café Itamaraty desenvolve ações de merchandi-
sing em TV e atividades em pontos de vendas que proporcionam 
uma experiência diferenciada. De acordo com a assessoria, o de-
sempenho da marca tem feito que o Grupo 3Corações apresente 
crescimento nos últimos anos. 

CERVEJA 
A Skol venceu neste ano a pesquisa Top de Marcas como a mais 

lembrada pelo consumidor. Só no público feminino alcançou qua-
se 50% de citação. A característica de ser uma cerveja leve, mes-
mo em suas variações Hops (com lúpulo exclusivo) e Puro Malte 
(mais pesadas), agradam bastante as mulheres. Uma das ações da 
marca é recrutar novos bebedores de cerveja, investindo no públi-
co feminino e se posicionando como uma marca que reconhece a 
mulher como consumidora de cerveja. Estão no mercado três cer-
vejas diferentes: a Skol Pielsen, que consolidou o sucesso da mar-
ca nos últimos 20 anos, mais leve e refrescante, e as recentes Skol 
Hops, caracterizada pelos lúpulos aromáticos, lançada em julho 
de 2018, e Skol Puro Malte, lançada no início desse ano, que tem o 
sabor do malte pronunciado e um dourado mais intenso.

CHOPP
Líder no segmento pelo segundo ano consecutivo, o Chopp 

Brahma é comercializado em Londrina deste 2011e já alcança 
grande número de consumidores, sustentado pela força da mar-
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ca. A qualidade de produção, armazenamento, entrega e controles 
rígidos são apontados como os diferenciais do produto, fazendo o 
Chopp Brahma especial. Dentro de seu portfólio a cervejaria Am-
bev oferece aos consumidores o Chopp Brahma Claro e Brahma 
Black. A fábrica, com 130 anos de experiência cervejeira, conta 
com um rigoroso processo de produção, com mais de 370 testes 
de qualidade, o que se reflete na percepção do consumidor.  

LEITE
A Cativa - líder no segmento de leite – está expandindo as fron-

teiras do Paraná e conquistando mercados nos vizinhos São Paulo 
e Santa Catarina. Desde que adquiriu a Confepar, central que en-
globava seis cooperativas, no ano passado, a Cativa vem crescen-
do.  A empresa ampliou a indústria de Pato Branco, no Oeste do 
Estado, e adquiriu a unidade da indústria da Mococa, em Cerquei-
ra Cesar (SP). A cooperativa investe em novos produtores e coo-
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perados, na qualidade da captação até a produção e na distribuição 
ao consumidor. As estratégias para manter a marca em evidência 
passam por investimentos em PDVs (pontos de vendas), ações de 
marketing e mídia de TV, rádio e redes sociais. 

REFRIGERANTE 
Quando pensa em refrigerante o londrinense já associa ao pro-

duto Coca-Cola. A marca é consagrada mundialmente e está, 
constantemente, investindo em novos produtos e ações junto à 
comunidade. Este ano, aproximadamente 1.000 estudantes de 
Londrina e região participaram do Programa de Visita à Fábrica, 
na unidade de Maringá. As operações no Brasil registram cresci-
mento em volume pelo segundo ano consecutivo em embalagens 
individuais e familiares. “Nós expandimos consideravelmente a 
cobertura de dois pilares da nossa estratégia: a apresentação de 
200 ml PET e a mini lata de 220 ml, que gerou crescimento de 72% 
e 37%, respectivamente, durante o ano 2018”, informou a Coca-
-cola FEMSA Brasil.  Apostando na diferenciação, a marca lançou 
em 2018 a Coca-Cola Plus Café Espresso com o sabor do café es-
presso, menos açúcar e mais cafeína.  A Coca-Cola mantém alguns 
patrocínios globais das mais importantes competições esportivas, 
como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, além de outras ações, 
como o Lollapalooza Brasil 2019 e Rock in Rio no Brasil.  

SUCO
O Suco Prat’s acumula este ano crescimento de 20% nas ven-

das. A empresa abriu novos mercados na Região Metropolitana 
de Londrina. As ações de comunicação nas mídias sociais, degus-
tações, participação em TV e ações em mercados e com clientes 
impulsionam o desempenho da marca. A partir do ano que vem, 
a indústria planeja exportar para a Europa e a Ásia, investindo em 
equipamentos de envase asséptico e pasteurizadores adquiridos 
na Europa. Com seis anos no mercado, a Prat’s conta com uma 
equipe experiente, tem um rigoroso controle de qualidade e pro-
duz suco concentrado para exportação. Também atua no ramo de 
frutas in natura. Possuiu 66 distribuidores no Brasil, mas o plane-
jamento da indústria é chegar a cem até 2021. 

VINHO
A tradição da marca, ações de degustação em pontos de ven-

da e investimentos em mídias sociais, posicionam a Vinícola 
Guaravera na liderança do segmento de vinhos em Londrina.  A 
vinícola, segundo a diretoria da empresa, deve fechar o ano com 
incremento substancial nas vendas. Lançada recentemente, a 
cerveja de vinho Grape Ale teve uma grande aceitação do con-
sumidor. Em breve chegará ao mercado o vinho rosé. A Vinícola 
Guaravera nasceu na Serra Gaúcha e construiu em Londrina, no 
Distrito de Guaravera, a sua unidade fabril, sob a administração 
da terceira geração da família. Cultiva uvas de variedades ameri-
canas e comercializa marcas consagradas no mercado como os 
vinhos Guaravera e Mr. Thomas. x

COCA-COLA

TOP DO TOP
MARCA MAIS LEMBRADA EM LONDRINA:

TOP MARCA
MAIS LEMBRADA EM REFRIGERANTES:

COCA-COLA
CRYSTAL
TOP MARCA

MAIS LEMBRADA EM ÁGUAS:

bebidas
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COMUNICAÇÃO 
INTERATIVA
———  
Meios de comunicação se 
aproximam cada vez do público

Com as redes sociais, a informação chega cada vez mais rápido e o público dei-
xou de ser apenas um consumidor para ser produtor de conteúdo. Com isso, 
os meios de comunicação estão se reinventando, entregando conteúdos cada 
vez mais interativos e com alcance local. É preciso ser relevante!

comunicação

EMISSORA DE TV
Com conteúdo de entretenimento produzido para destacar o regionalismo e as carac-

terísticas do Estado do Paraná, privilegiando a cultura e o desenvolvimento local, a RPC 
se posiciona como a emissora mais lembrada pelo londrinense. A empresa procura criar 
uma conexão com o telespectador transmitindo os fatos que acontecem no Paraná e 
no país. “Entramos diariamente na casa de nossos telespectadores e construímos uma 
relação de segurança, conforto e parceria. Prezamos muito pela comunicação com qua-
lidade e temos uma equipe treinada exclusivamente para atendê-los, desde o suporte 
com sugestões de reportagens à busca de mais informações”, informa a RPC. A marca 
ainda promove uma série de ações para estar próxima da comunidade como o RPC na 
Praça, que leva entretenimento e diversão para a população.

EMISSORA DE TV

RPC (GLOBO)
 39,0%

REDE MASSA (SBT)
 24,3%

RIC (RECORD)
 12,6%
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JORNAL E PORTAL DE NOTÍCIAS 
O Grupo Folha foi duplamente Top de 

Marcas, com o jornal Folha de Londrina e 
o Portal de Notícias Bonde. O grupo está 
fazendo parte da história da cidade há 70 
anos. Durante as sete décadas, o jornal 
criou vínculo de confiança e credibilidade 
com o público leitor e com a sociedade. A 
cada dia, a Folha investe em tecnologia e 
inovação para atrair novos leitores como 
os conteúdos interativos do FolhaCast, 
produzido pela editoria de Podcasts, e dos 
cadernos de Transmídia. Em 2019, o site 
Folha de Londrina foi remodelado, fican-
do mais interativo e intuitivo. Os assinan-
tes da edição digital do jornal impresso 
ganharam um aplicativo com funções in-
terativas como áudio para as notícias. Já 
os usuários do Portal Bonde contam com 
pushs de alerta sobre as principais notí-
cias e podem acompanhar o dia a dia na 
região de Londrina, no Paraná e no Brasil 
pelas redes sociais. O Portal se consolida 
como um dos maiores portais do Estado 
com mais de 10 milhões de pageviews, 
principalmente com um conteúdo de di-
versão, entretenimento e serviços. 

PROGRAMA LOCAL DE TV
Para alcançar resultados positivos, a 

Rede Massa aposta em estratégias para 
cativar e fidelizar o telespectador. Uma 
delas é a interação com público. O progra-
ma Tribuna da Massa, carro-chefe da 
emissora, é transmitido ao vivo pelo face-
book e Youtube. O Grupo Massa investiu 
alto no cenário do Tribuna da Massa e 
acrescentou mais dez minutos de dura-
ção ao programa, totalizando duas horas 
de exibição com conteúdo local e da re-
gião. Em Londrina, o programa é coman-
dado por Carlos Camargo, um dos nomes 
mais conhecidos do jornalismo regional e 
paranaense pela versatilidade, carisma e 
opinião contundente. Para o diretor local, 
Maurício Diniz Emídio, a meta para 2020 
é investir mais recursos para oferecer o 

melhor conteúdo jornalístico para os londri-
nenses. “Queremos fortalecer ainda mais a 
nossa programação, que já é um sucesso. Para 
isso, estamos investindo em novas platafor-
mas, sem esquecer do compromisso da Rede 
Massa de levar informações com seriedade 
para a casa dos nossos telespectadores”, diz.

RÁDIO 
A facilidade de acessar rádios pela inter-

net e aplicativos faz com que as emissoras 
conquistem cada vez mais ouvintes e com 
a Rádio Paiquerê não é diferente. O nome 
Paiquerê tem uma ligação estreita com a ci-
dade e as emissoras estão sempre atentas aos 
acontecimentos locais. Neste ano, a Paiquerê 
AM, fundada em 1957, sendo a terceira rádio 
de Londrina, fez a migração para frequência 
FM, se posicionando com a marca Paiquerê 
91.7. “Fizemos adequações na programação, 
mas sem perder a essência baseada na infor-
mação e interação com o ouvinte rádio que a 
posicionou como a rádio mais popular do in-
terior do Paraná”, afirma o diretor JB Faria. Já 
a Paiquerê FM 98.9, fundada há 40 anos, foi a 
primeira FM da cidade. “O foco constante é de 
que o ouvinte participe da vida da emissora, 
dos sorteios, promoções e eventos. Todos os 
nossos comunicadores buscam esta interação 
constante com o ouvinte”, comenta o diretor 
Ricardo Spinosa. A emissora estreou novos 
programas como o Rádio Vitrola, o retorno do 
Pela Porta da Cozinha e a criação do portal de 
notícias Paiquerê FM News. x
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INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS
————  
Instituições de ensino adotam novas práticas de ensino

educação

Escolas buscam inovar nas metodolo-
gias de ensino para abrir os horizon-
tes de alunos e professores, de forma 

a serem mais que educadoras, e sim institui-
ções de formação de cidadãos. 

COLÉGIO PARTICULAR 
Em setembro deste ano, o Colégio Maxi

passou a integrar o Grupo Cognita que reúne 
75 escolas, com mais de 45 mil estudantes. 
Com sede em Londres, possui 40 escolas 
no Reino Unido e mais 35 escolas em oito 
outros países. “A incorporação do Colégio 
Maxi ao Grupo Cognita proporcionará uma 
troca intensa e direta com escolas de alguns 
dos mais desenvolvidos sistemas educacio-
nais do mundo. Isso permitirá uma evolu-
ção na abordagem curricular e possibilitará 
a ampliação dos horizontes dos professores 
e alunos, inclusive com a real possibilidade 
de programas de intercâmbio para ambos e 
o aperfeiçoamento no ensino de idiomas”, 
afi rma a direção. O mais importante, segun-
do eles, é que isso acontece sem que o Maxi 
perca sua identidade. “É na diversidade de 
culturas, tanto de países como de escolas, 
que surge a riqueza do projeto da Cognita. 
Por isso, o grupo se associa a escolas que es-
tejam comprovadamente entre as melhores 
de seus países”, destacam. 

CURSO PRÉ-VESTIBULAR
O curso Sigma acumula 20 anos de experiência e nos últimos 

sete anos, somando mais de 4 mil alunos aprovados no vestibular 
da Universidade Estadual de Londrina (UEL), sendo quase 80 nas 
primeiras colocações. “O bom desempenho dos estudantes refl ete a 
qualidade do ensino e faz com que o Sigma se mantenha fi rme na 

Quem estuda na Unopar tem um diploma reconhecido 
no Brasil inteiro. Aqui, você aprende o que o mercado 
exige com aulas práticas, laboratórios de última geração 
e apoio de professores durante todo o curso.
Pode comparar. Universidade assim é Unopar.

FAÇA JÁ SUA PROVA: unopar.br

UMA UNIVERSIDADE 
RECONHECIDA APROXIMA VOCÊ 
DAS MELHORES OPORTUNIDADES.
UNOPAR. MAIS UMA VEZ, A UNIVERSIDADE PARTICULAR 
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lembrança do londrinense”, afi rma a diretora 
comercial, Fernanda Hatti. Nos perfi s ofi ciais 
na Internet, a instituição compartilha notícias 
do dia a dia, dicas para os vestibulandos, co-
mentários de professores sobre as disciplinas, 
entre outros temas educacionais. “O Sigma 
está sempre atento em inovar, buscando for-
mas de melhorar o aprendizado do aluno e 
a experiência que a escola representa para a 
vida dele”, destaca Fernanda. 

ENSINO A DISTÂNCIA  E 
UNIVERSIDADE PARTICULAR

A Unopar lidera duas categorias e é a 
marca mais lembrada quando o londrinense 
pensa em Universidade Particular e em En-
sino a Distância. A instituição, que sempre 
investiu em estrutura e inovação tecnoló-
gica, vive a efervescência da transformação 
digital. A Universidade tem 47 anos e pos-
suiu uma história com o desenvolvimento 
de Londrina. É hoje a maior Universidade 
de Ensino a Distância (EAD) do País, com 
mais de 300 mil alunos. Os polos da Uno-
par EAD oferecem cursos de graduação, 
pós-graduação (especialização) e cursos li-
vres em mais de 450 municípios em todos 
os Estados brasileiros. E é de Londrina que 
são transmitidas diariamente as aulas para 
os diversos polos. “A capacidade de alcançar 
os locais mais distantes, levando educação 
de qualidade, certamente é um dos pontos 

que faz a diferença na memória do londrinense ao reconhecer 
a Unopar como Top de Marcas, tanto em universidade quanto 
em educação a distância. No próximo ano serão intensifi cados 
os investimentos em tecnologias que tragam retornos positivos 
a educação à distância, além da oferta de novos cursos”, destaca 
a assessoria de imprensa da Unopar.
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Quem estuda na Unopar tem um diploma reconhecido 
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educação

ESCOLA DE IDIOMAS
Fundada em 1987, a Wizard by Pearson é a maior rede de en-

sino de idiomas do mundo. São mais de 1.270 unidades franquea-
das distribuídas em todo o Brasil, no Paraguai, na Costa Rica, nos 
Estados Unidos e no Japão.  “A inovação e o aprimoramento cons-
tante das soluções educacionais estão no DNA da Wizard. Esta-
mos sempre atualizados quanto ao que é tendência em educação 
para mantermos nossa posição de pioneirismo no oferecimento 
de experiências de aprendizagem completas e diferenciadas aos 
nossos alunos”, afirma Piero Franceschi, vice-presidente de Fran-
quias da Wizard. Um bom exemplo é o Wiz.me, primeiro assisten-
te pessoal dotado de inteligência artificial para ensino de inglês 
do Brasil, disponibilizado a todos os nossos alunos adolescentes 
e adultos. A metodologia exclusiva da rede e os investimentos em 
inovação fazem com que milhares de alunos satisfeitos recomen-
dem a Wizard by Pearson todos os anos. Em Londrina, a Wizard 
possuí cinco escolas, em diferentes regiões da cidade. 

ESCOLA INTERNACIONAL
A St. James’ International School constrói a identidade de 

uma escola de propósitos e valores, que vai além da sala de aula e 
pensa na sociedade em que está inserida. Essa identidade é com-
provada por meio das ações de voluntariado que movimentam 
alunos, famílias, professores e comunidade. A escola está alicer-
çada em dois pilares: a do relacionamento e da inovação. “A St. Ja-
mes’ acredita na parceria escola e família para dar bons frutos no 
ensino, e investe na inovação presente na metodologia do ensino 
bilíngue, nas iniciativas de empreendedorismo e na inclusão de 
ferramentas de design, tecnologia e inovação. Buscamos sempre 
referencias internacionais por meio de visitas e contatos com es-
colas parceiras no mundo. Hoje já temos implantadas na escola 
práticas que são vivenciadas na Finlândia, Singapura e Vale do 
Silício, locais de comprovada eficiência educacional. Estamos 
também trabalhando com metodologias ativas nas salas de aula, 
preparando os alunos para os desafios de um novo mundo que 
se abre com a tecnologia, a interação e a capacidade de inovar”, 
destaca a diretora Márcia Kobayashi. 

ESCOLA PROFISSIONALIZANTE
O Senai implantou o HUB de inteligência artificial, investindo 

R$ 10 milhões para facilitar a adoção da tecnologia nas empresas 
londrinenses. Também lançou recentemente o Senai Flex que 
possibilita a personalização dos cursos e a inclusão de novos cur-
sos voltados a tecnologia como o Big Data e sistemas inteligentes. 
O Senai fortaleceu a graduação com os cursos de Engenharia Elé-
trica e Engenharia Mecânica e com cursos de pós-graduação que 
atendem a necessidade das novas tecnologias de mercado volta-
da para o mundo 4.0. “Nosso principal diferencial é o número de 
aulas práticas. Aqui o aluno aprende a fazer através de atividades 
coletadas nas empresas. Trazemos situações reais para dentro da 
sala de aula”, afirma o gerente Henry Carlo Cabral. Os cursos mais 
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procurados são os voltados a manutenção industrial como 
o de Técnico em Eletromecânica, além dos cursos voltados 
a tecnologia, como engenharia de software. 

ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL 
A escola O Peixinho investe tem uma proposta pedagó-

gica focada na aprendizagem significativa e no desenvolvi-
mento socioemocional dos alunos. O estabelecimento vem 
inovando com a implantação de projetos e recursos tecno-
lógicos que otimizam o aprendizado. A escola desenvolve 
também o Projeto Empreendedor Mirim, que aborda três 
eixos de conhecimento: descobrindo a si mesmo; apren-
dendo sobre o trabalho e as profissões; e descobrindo a vida 
financeira. O Peixinho disponibiliza um aplicativo integra-
do com o sistema de gestão da escola para facilitar aos pais 
e responsáveis o acesso às informações administrativas e 
acadêmicas do aluno.  “Além disso, temos investido forte-
mente na formação tecnológica dos nossos educadores, na 
modernização do espaço físico e na aquisição de mobiliá-
rios tanto para a Educação Infantil quanto para o Ensino 
Fundamental”, afirma Daniele Zoéga Della Barba, diretora 
educacional. A escola, que completou 50 anos, anuncia 
para o próximo ano período integral e semi-integral. 

P E L O S  L O N D R I N E N S E S 
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ESCOLA DE MODELO

STUDIO DESIRÉE SOARES
 31,1%

STUDIO CDI
 2,7%

FORUM MODEL
 2,2%

ESCOLA PROFISSIONALIZANTE

SENAI
 29,8%

SENAC
 13,6%

SESC
 9,2%

ESCOLA DE DANÇA
Referência em dança de salão, a Espaço La-

tino permanece consolidada na lembrança dos 
londrinenses. A escola com 31 anos de atuação, 
formou a maioria dos profissionais da área em 
Londrina e está ampliando as instalações para 
oferecer novos cursos e uma gama de novos esti-
los para atender um novo público. Também está 
investindo em um espaço para realização de even-
tos e festas. “Estar em primeiro lugar na pesquisa é 
fruto da qualificação dos profissionais, mas, prin-
cipalmente, do relacionamento individualizado 
com os alunos. A Espaço Latino preocupa-se em 
ouvir as necessidades dos clientes e acompanhar 
a sua frequência”, afirma Luiz Carlos “Mumu”, fun-
dador do Espaço Latino. Em 2019, a escola abriu 
novas turmas de manhã e tarde e conta com uma 
turma exclusiva para os idosos. 

ESCOLA DE MODELOS
Mais do que new faces, o mercado está buscan-

do profissionais completos e qualificados, seja para 
desfilar nas passarelas ou participar em campa-
nhas publicitárias. O Studio Desirée Soares atua 
para preparar os novos talentos para o mercado 
fashion. Uma das ações é o concurso anual Garota 
e Garoto Studio Desirée Soares para a escolha dos 
novos rostos da agência. O ano também foi de ino-
vações e parcerias como a realização de um projeto 
específico para os interessados na carreira de ator e 
atriz. “O profissionalismo é um dos nossos diferen-
ciais. O curso de manequim e modelo fotográfico 
é credenciado ao Sindicato de Manequins e Mode-
los do Paraná, garantindo o registro em carteira de 
trabalho aos alunos. Além disso, executamos auto-
maticamente o trabalho de agenciamento dos mo-
delos”, afirma Dolores Soares, gestora do Studio. x

educação
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imóveis 

APOSTA NA 
ECONOMIA
———  
Desempenho econômico 
anima o mercado ligado a 
construção civil

A confiança na recuperação da econômica movimenta o setor da construção civil 
em Londrina. Os principais players da cidade apostam em crescimento e aqueci-
mento das vendas e, se preparam para atender as demandas dos consumidores 
oferecendo serviços e produtos de qualidade, com sofisticação e preços. 

CONSTRUTORA 
A construtora A.Yoshii está apostando no potencial de crescimento da construção ci-

vil em Londrina. A redução na Taxa Selic somada as movimentações do governo como 
a reforma da Previdência e melhores condições de financiamento, estão, segundo a 
empresa, beneficiando o mercado imobiliário, que vem respondendo aos lançamentos 
da construtora.  Atualmente, a empresa está em um avançado ritmo de lançamentos, 
com projetos inovadores e sofisticados que atendem à exigente expectativa do público 
londrinense.  No começo do ano, lançou o Lakeside Residence, localizado na região da 
Bela Suíça e, em meados de maio, o The Edge, na Gleba Palhano. A construtora está 
também trabalhando a divulgação de pré-lançamentos, no coração da Gleba Palhano. 
Com raízes na terra vermelha, o Grupo A. Yoshii construiu uma relação próxima à co-
munidade, com o Instituto A.Yoshii à frente de ações e projetos sociais que beneficiam 
e beneficiaram toda a região. 

IMOBILIÁRIA 
Mais uma vez, a imobiliária Mônaco conquista a liderança na pesquisa, consolidan-

do a sua posição no segmento. A marca, com três filiais na cidade, se consolidou agre-
gando conceitos e valores indispensáveis para a confiança de seus clientes. O ano de 
2019 foi marcado por investimentos e novidades. Foram reformadas todas as sedes e a 
unidade da Gleba Palhano foi ampliada, criando uma central administrativa para aten-
der as demandas imobiliárias, oferecendo maior agilidade. Além disso, a empresa tor-
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nou-se corretora de seguros para atender às demandas do setor. 
“A equipe de profissionais e colaboradores é sempre direcionada 
a identificar e antecipar as necessidades dos clientes interessa-
dos em comprar, vender ou alugar um imóvel”, destaca o sócio 
proprietário, Marcos Moura.

LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
O setor de materiais de construção superou a crise econômica 

e registra alta nas vendas no primeiro trimestre de 2019. A libe-
ração de recursos do saque do FGTS e corte de juros estão esti-
mulando o consumidor a investir em construção e reformas. Em 
Londrina, o Depósito São Marcos é a marca mais lembrada 
pelo consumidor no segmento, somando 39 anos de fundação. 
“O bom atendimento nos aproxima do cliente, estreita nossas 
relações e faz o consumidor se sentir parte do nosso negócio”, 
enfatiza Luciney de Oliveira Souza, proprietária. A marca tam-
bém investe em campanhas frequentese de varejo em diferentes 
veículos de comunicação. 

LOJA DE MATERIAL ELÉTRICO
A Econolux volta a liderança no segmento de materiais elétri-

cos na pesquisa deste ano. A empresa oferece uma grande varie-
dade de produtos para atender tanto o varejo quanto o atacado. A 
divulgação da marca e de produtos estão em campanhas de rá-
dio e televisão, além das redes sociais. Mas, segundo a empresa, 
a divulgação boca a boca é o grande diferencial. “Oferecemos aos 
clientes produtos de qualidade e com inovação. Temos muitos 
planos para futuro e buscamos sempre inovar e melhorar a cada 
dia, para oferecer o melhor para nossos clientes. Pretendemos 
também ampliar a nossa estrutura para continuar o crescimen-
to da empresa”, afirma o proprietário Valdir Loiola. Com 24 anos 
de experiência no mercado, a marca foi consolidando o nome no 
mercado e conquistando espaço crescente no setor. x 
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SAÚDE EM 
EXPANSÃO

O ano de 2019 vai ficar marcado como período de investimentos em infraes-
trutura e equipamentos pelas empresas do setor de saúde em Londrina. 
As marcas aumentaram das unidades de atendimento e expandiram os 
serviços para garantir mais qualidade no atendimento. 

saúde

ACADEMIA DE GINASTICA
O mercado de Londrina é ávido por novos modelos de negócio que agreguem 

valor ao produto e aos serviços ofertados. Nesta perspectiva, houve uma forte ade-
rência dos londrinenses ao modelo Smart Fit, o nome mais citado pelo londrinen-
se. O propósito da academia é democratizar o acesso à prática de atividade física 
de alto padrão. “A facilidade para se matricular, preços acessíveis, aparelhos de alta 
tecnologia, que permitem uma melhor performance e segurança na hora de fazer 
os exercícios, e a possibilidade de usar a academia em qualquer cidade são nossos 
diferenciais”, destaca a rede que é a maior em academias esportivas da América La-
tina. A unidade de Londrina recebeu este ano um novo espaço, o exclusivo Smart 
Shape, que é um circuito de emagrecimento de alta intensidade. A rede lançou ain-
da dois aplicativos: Smart Fit Coach e Smart Nutri. 

CLÍNICA DE IMAGEM E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
O Lab Imagem vem mantendo o ritmo de crescimento com a inauguração das 

unidades Palhano e Santos Dumont. A Matriz passou por reforma, o que trouxe 
mais conforto aos clientes. Para o ano que vem estão previstas a abertura de mais 
duas unidades de coletas, uma na avenida Saul Elkind, na zona Norte, e outra no 
bairro Santo Amaro, em Cambé, além de investimentos em novos equipamentos 

CLÍNICA DE IMAGEM
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———  
Empresas ampliam as estruturas 
para entregar mais qualidade de 
atendimento
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SAÚDE EM 
EXPANSÃO
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para os métodos de imagem e otimização do processo de aten-
dimento. “O Lab Imagem tem uma história de prestação de ser-
viços na área de Medicina Diagnóstica de mais de 35 anos. Du-
rante todo este tempo se preocupou em preparar a equipe para 
a melhor experiência em atendimento, qualidade, segurança, 
tecnologia e laudos compatíveis com a exigência da população de 
Londrina e Região, identificada como um polo na área médica”, 
afirma o diretor Marco Antonio Romero Aliberti. 

FARMÁCIA 
Com a missão pautada no cuidado com as pessoas, a Vale 

Verde realiza ações de marketing focadas sempre em saúde, be-
leza e bem-estar. A empresa tem uma relação estreita com blo-
gueiras e influenciadores digitais da região, que conversam com 
público da marca de uma forma bastante próxima. “Isso permitiu 
que conseguíssemos alcançar novos consumidores, que se iden-
tificam tanto com elas quanto com a marca. Estamos também 
presentes em ações de saúde, com aferição de pressão e glice-
mia, trazendo informação e cuidados semanalmente, em vários 
pontos da cidade. Nossas ações com o Feliz Idade, grupo voltado 
à terceira idade, com acompanhamento de indicadores de saúde 
e exercícios físicos, traz mais de 700 idosos semanalmente às lo-
jas participantes”, informa o departamento de marketing.  Com 
a evolução da marca, a Vale Verde investe na revitalização das 
lojas, partindo para o novo modelo de loja que proporciona uma 
melhor experiência do cliente.

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
Pioneira no setor de farmácia de manipulação, a Londrifór-

mulas estuda a ampliação da rede. A marca, mais lembrada em 
Londrina, está também presente em Apucarana, Arapongas, Cor-
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saúde

nélio Procópio e Ibiporã. “Buscamos sempre inovar e conquistar 
novos mercados. Em futuro próximo estaremos em novas cida-
des, sempre buscando atender da melhor forma nossos clientes”, 
diz o diretor Evaldo Mendes Taborda. A Londrifórmula, segundo 
ele, acompanha o desenvolvimento do setor que está em cons-
tante evolução. “As novas tecnologias permitem a manipulação 
de medicamentos conforme a prescrição médica e com exatidão”, 
reforça. Pensando na comodidade dos clientes, a rede possibilita 
o orçamento pelo site ou por aplicativo de mensagem. Outra faci-
lidade é a entrega expressa para o consumidor receber o produto 
de forma rápida em qualquer endereço.

HOSPITAL 
O Hospital Evangélico, o mais lembrado pelo londrinense, 

implementou neste ano melhorias no atendimento e assistência, 
visando a segurança e o conforto dos pacientes e visitantes. Os 
destaques são para os protocolos de gerenciados de atendimento 
médico, atualização da estrutura física e do parque tecnológico, e 
revisão de processos que buscam melhorar a experiência do pa-
ciente. A instituição de saúde também modernizou a ala de en-
fermaria do SUS e criou uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) 
com 15 leitos equipados e exclusivos aos pacientes conveniados 
ao Sistema Único de Saúde. Paralelamente, substituiu o datacen-
ter do hospital, que aumentou a velocidade e performance dos 
sistemas. A fachada foi revitalizada, o setor de manutenção refor-
mado e a unidade de Medicina Hiperbárica inaugurada, além das 
reformas nos centros-cirúrgicos, sala de parto e setor de Nutrição 
e Dietética. O principal investimento para 2020 será um novo 
Pronto-Socorro, totalmente modernizado e otimizado.

PLANO DE SAÚDE 
Manter a relevância no mercado é um dos maiores objetivos 

da Unimed Londrina. Líder no mercado de planos de saúde 
em Londrina e região, a operadora conta com mais de 1200 mé-
dicos cooperados, 190 mil clientes, 650 colaboradores e a maior 
rede de hospitais, clínicas e laboratórios credenciados. “Quando 
investimos na capacitação da nossa equipe, promovemos treina-
mentos com fornecedores e valorizamos a produção médica dos 
nossos cooperados. Essas ações visam, justamente, a continuar 
sendo o plano de saúde mais lembrado. Estamos prestes a com-
pletar 50 anos com resultados financeiros sólidos e ampliação e 
qualificação nos serviços oferecidos”, destaca a diretoria. A coo-
perativa também está focada no mercado de micro e pequenos 
empreendedores com o lançamento do plano PME, que atenderá 
o segmento corporativo de “pequenas e médias empresas”. “Que-
remos reforçar nossa carteira corporativa. Também iremos adotar 
soluções tecnológicas para aproximar e facilitar as demandas dos 
nossos clientes e estimular os cuidados com a saúde”, afirmam.  
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famílias londrinenses. Estar ao lado das pessoas nos momentos 

importantes é o que move nosso negócio há vinte anos.

A UNIPAX se orgulha em ser lembrada mais uma vez pelas

saúde

bem estar

educação

e muito +

www.unipax.com.br

 
PLANO ASSISTENCIAL FUNERAL

A Unipax completa 20 anos de atuação este ano e conta com 
mais 80 mil clientes que fazem parte de uma completa rede de 
benefícios. Os associados contam com acesso a consultas, exa-
mes, terapeutas, farmácias, faculdades, academias, depósitos de 
construção, postos de combustível e muitos outros serviços, além 
da cobertura funeral. O diretor administrativo da UNIPax, Marcelo 
Bisatto Cardoso, afirma que o resultado da pesquisa, que posicio-
na a marca como a mais lembrada no setor, é reflexo da qualidade 
de atendimento e a empatia que os colaboradores da Unipax tem 
com os familiares em momentos delicados e difíceis. “Investimos 
no aprimoramento contínuo dos nossos serviços e na qualificação 
dos colaboradores para continuar retribuindo a confiança que a 
população deposita na empresa. E vamos além, oferecendo um 
plano de vida a todos os clientes”, destaca Cardoso. x

PLANO ASSISTENCIAL E FUNERAL 

UNIPAX
 15,6%

GRAM
 13,9%

UNIÃO
 4,2%

PLANO DE SAÚDE

UNIMED
 58,7%

HOSPITALAR
 10,8%

UNIPAX
 3,0%

HOSPITAL

EVANGÉLICO
 36,4%

HU
 19,8%

SANTA CASA
 11,7%
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serviços

COMODIDADE E PREÇO
———  
Empresas atraem a clientela com soluções 
que facilitam o dia a dia
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AUTOESCOLA

PARANÁ
 34,0%

PRATIKA
 5,0%

SILVA
 4,0%

Osetor de Serviços registra desempenho positi-
vo em 2019, mas ainda não pode ser conside-
rado em recuperação. Para superar esse cená-
rio, as empresas estão usando a criatividade 
e levando aos consumidores soluções que 
garantem comodidade e preços acessíveis

AUTOESCOLA
A Autoescola Paraná inaugura, ainda este ano, uma 

unidade na região dos Cinco Conjuntos, zona Norte, am-
pliando para seis as unidades da empresa que está há 46 
anos em funcionamento e é líder absoluta no segmento. 
“Aqui o atendimento é feito de “pai para fi lho”, com serieda-
de e competência”, afi rma Angela Maria Fudolli, diretora de 
Ensino. A Paraná Autoescola está capacitada para habitar 
motorista de todas as categorias. Conta com uma equipe de 
53 pessoas, entre instrutores e atendentes. A sua estrutura 
conta com três pistas de motos, centro prático e teórico e lo-
cais fechados para treinamento de baliza. A frota de veículos 
conta com motocicletas, carros, ônibus, carreta e caminhão. 
Para atrair os clientes, a aposta tem sido nas redes sociais, 
com sorteios e parcerias. 

BANCO COOPERATIVO
No primeiro ano em que o segmento é pesquisado, a mar-

ca Sicredi foi a mais lembrada pelo londrinense. Na região, 
o Sicredi União PR/SP fechou o primeiro semestre de 2019 
com crescimento de 20% no número de associados em re-
lação a 2018, e a meta é fechar o ano com 236.681. O núme-
ro de agências chegou a 97 no fi nal do primeiro semestre 
e deverá saltar para 116 até o fi nal de 2019. Os ativos totais 
aumentaram 23%. A cooperativa expandiu a rede de agên-
cias em Londrina com a inauguração de mais duas novas 
agência (uma na avenida Bandeirantes e outra no alto da 
Inglaterra) e reinaugurou a agência da Zona Norte em novo 
local na avenida Saul Elkind. “Isso nos dá maior visibilida-
de. Também estendemos nossa presença no digital, crian-
do campanhas e estratégias para o ambiente online”, conta 
Carla Sonoda, gerente de Desenvolvimento Regional Norte. 

BANCO COOPERATIVO

SICREDI
 32,4%

SICOOB
 15,0%

ITAÚ
 6,4%

Somos a única instituição 
fi nanceira que realmente 
está ao lado da 
comunidade em suas 
ações nos bairros, nas 
igrejas, nas escolas, nas 
entidades sociais. Isso, 
sem dúvida, nos aproxima 
muito da comunidade 
onde atuamos”
�  CARLA SONODA



O Sicredi tem um grande envolvimento com a comunidade por 
meio de seus programas sociais. “Somos a única instituição fi -
nanceira que realmente está ao lado da comunidade em suas 
ações nos bairros, nas igrejas, nas escolas, nas entidades sociais. 
Isso, sem dúvida, nos aproxima muito da comunidade onde 
atuamos”, afi rma Carla. 

BARBEARIA
Com dois anos de mercado, a Jacob’s Barbearia já alcança vi-

sibilidade no segmento e planeja a abertura de uma rede de fran-
quias da marca, além da abertura de mais duas novas unidades, 
uma no centro de Londrina, e outra na cidade de São Paulo. Este 
ano, a Jacob’s passou por uma reforma física para agregar novos 
serviços e produtos, e oferecer mais conforto aos clientes. “So-
mos modernos, mas sem perder as raízes. Contamos com bons 
profi ssionais para garantir as melhores experiências aos clientes. 
No ano passado, estávamos em segundo lugar a pesquisa Top de 
Marcas, e investimos na propaganda para alcançar mais visibili-
dade, e deu certo”, comemora o proprietário, Geconias dos Santos 
do Nascimento.
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serviços

BARBEARIA

JACOB'S
 2,4%

PRADO
 1,1%

CAMISA 10
 0,6%

CINEMA

CINEMARK / BOULEVARD
 26,9%

 CINE ARÁUJO / CATUAÍ
 26,1%

CINESYSTEM / LONDRINA NORTE
 11,2%

CLUBE SOCIAL

IATE CLUBE
 24,2%

AREL
 8,5%

GRÊMIO
 7,8%



CINEMA
A Cinemark, que em Londrina está dentro do Boulevard 

Londrina Shopping, foi novamente o cinema mais lembrado 
pelo londrinense. A marca tem como propósito levar ao clien-
te a melhor experiência dentro e fora do cinema. Isso se reflete 
tanto na escolha da programação, que inclui os maiores lança-
mentos do circuito mundial, quanto na oferta das mais moder-
nas tecnologias de projeção. Ao mesmo tempo, a rede investe 
cada vez mais no conforto das salas. Em sintonia com o que há 
de mais atual no mercado, a rede quer ajudar a criar lembranças 
e emoções para os amantes da sétima arte, o que inclui a exibi-
ção de conteúdos especiais e dos clássicos do cinema, além de 
projetos como “Projeta Brasil”, “Projeta às 7”, “Palco Cinemark” 
e “Festival Kids”. Em 2019, a Cinemark realizou duas grandes 
ações com objetivo de dar mais conforto ao público. Em maio, 
foi ampliada as vendas de pipocas para o varejo. E, no mês se-
guinte, o APP foi repaginado e passou a oferecer a venda de in-
gressos com lugares marcados e de combos. A Rede Cinemark 
representa cerca de 30% do mercado brasileiro de cinema, com 
634 salas de cinema em 86 complexos distribuídos por 48 cida-
des em 17 estados e o Distrito Federal.

CLUBE SOCIAL
Em 2019 o Iate Clube, o clube mais lembrado, reforçou a sua 

presença nas redes sociais para manter os associados informa-
dos e divulgar as ações do clube.  Neste ano, o Iate foi palco de 
grandes shows como Thiaguinho, com o show “Tardezinha” e, 
recentemente, a sunset do renomado DJ Alok. Sempre pen-
sando em novas perspectivas, o clube ampliou o leque de de-
pendentes por associados. Além disso, pretende continuar cui-
dando do cartão postal da cidade: o Lago Igapó e a natureza que 
margeia o clube. “O Iate está sempre empenhado no bem-estar 
de seus associados e convidados, oportunizando momentos de 
lazer, esporte, saúde e cultura para a comunidade londrinense. 
O clube tem em seu quadro social cerca de 8 mil pessoas e ofe-
rece atividades como natação, hidroginástica, futsal, basquete, 
volêi, tênis, beach tênis, judô, yoga, náutica, canoagem, remo, 
além de restaurante”, enumera o Comodoro Paulo Bassani.  

P E L O S  L O N D R I N E N S E S 



EMPRESA DE CONSÓRCIO 
Com o mercado de imóveis aquecido em Londrina, a mar-

ca União mantém a liderança na lembrança do consumidor. 
Neste ano, registrou avanço de 37% na aquisição de novas co-
tas em comparação com o mesmo período do ano passado.  A 
empresa lançou um novo grupo de imóveis, que apresenta o 
benefício de upgrade de 100%, e que permite ao cliente, após 
ser contemplado, aumentar em até 33,33% a sua faixa de crédi-
to. “Lançamos ainda duas novidades. Uma delas é o MYPlace, 
o consórcio para brasileiros que desejam adquirir um imóvel 
nos EUA ou em Portugal. E a outra é o CONDOFAZ, o consórcio 
para condomínios, um produto pioneiro e inovador que possi-
bilita atender as diversas necessidades dos condomínios como 
reformas e aquisição de diversos equipamentos”, aponta o de-
partamento de marketing da BR Consórcios, administradora 
da marca União.

ESTACIONAMENTO PARTICULAR
O trânsito é um dos maiores problemas das cidades de mé-

dio e grande porte. Com cada vez mais veículos circulando, en-
contrar uma vaga se transforma em uma verdadeira saga. Um 
estudo da Universidade da Califórnia mostra que 74% dos con-
gestionamentos são causados por motoristas procurando uma 
vaga para estacionar. Para enfrentar o problema as empresas 
estão investindo em soluções de mobilidade. A Estacenter 
Parking, vencedora do Top de Marcas e especialista na admi-
nistração de estacionamentos, acredita que com tecnologia, 
processos de gestão e bom atendimento ao cliente é possível 
uma mobilidade urbana efi ciente. A empresa oferece soluções 
como instalação de equipamento de controle informatizado e 
automatizado, contratação de seguro, manutenção da área do 
estacionamento, equipe de atendimento especializada e alva-
rá de funcionamento. 

GRÁFICA 
A Midiograf, marca que vem em primeiro lugar na memória 

do londrinense, inaugura no começo de 2020 uma nova unida-
de de embalagens, que vai permitir a empresa dobrar a capa-
cidade de produção de caixas em papelão. Serão 2.450 metros 
quadrados de área destinadas para produção. Líder no segmen-
to gráfi co, a empresa mantém uma estratégia de posiciona-
mento da marca focada em estar associada a bons momentos 
e eventos culturais, comunitários e esportivos. Para continuar 
relevante neste nicho de mercado, a marca estuda anualmente 
novos investimentos e ações. A Midiograf recebeu pela tercei-
ra vez consecutiva o prêmio de melhor impressão do Paraná e 
investe em inovação e tecnologia para oferecer impressões de 
qualidade do off set ao digital.

serviços
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A MARCA
MAIS 
LEMBRADA
PARA A VIAGEM
DOS SEUS 
SONHOS

Transportamos mais que pessoas, 
transportamos sonhos. A Viação Garcia 
é novamente a marca mais lembrada 
pelos londrinenses. Obrigado, Londrina!

Viação Garcia, nascemos para ir além.

Transportamos mais que pessoas, 
transportamos sonhos. A Viação Garcia 
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ÔNIBUS RODOVIÁRIO 
A Viação Garcia faz parte da história de Londrina e completa 

85 anos em 2019, junto com a cidade. Além de oferecer serviço 
de transporte de qualidade, a empresa tem diversas ações que 
atendem a comunidade por meio de projetos sociais como Crian-
ça no Museu, Biblioteca Móvel, Criança no Estádio e Projeto Bom 
Aluno. Nos últimos cinco anos, a inovação tem sido a palavra de 
ordem, o que inclui diversas medidas como a adesão do grupo às 
moedas virtuais, o que possibilitou aos clientes adquirirem suas 
passagens por meio de criptomoedas. Ainda, na área de tecnolo-
gia e inovação o grupo migrou o sistema de venda de passagens 
para uma plataforma mais moderna e implantou a venda de pas-
sagens online pelo aplicativo, além de oferecer o check-in digital, 
embarque imediato e sem a necessidade de ir até o guichê impri-
mir a passagem. 

CONSÓRCIO

UNIÃO
 49,0%

HONDA
 2,4%

CIPASA
 1,4%

ESTACIONAMENTO

ESTACENTER
 6,6%

ROYAL PARK
 4,2%

CENTRAL PARK
 3,2%

GRÁFICA

MIDIOGRAF
 13,7%

IPÊ 
 8,8%

LÍDER
 5,1%

ÔNIBUS RODOVIÁRIO

VIAÇÃO GARCIA
 70,0%

GRANDE LONDRINA
 8,5%

BRASIL SUL
 3,5%
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SALÃO DE CABELEIREIRO 
A marca Fátima Martins se consolida na liderança da 

pesquisa e vem focando em investimentos em gestão de 
processos e mídias. O ano foi de estruturação das novas 
unidades nos shoppings Aurora e Boulevard. A marca tem 
uma forte atuação nas mídias tradicionais, nas mídias in-
ternas dos shoppings e, principalmente, nas redes sociais. 
“Acreditamos que atuar com ações em todos os canais, de 
forma estratégica, é o caminho para mantermos o marke-
ting positivo”, diz a sócia-proprietária Mirian Ariyoshi. 
A empresa planeja reforma e ampliação das lojas para o 
próximo ano, reforçando o padrão de qualidade no aten-
dimento e conforto dos clientes. A marca conta com mais 
de 100 colaboradores no segmento de serviços de beleza, 
cuidados e bem-estar.

LAVANDERIA
A contratação de pacotes e da Bag 5àsec caiu nas graças 

dos consumidores que buscam conforto e preço acessível 
e têm sido os carros-chefes da 5àsec em 2019. Com a Bag 
o consumidor coloca o máximo de roupas que couberem 
na bolsa e paga um valor fixo. Esta tem sido uma forma 
de fidelizar os clientes e conquistar o público universitário, 
explica o franqueado Carlos Alberto Cestari. Há 20 anos no 
mercado, ele investe em maquinário e procura atender a 
necessidade do consumidor. “É preciso investir em novas 
máquinas, pois os tecidos estão mudando, e é preciso aten-
der as necessidades do cliente, que busca atendimento, 
qualidade e bom preço”, diz. Cestari estuda a abertura de no-
vas lojas e a vinda de uma novidade que está em teste em 
São Paulo: o Locker, armários instalados em pontos chaves 
como shoppings e academias. Com uso de um aplicativo, o 
cliente destrava o armário e contrata o serviço, sendo avisa-
do quando a roupa estiver pronta. x 

LAVANDERIA

5ÀSEC
 19,5%

BOLHA DE SABÃO
 3,5%

CISNE
 0,7%

SALÃO DE CABELEIREIRO

FÁTIMA MARTINS
 6,6%

LINCOLN TRAMONTINI
 4,2%

FÁBIO FARIAS
 1,5%

+ LEVE

+ SIMPLES

Compre
ingressos
e snacks

Busca
geolocalizada

Seus
ingressos 
no celular

INGRESSOS E SNACKS DIRETO NO APP

AGORA EM UM SÓ LUGAR!
TUDO DE QUE O FÃ DE CINEMA PRECISA
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telefonia

MAIS INVESTIMENTOS 
PARA LONDRINA

———  
Operadoras de telefonia ampliam as suas redes 

para melhorar o serviço 

Em 2019, as empresas de telefonia concentraram in-
vestimentos na ampliação da sua infraestrutura de 
rede para aumentar a capacidade de serviços oferta-
dos aos clientes.

TELEFONIA FIXA E PROVEDOR DE INTERNET 
O DNA londrinense faz com que a Sercomtel esteja na memó-

ria das pessoas, liderando dois segmentos: telefonia fixa e prove-
dor de internet. A empresa procura manter um relacionamento 
forte e duradouro com o cliente. “A Sercomtel tem cara e endere-
ço”, costuma dizer a diretoria.  Para estreitar essa relação, a equipe 
de consultores é treinada para oferecer serviços customizados, 
conforme a necessidade de cada cliente. Este ano foram realiza-
dos investimentos na ampliação da rede de fibra óptica de banda 
larga. Em 2019, dez anos após autorização da Anatel (Agência Na-
cional de Telecomunicações) para a Sercomtel Telecomunicação 
atuar em todo Paraná, a empresa comemora a marca de quase 
200 municípios atendidos. Isso já representa presença em 50% 
do Estado. Para o próximo ano, a Sercomtel continuará realizan-
do a ampliação da área de atendimento com rede de fibra óptica 
de última geração em Londrina e cidades da região. 

TELEFONIA CELULAR
Com 20 anos de atuação no Brasil, a TIM é líder em número 

de usuários no Paraná, com 57% do mercado consumidor (mais 
de 7,2 milhões de clientes) e líder no número de cidades cobertas 
com a tecnologia 4G, totalizando 364 municípios. Em Londrina, a 



telefônica expande os investimentos também em presença 
comercial. Já são cinco lojas na cidade, mais de 30 pontos de 
venda do varejo e mais de 1.070 pontos de venda de chip e 
recarga TIM. A TIM detém a liderança absoluta de mercado 
no DDD 43, onde 52,8% dos usuários de telefonia móvel são 
da TIM, o que representa mais de 1,2 milhão de usuários. Por 
este motivo, a região de Londrina, concentra investimentos 
da operadora para um melhor alcance dos serviços e relacio-
namento com o cliente. Somente em Londrina, a operadora 
possui 84 antenas. Em 2019, já foram ativadas nove novas 
torres e ainda estão previstas mais dez, além de ampliações 
de capacidade de rede em 45 antenas já ativas. x

OPERADORA DE CELULAR

TIM
 38,7%

OI
 23,6%

VIVO
 19,5%

OPERADORA TELEFONE FIXO

SERCOMTEL
 59,6%

VIVO
 13,1%

TIM
 8,1%

PROVEDOR DE INTERNET

SERCOMTEL
 32,4%

VIVO
 21,7%

CLARO
 19,5%
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A previsão da Organização Mundial de Turismo é que o turismo mundial cresce 
até 4% este ano. Em 2018, o setor registrou o melhor resultado dos últimos anos 

com mais 1,4 bilhões de turistas viajando pelo mundo. As marcas de Londrina 
estão preparados para esse impulso no mercado de turismo de lazer e eventos. 

TURISMO 
QUALIFICADO

———  
Investidores inovam para se firmarem 

no mercado em crescimento

turismo & lazer
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AGÊNCIA DE TURISMO 
A pesquisa Top de Marcas aponta uma lembrança mais forte da 

CVC, líder no segmento, entre jovens e adultos até os 40 anos, o 
que reforça o crescimento signifi cativo deste público que busca fl e-
xibilidade, qualidade dos serviços, preço que cabe no bolso e, prin-
cipalmente, a confi ança e o respaldo de uma marca conhecida. Nos 
últimos dois anos, o número de compras realizadas pelo público jo-
vem triplicou na CVC. Em 2019, a agência de turismo consolidou os 
novos produtos como o protec bag, salas vips em aeroportos, chips 
para celulares nas viagens internacionais e, mais recentemente, 
voltou a resgatar as viagens rodoviárias. Especialmente para Lon-
drina, e para a alta temporada, está lançando fretamentos para des-
tinos no Nordeste com saídas semanais do Aeroporto da cidade. 

HOTEL 
O Bourbon segue como referência no segmento alcançando a 

lembrança de 31% dos entrevistados. Com mais de cinco décadas 
no mercado, a direção acredita que o resultado é refl exo dos valo-
res da empresa, a excelência no atendimento, qualidade, respeito, 
cordialidade, empatia, compromisso, comunicação transparente 
e desenvolvimento dos colaboradores, considerados peças funda-
mentais para executar um bom trabalho e assim se sobressair no 
mercado. A marca trabalha com as tendências do mercado, inves-
tindo nas demandas dos clientes e em inovações constantes. “Com 
56 anos, o Bourbon Londrina procura preservar a força do nome e 
os valores da empresa, investindo em inovações e desenvolvimen-
to constante para obter a preferência dos hóspedes’, diz a empresa. 

LOCAL PARA EVENTOS
O Parque de Exposição Ney Braga se consolida como um 

centro de referência regional para a realização de eventos. A 
infraestrutura do parque permite uma diversidade de eventos, 
inclusive simultâneos. A Sociedade Rural do Paraná, entidade 
mantenedora, investe em ações de marketing e comunicação 
integrada, mas também na continua melhoria da infraestrutura 
do espaço e no atendimento ao público. Este ano, diversos pa-
vilhões estão recebendo melhorias. De olho no meio ambiente, 
o parque está investindo na construção de um depósito de lixo 
orgânico e reciclável, seguindo as normas do setor. A ExpoLon-
drina, que ano que vem completa 60 anos, e atrai mais de 550 
mil visitantes, também é grande responsável pelo local estar 
sempre em evidência e na lembrança do londrinense. São qua-
se 42 hectares de área que oferece quatro recintos para eventos 
sociais, cinco auditórios e dois pavilhões cobertos, além de uma 
arena de shows e rodeio com capacidade para 25 mil pessoas. x

AGÊNCIA DE TURISMO 

CVC
 37,0%

ALBATROZ
 1,8%

GARCIA TUR
 1,2%

LOCAL PARA EVENTOS 

PARQUE NEY BRAGA
 16,9%

CENTRO DE EVENTOS
 9,5%

PLANALTO
 6,9%

HOTEL

BOURBON
 31,0%

SUMATRA
 5,3%

CRYSTAL
 4,2%
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varejo

O CLIENTE EM 
EVIDÊNCIA
———  
Marcas desenvolvem ações para ficarem mais 
próximas do consumidor
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AUTOPEÇAS
A Autopeças Londrina vem conquistando as mulheres. A 

pesquisa mostra que a cada ano a lembrança da marca cresce en-
tre o público feminino. A cortesia no atendimento, a presença de 
balconistas mulheres e a comodidade de entrega são fatores que 
influenciam neste resultado. A empresa, fundada em abril de 1967, 
trabalha com o comércio peças em geral: motor, câmbio, elétrica, 
freio, suspensão e injeção eletrônica para veículos nacionais e im-
portados. Conta com duas lojas, em Londrina e Cambé, e foca na 
busca de soluções para o consumidor, aliando tradição e constante 
atualização. “Continuar trabalhando com um amplo e variado es-
toque, atendendo prontamente a necessidade do cliente é uma de 
nossas estratégias para manter a marca Autopeças Londrina em 
evidência”, afirma Silvana Martins, gerente administrativa. 

COLCHÃO
A marca de colchões Castor trabalha com foco em propor-

cionar ao consumidor um sono reparador. A marca investe em 
tecnologia para manter o alto padrão de qualidade dos produtos. 
Este ano, apresentou ao mercado novos produtos nas linhas de 
espumas especiais, molejos, linha Sleep e linha Class. A Castor 
marca presença nas redes sociais para se aproximar dos clientes 
e deixar a marca em evidência. Em 2019 está realizando uma am-
pla ação de merchandising no Programa da Eliana (SBT). Ainda 
nas telinhas, a marca está presente no Programa Globo News em 
Pauta.  “Os investimentos em comunicação não param por aqui: 
também estamos presentes com anúncios nas principais revis-
tas do setor, outdoors instalados em pontos estratégicos do país. 
Esse mix de ações faz com que continuemos presentes na mente 
dos clientes, além de continuarmos nos consolidando no setor”, 
afirma a direção. 

varejo

COLCHÃO

CASTOR
 49,5%

ORTOBOM
 22,9%

GAZIN 
 3,0%

AUTOPEÇAS

AUTO PEÇAS LONDRINA
 10,1%

GEVASCO
 5,9%

VIA EXPRESSA
 2,5%

Com a máxima de que “o cliente é quem manda” o varejo 
londrinense reforça o relacionamento com o público-
-alvo. As redes sociais têm sido grandes aliadas neste 
sentido. As marcas procuram cada vez mais fidelizar o 
cliente por meio de atendimento personalizado.
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CONCESSIONÁRIA DE AUTOMÓVEL
O segmento de veículos apresenta desem-

penho positivo em 2019, em comparação ao 
ano passado e a Metronorte tem acompa-
nhando essa tendência de crescimento na 
participação de mercado em veículos novos 
e seminovos. O crescimento é ainda mais 
expressivo na comercialização de peças e 
serviços. A marca vem investindo em novas 
ferramentas visando a qualificação do rela-
cionamento com o cliente, por meio do aten-
dimento online, proporcionando agilidade e 
assertividade nas respostas e no pós-vendas. 
“A Metronorte está sempre alinhada com a 
comunicação Chevrolet nacional e regional 
para reforçar a presença da marca na região. E 
também apostamos no segmento de veícu-
los seminovos, destinando um espaço proje-
tado para ser o maior shopping multimarcas 
do Norte do Estado”, atesta Waldir Rezende, 
executivo do Grupo Metronorte.

FLORICULTURA
Produtos Premium, preços diferenciados 

e atendimento de qualidade são o que fazem 
da Floricultura Sangri-lá a mais lembrada 
pelo consumidor.  O atendimento é primor-
dial para a proprietária Yda Katsumi Masaki 
Pozza. “Queremos que o cliente se sinta à 
vontade, como se estivesse em casa”, diz Yda. 
As flores comercializadas são provenientes 
de cooperativas de Holambra (SP), o que 
permite que o estabelecimento ofereça pre-
ços mais acessíveis, sem perder a qualidade. 

varejo

CONCESSIONÁRIA

METRONORTE
 22,7%

CIPASA
 6,6%

NORPAVE
 6,5%

FLORICULTURA

SHANGRI-LÁ
 10,2%

ACÁCIA
 5,0%

BEIJA-FLOR
 4,9%

LOJA DE CALÇADOS

CASAS AJITA
 34,6%

BOLIVAR
 17,2%

PÉ QUENTE
 6,9%

“A floricultura tem preços especiais para 
decoradores e paisagistas, e fazemos des-
contos para o atacado”, comenta. A loja 
também trabalha com vasos, produtos 
para jardinagem, montagem de arranjos e 
coroas de flores. 

LOJA DE CALÇADOS
Com resultado expressivo na pesquisa, 

as Casas Ajita mantêm a liderança na 
memória do londrinense. Mais de 30% 
dos entrevistados citaram a marca como 
a mais lembrada. O desempenho é resul-
tado das ações de comunicação online e 
offline que a empresa promove e da entre-
ga de produtos que seguem as tendências 
e novidades das estações. “As Casas Ajita 
oferecem aos clientes um atendimento 
diferenciado e com facilidades para pa-
gamentos”, destaca a empresa. A marca 
é pioneira no uso do sistema de crediário 
no Paraná e está presente nas cidades 
Londrina, Maringá, Ibiporã, Rolândia, 
Arapongas, Apucarana, Paranavaí e Foz 
do Iguaçu, além do Paraguai. 

LOJA DE COSMÉTICOS 
Líder absoluto no segmento, a Leo 

Cosméticos é mais uma vez a marca 
mais lembrada pelos londrinenses quan-
do o assunto é beleza. A empresa atua há 
17 anos no mercado e vai além do varejo 
de cosméticos e produtos de beleza. A 
marca quer ser um lugar de experimen-
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tação e aprendizado para os clientes, ofere-
cendo cursos de automaquiagem, depilação, 
penteados, massagem, entre outros. “Nosso 
objetivo é transformar a Leo em um lugar 
onde o cliente nos visita para aprender, se 
entreter e experimentar”, explica Alício Ma-
ffra Junior, diretor de vendas e marketing. 
Atualmente, a Leo Cosméticos possui 17 
lojas espalhadas pelo Sul do Brasil, sendo 
cinco em Londrina, quatro em Curitiba, três 
em Maringá, Apucarana, Arapongas e outras 
três em Santa Catarina. A meta é ser a maior 
rede de cosméticos do Sul do Brasil.

LOJA DE MATERIAL ESPORTIVO
A Decathlon registra crescimento ano a 

ano, apostando no marketing boca a boca, na 
qualidade dos produtos e preços competiti-
vos. A estratégia é atrair os clientes com cam-
panhas nas redes sociais e estreitar laços com 
academias, grupos de corridas, pedal e outros 
esportes. A corrida Decathlon OFF ROAD ga-
nha cada vez mais notoriedade e a marca 

A Metronorte está sempre alinhada 
com a comunicação Chevrolet nacional 
e regional para reforçar a presença da 
marca na região. E também apostamos 
no segmento de veículos seminovos, 
destinando um espaço projetado para 
ser o maior shopping multimarcas do 
Norte do Estado”.
�  WALDIR REZENDE

LOJA DE COSMÉTICOS

LÉO COSMÉTICOS
 48,5%

O BOTICÁRIO
 11,2%

ENCANTO COSMÉTICOS
 3,2%

/casasajita /casasajitalojas

Obrigado!

Seguimos 

agitando seu coração
e seus pa�os
com a moda
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pretende expandir os investimentos para as regiões mais dis-
tantes da loja que conta com produtos para mais de 55 esportes. 
“São marcas exclusivas, produtos desenvolvidos em laboratórios 
mundiais e uma equipe especializada em esporte”, destacam. A 
marca está em Londrina desde 2011, oferecendo uma experiência 
inovadora e um ponto de encontro dos apaixonados por esporte. 

LOJA DE MÓVEIS 
As vendas de móveis começam a dar sinais de recuperação. Se-

gundo levantamento da Fecomércio Paraná, os dados mostram 
leve alta no faturamento. Caso ocorram mudanças no desempe-
nho da economia brasileira, a Móveis Brasília, líder no segmen-
to, pretende ampliar a rede no interior do Estado e em Santa Cata-
rina. “Como todo o comércio, principalmente o setor de magazine, 
muito ligado a construção civil, enfrentamos um ano difícil. Refor-
mamos algumas lojas, abrimos mais uma filial no Norte Pioneiro e 
continuamos acreditando na recuperação da economia”, informa a 
diretoria. Com mais de cinco décadas de mercado, o atendimento 
personalizado é o grande diferencial da rede. “Nas lojas da marca, o 
cliente é chamado pelo nome. A rede conta com 20 lojas de móveis 
eletro, presentes, brinquedos, utensílios domésticos e celulares.

ÓTICA 
Os óculos solares são um acessório cada mais indispensável no 

look do dia a dia. As marcas estão inovando em tecnologia e quali-
dade das lentes, mas também em design. O público jovem procu-
ra cada vez mais modelos com estilo e personalidade e as Óticas 
Diniz demonstra que sabe atender esse consumidor exigente. Na 
pesquisa, mais de 55% dos entrevistados entre os 25 e 34 anos têm 
gravado na memória o nome Óticas Diniz. A marca também faz su-
cesso entre os idosos que querem estilo e procuram cada vez mais 
óculos solares com grau. A ótica investe em modelos com novas tec-
nologias agregadas e em treinamento da equipe de colaboradores. 

PET SHOP
A Agrotettus, com lojas na região Norte de Londrina, bus-

ca acompanhar o crescimento do mercado Pet e aposta no bom 
atendimento para manter a marca em evidência. A Clínica Tet-
tus oferece atendimento 24horas e profissionais qualificados. Em 
2019, investiu em equipamentos como RX Digital e microchip. 
Para 2020, a aposta será na ampliação do investimento em equi-
pamentos no setor clínico e melhorias em todo o setor Pet. A em-
presa iniciou as atividades em 1991 em um pequeno espaço na 
zona Norte. Hoje, após 28 anos, tornou-se as três maiores lojas no 
segmento Pet da região Norte de Londrina e conquista novamen-
te a liderança no segmento na pesquisa Top de Marcas. 

varejo

ÓTICA

DINIZ
 41,5%

VISÃOO
 7,6%

GOUVEIA
 6,0%

LOJA DE MÓVEIS

MÓVEIS BRASÍLIA
 38,8%

CASAS BAHIA
 17,1%

MAGAZINE LUIZA
 10,7%

LOJA DE PRODUTOS ESPORTIVOS

DECATHLON
 18,5%

CENTAURO
 16,9%

BOLIVAR
 14,5%



SHOPPING CENTER
Sinônimo de tradição, modernidade e referência em moda 

para Londrina, o Catuaí Shopping completa 30 anos em 
2020 e se mostra em constante renovação. Neste ano, inau-
gurou 37 novas operações entre lojas e quiosques, e um gran-
de restaurante que está gerando 180 empregos diretos. “O 
Catuaí faz parte da vida dos londrinenses, sendo local de vá-
rios momentos marcantes. Acredito que a maioria das pes-
soas tem uma história para contar que foi vivida no Catuaí”, 
comenta Lorraine More, gerente de marketing. O Shopping 
também é endereço de eventos de sucesso. Somente neste 
ano foram realizados 12 eventos, entre eles o Beer&Beef e o 
CatuaíTrends, considerados um grande sucesso. x

SHOPPING CENTER

CATUAÍ
 47,7%

BOULEVARD
 22,9%

LONDRINA NORTE 
 17,7%

PET SHOP

AGRO TETTUS
 2,4%

COBASI
 2,2%

FORT DOG
 1,9%

O Catuaí faz parte da 
vida dos londrinenses, 
sendo local de vários 
momentos marcantes.”
� LORRAINE MORE

1º Lugar é a Família
e Móveis Brasília acompanha!

pr
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ACOMPANHE OS 

INDICADORES

DE LEMBRANÇA DE 

MARCAS EM

LONDRINA NOS 

ÚLTIMOS TRÊS ANOS.
C
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IO
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acumulados

BUFFET
MARCAS 2019 2018 2017

PLANALTO 14,0% 19,8% 20,1%

ELITE 6,5% 9,5% 8,1%

ATLÂNTICO 6,2% 6,5% 6,0%

LAGUNA 5,5% 4,7% 3,6%

MORESS 3,1% 1,6% 1,9%

OUTROS 13,5% 12,1% 11,8%

NÃO LEMBRA 51,2% 45,8% 48,5%

CHURRASCARIA 
MARCAS 2019 2018 2017

CHIMARRÃO 30,1% 31,0% 32,0%

GALPÃO NELORE 12,9% 18,1% 14,9%

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

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

TRADIÇÃO GAUCHA 4,0% — —

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

NÃO LEMBRA 22,2% 14,3% 19,1%

DOCERIA 
MARCAS 2019 2018 2017

SODIÊ 9,9% 11,8% 10,4%

HACHIMITSU 8,5% 11,9% 8,4%

CACAU SHOW 8,3% 4,4% 4,1%

DOCE SABOR 2,9%  4,5%  4,5% 

MISTER CUCA 2,2% 2,9% 5,8%

OUTROS 16,1% 14,6% 14,8%

NÃO LEMBRA 52,1% 51,9% 52,5%

FRANGO 
MARCAS 2019 2018 2017

BIG FRANGO 36,7% 45,3% 49,6%

COPACOL 15,7% 13,6% 14,8%

SADIA 8,7% 8,1% 6,7%

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

PERDIGÃO 2,2% 2,3% —

OUTROS 9,4% 7,6% 7,8%

NÃO LEMBRA 22,7% 19,2% 15,6%

RESTAURANTE ÁRABE 
MARCAS 2019 2018 2017

KIBERAMA 19,7% 24,4% —

HABIB’S 10,2% 10,3% —

GHADA 2,2% 2,1% —

YALLA YALLA 1,6% 1,0% —

ZAKI SABOR 0,4% 0,9% —

OUTROS 2,9% 1,4% —

NÃO LEMBRA 62,5% 60,4% —

RESTAURANTE CHINÊS 
MARCAS 2019 2018 2017

TAIWAN 14,4% 11,0% 9,7%

CHINA IN BOX 12,4% 13,8% 17,5%

JIN JIN 9,1% 10,1% 6,0%

KIN 2,2% — —

TAI PEI 2,0% — —

OUTROS 11,5% 12,1% 11,2%

NÃO LEMBRA 48,4% 48,7% 50,7%

RESTAURANTE ITALIANO 
MARCAS 2019 2018 2017

LA GONDOLA 5,2% 3,7% —

BOLLOGNA 2,7% 5,6% —

ITALIANINHO 2,3% 2,5% —

RENATU’S 1,4% — —

ROSSO POMODORO 1,2% 0,8% —

OUTROS 6,5% 5,8% —

NÃO LEMBRA 80,7% 80,7% —

RESTAURANTE JAPONÊS 
MARCAS 2019 2018 2017

SUGOI 5,1% 6,4% 4,1%

KOZAN 3,5% 4,5% 2,2%

MATSURI 2,8% — —

JIN JIN 2,5% 4,0% 2,4%

TAIWAN 2,3% 2,5% —

OUTROS 14,2% 15,8% 16,4%

NÃO LEMBRA 69,6% 63,5% 70,5%

LOJA PRODUTOS NATURAIS 
MARCAS 2019 2018 2017

RELVA VERDE 8,9% 7,4% 14,8%

MACROVIDA 7,5% 7,8% 8,3%

NUTRIBOM 3,5% 2,1% 1,4%

MUNDO VERDE 1,3% 0,9% 1,9%

BIO FIT 0,7% — —

OUTROS 6,7% 6,0% 7,4%

NÃO LEMBRA 71,4% 75,0% 65,4%

QUEIJO 
MARCAS 2019 2018 2017

CATIVA 8,0% 7,1% —

FRIMESA 6,6% 3,7% —

MINAS 5,8% 3,5% —

VIGOR 3,7% — —

SADIA 3,1% 4,8% —

OUTROS 23,6% 20,9% —

NÃO LEMBRA 49,2% 57,8% —

PANIFICADORA 
MARCAS 2019 2018 2017

PANDOR 8,6% 13,0% 7,9%

HOLANDESA 3,5% — —

TRIGO BOM 2,6% — —

PÃO BÃO 2,5% 3,1% —

ROGIMAR 2,4% — —

OUTROS 46,6% 42,6% 43,6%

NÃO LEMBRA 33,8% 33,6% 32,8%

PIZZARIA 
MARCAS 2019 2018 2017

BORELLUCCIO 8,0% 7,6% 11,5%

PIZZA HUT 7,7% 9,3% 8,0%

PIO BELLA 6,3% 8,9% 7,1%

VULCANO 4,7% 4,8% —

RAVENA 3,3% — —

OUTROS 46,1% 43,6% 44,7%

NÃO LEMBRA 23,9% 21,1% 20,3%

ALIMENTAÇÃO

RESTAURANTE SELF SERVICE 
MARCAS 2019 2018 2017

DÁ LICENÇA 10,1% 12,3% 14,2%

CHOPPÃO 3,9% 3,3% 1,9%

PRATO  FINO 3,5% 3,2% —

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

AKIRA 3,3% — —

OUTROS 39,9% 39,6% 37,4%

NÃO LEMBRA 35,8% 33,8% 37,2%

SORVETE 
MARCAS 2019 2018 2017

KIBON 38,2% 30,9% 35,8%

SÁVIO 30,5% 38,3%  39,6% 

GELA BOCA 5,5% 5,6% 3,6%

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

NESTLÉ 4,0% 2,7% —

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

NÃO LEMBRA 9,1% 9,9% 5,4%

SUPERMERCADO 
MARCAS 2019 2018 2017

SUPER MUFFATO 57,5% 60,0% 57,6%

SUPER GOLFF 7,8% 4,9% 4,1%

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

TONHÃO 4,7% 3,2% —

CONDOR 3,9% 3,8% —

OUTROS 17,1% 16,7% 19,7%

NÃO LEMBRA 1,4% 1,6% 0,8%

BE
BI

DA
S
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acumulados

ÁGUA MINERAL 
MARCAS 2019 2018 2017

CRYSTAL 16,6% 16,9% 13,7%

D’FONTE 10,9% 9,7% 13,2%

NESTLÉ 4,7% 7,1% 8,8%

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

SAFIRA 3,9% 5,6% 4,5%

OUTROS 18,6% 16,0% 14,7%

NÃO LEMBRA 41,0% 40,7% 38,8%

CAFÉ 
MARCAS 2019 2018 2017

ITAMARATY 36,9% 36,8% 38,3%

3 CORAÇÕES 11,9% 13,5% 10,7%

MELITTA 7,3% 5,4% —

MINEIRO 7,3% 5,0% 6,5%

PELÉ 5,5% 6,7% 6,8%

OUTROS 23,4% 24,6% 25,7%

NÃO LEMBRA 7,7% 8,0% 5,7%

CERVEJA
MARCAS 2019 2018 2017

SKOL 35,4% 34,0% 35,7%

BRAHMA 29,1% 36,6% 35,9%

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

EISENBAHN 4,4% 3,3% —

BUDWEISER 2,3% 2,6% 2,8%

OUTROS 15,3% 13,6% 11,3%

NÃO LEMBRA 6,1% 4,3% 5,7%

CHOPP
MARCAS 2019 2018 2017

BRAHMA 25,0% 26,6% —

COLINA 5,2% 5,6% —

MEGA 2,8% — —

FÁBRICA 1 2,4% 4,3% —

AMADEUS 1,6% — —

OUTROS 11,3% 10,3% —

NÃO LEMBRA 51,7% 51,1% —

LEITE
MARCAS 2019 2018 2017

CATIVA 51,0% 45,0% 35,3%

POLLY 18,3% 23,7% 25,2%

TIROL 6,9% 7,1% 9,5%

LÍDER 3,9% 6,1% 9,2%

PARMALAT 3,7% 4,2% 3,7%

OUTROS 11,8% 10,5% 13,6%

NÃO LEMBRA 4,4% 3,4% 3,5%

REFRIGERANTE 
MARCAS 2019 2018 2017

COCA — COLA 62,4% 66,4% 63,7%

GURANÁ ANTARCTICA 13,2% 13,5% 16,6%

REFRIKO 9,7% 8,0% 7,3%

FANTA 2,4% 3,0% 3,1%

GUARATUBA 2,2% — —

OUTROS 7,1% 5,6% 5,4%

NÃO LEMBRA 3,0% 1,7% 2,7%

VINHO 
MARCAS 2019 2018 2017

GUARAVERA 25,0% 35,8% 33,7%

CAMPO LARGO 7,5% 8,6% 7,9%

GAZZI 5,4% — 

TALLARICO 4,5% — —

DO PORTO 1,9% 1,6% —

OUTROS 19,9% 16,5% 18,4%

NÃO LEMBRA 35,8% 33,2% 34,6%

SUCO DE LARANJA  
MARCAS 2019 2018 2017

PRATS 25,3% 26,5% 26,0%

TANG 14,0% 7,7% 19,1%

NATU 13,5% 17,4% 11,2%

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

TAMPIKO 6,7% 5,8% 5,4%

OUTROS 11,0% 14,1% 11,8%

NÃO LEMBRA 21,5% 22,8% 20,5%

CO
M

UN
IC

AÇ
ÃO

RÁDIO 
MARCAS 2019 2018 2017

PAIQUERÊ 34,9% — —

JOVEM PAN 13,4% — —

FOLHA 11,0% — —

IGAPÓ 8,7% — —

MASSA 4,6% — —

OUTROS 14,3% — —

NÃO LEMBRA 13,1% — —

EMISSORA DE TV 
MARCAS 2019 2018 2017

RPC (GLOBO) 39,0% 51,5% 55,6%

REDE MASSA (SBT) 24,3% 18,8% 16,2%

RIC (RECORD) 12,6% 11,0% 9,1%

TAROBÁ (BAND) 10,7% 9,0% 9,5%

SPORTV 0,8% — —

OUTROS 7,3% 4,9% 4,8%

NÃO LEMBRA 5,3% 4,2% 4,3%

JORNAL 
MARCAS 2019 2018 2017

FOLHA DE LONDRINA 66,8% 65,6% 73,0%

JORNAL DE LONDRINA (JL) 4,3% 6,0% 6,2%

GAZETA DO POVO 1,8% 1,2% 0,6%

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

O GLOBO 0,4% — —

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

NÃO LEMBRA 24,2% 23,8% 17,5%

PORTAL DE NOTÍCIAS  
MARCAS 2019 2018 2017

BONDE 18,6% 20,5% 26,8%

TAROBÁ NEWS 6,8% 2,8% 1,7%

G1 5,5% 5,6% 4,3%

MASSA NEWS 3,5% 0,8% 1,3%

UOL 1,9% 2,6% 2,2%

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

NÃO LEMBRA 52,1% 62,1% 58,3%

PROGRAMA DE TV LOCAL 
MARCAS 2019 2018 2017

TRIBUNA DA MASSA  – REDE MASSA / SBT 24,9% 15,6% 17,0%

BALANÇO GERAL  — RIC TV / RECORD 5,9% 5,1% 5,8%

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

TEMPO QUENTE  — TAROBÁ /  BAND 5,3% 6,5% 10,3%

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

OUTROS 18,8% 16,5% 17,6%

NÃO LEMBRA 35,4% 47,9% 36,4%
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COLÉGIO PARTICULAR 
MARCAS 2019 2018 2017

MAXI 31,2% 36,0% 34,8%

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

LONDRINENSE 7,9% 6,9% 8,5%

UNIVERSITÁRIO 5,0% 6,1% —

MÃE DE DEUS 3,7% — —

OUTROS 22,8% 20,3% 23,7%

NÃO LEMBRA 16,3% 12,0% 12,0%

CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR 
MARCAS 2019 2018 2017

SIGMA 18,9% 21,8% 22,6%

NEO DNA 7,7% 11,1% 10,3%

UEL 7,1% 4,1% 5,1%

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

ATENEU 3,1% — —

OUTROS 13,4% 11,3% 9,2%

NÃO LEMBRA 43,3% 41,3% 42,1%

EDUCAÇÃO INFANTIL 
MARCAS 2019 2018 2017

O PEIXINHO 9,5% 9,1% 9,5%

MAXI JUNIOR 4,6% 5,6% 4,5%

EDUCATIVA 2,6% 1,6% 1,9%

DÔMINOS 1,9% — —

MÃE DE DEUS 1,5% — —

OUTROS 39,3% 36,0% 37,9%

NÃO LEMBRA 40,6% 44,6% 42,0%

UNIVERSIDADE  PARTICULAR 
MARCAS 2019 2018 2017

UNOPAR 37,9% 39,8% 45,3%

UNIFIL 26,5% 25,0% 23,4%

PITÁGORAS 9,2% 9,2% 11,3%

PUC 4,6% 7,5% 5,8%

POSITIVO 3,4% — —

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

NÃO LEMBRA 13,5% 11,7% 7,9% 

ESCOLA INTERNACIONAL 
MARCAS 2019 2018 2017

ST. JAMES 10,4% 14,5% 10,1%

MAXI HIGH SCHOOL 3,7% 3,3% 2,4%

HARVARD 2,3% — —

MAPLE BEAR 1,7% 0,7% —

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

OUTROS 11,4% 5,7% 7,1%

NÃO LEMBRA 68,9% 72,8% 76,5%

CONSTRUTORA 
MARCAS 2019 2018 2017

A.YOSHII 22,7% 27,7% 29,3%

PLAENGE 10,9% 11,8% 11,0%

MRV 7,4% 7,8% 6,8%

YITCON 5,7% 4,7% 3,7%

VECTRA 2,7% — —

OUTROS 11,0% 9,7% 9,0%

NÃO LEMBRA 39,6% 35,8% 35,6%

IMOBILIÁRIA 
MARCAS 2019 2018 2017

MÔNACO 8,5% 8,3% 6,3%

PEREZ 5,1% 4,2% 4,8%

SANTAMÉRICA 5,0% 4,7% 6,3%

INGLATERRA 4,0% 4,6% 4,5%

RAUL FULGENCIO 2,9% — —

OUTROS 31,6% 33,8% 36,7%

NÃO LEMBRA 42,9% 39,5% 35,7%

LOJA MAT. CONSTRUÇÃO 
MARCAS 2019 2018 2017

SÃO MARCOS 10,6% 9,8% 10,8%

TELHANORTE 8,6% 7,9% 10,8%

TODIMO 8,1% 9,2% 11,0%

LEROY MERLIN  7,9% 9,5% 8,5%

ALVORADA 5,1% 5,6% 8,9%

OUTROS 29,7% 26,9% 29,3%

NÃO LEMBRA 30,0% 31,1% 20,7%

LOJA MAT. ELÉTRICOS 
MARCAS 2019 2018 2017

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

ELETROTRAFO 4,0% 4,4% 4,2%

ELETROLUZ 3,7% — —

CONDULUZ 3,5% 3,7% 2,6%

ELETRO REDE 3,3% 2,2% 3,0%

OUTROS 22,8% 19,0% 20,6%

NÃO LEMBRA 58,5% 62,1% 61,7%

ESCOLA DE DANÇA 
MARCAS 2019 2018 2017

ESPAÇO LATINO 6,4% 7,0% 5,1%

FUNCART 3,0% 1,9% 1,7%

CASA DA DANÇA 2,1% 1,8% 2,3%

MARQUINHOS FLAP 1,9% 2,6% 3,5%

AUGUSTO BOGO 1,7% 1,6% 1,9%

OUTROS 10,6% 11,0% 8,9%

NÃO LEMBRA 74,3% 74,1% 76,6%

ESCOLA DE IDIOMAS 
MARCAS 2019 2018 2017

WIZARD 22,5% 24,7% 25,7%

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

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

CULTURA INGLESA 5,6% 4,0% 6,2%

CCAA 5,6% 7,2% 7,4%

OUTROS 12,2% 10,9% 12,3%

NÃO LEMBRA 35,4% 30,3% 26,4%

ESCOLA DE MODELO 
MARCAS 2019 2018 2017

STUDIO DESIREE SOARES 31,1% 38,3% 38,3%

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

FORUM MODEL 2,2% 0,4% —

CASA BLANCA 0,8% 0,9% 1,0%

CLAUDIA CASTELIONI 0,6% — —

OUTROS 3,0% 1,8% 1,8%

NÃO LEMBRA 59,6% 53,8% 56,3%

ESC. PROFISSIONALIZANTE 
MARCAS 2019 2018 2017

SENAI 29,8% 32,9% 31,1%

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

SESC 9,2% 9,2% 14,9%

CEBRAC 4,6% 4,5% 3,8%

CEEP CASTALDI 1,8% 2,6% —

OUTROS 17,2% 15,4% 14,0%

NÃO LEMBRA 23,8% 21,0% 20,5%

ENSINO A DISTÂNCIA 
MARCAS 2019 2018 2017

UNOPAR 32,9% 40,7% 46,6%

UNIFIL 5,9% 8,8% 6,1%

UNICESUMAR 5,4% 5,4% 3,4%

PITAGÓRAS 3,0% 1,5% 0,6%

POSITIVO 1,2% — —

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

NÃO LEMBRA 45,3% 38,8% 39,4%
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LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICA 
MARCAS 2019 2018 2017

LAB IMAGEM 17,0% 18,0% 21,4%

OSWALDO CRUZ 10,9% 10,4% 8,8%

ULTRAMED 5,5% 5,5% 7,3%

CLINILAB 5,3% 4,9% 6,1%

SABIN 2,2% 2,1% —

OUTROS 7,6% 5,0% 6,4%

NÃO LEMBRA 51,5% 54,1% 47,0%

PLANO ASSIST. E FUNERAL 
MARCAS 2019 2018 2017

UNIPAX 15,6% 15,5% 18,6%

GRAM 13,9% 18,2% 19,8%

UNIÃO 4,2% 2,1% 4,1%

C2 4,0% 15,5% 18,6%

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

OUTROS 10,3% 6,0% 5,7%

NÃO LEMBRA 48,9% 51,7% 43,9%

PLANO DE SAÚDE 
MARCAS 2019  2018 2017

UNIMED 58,7% 62,7% 61,0%

HOSPITALAR 10,8% 10,1% 11,4%

UNIPAX 3,0% 1,3% 3,7%

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

AMIL 1,0% 1,1% —

OUTROS 9,1% 6,9% 8,3%

NÃO LEMBRA 15,5% 15,6% 12,4%

AUTOESCOLA 
MARCAS 2019  2018  2017

PARANÁ 34,0% 35,2% 39,1%

PRATIKA 5,0% 10,1% 5,8%

SILVA 4,0% 5,6% 4,9%

LONDRINENSE 4,0% — —

CENTRAL 3,7% 3,4% 4,2%

OUTROS 18,7% 18,3% 16,6%

NÃO LEMBRA 30,6% 23,8% 25,6%

BANCO COOPERATIVO 
MARCAS 2019 2018 2017

SICREDI 32,4% — —

SICOOB 15,0% — —

ITAÚ 6,4% — —

CAIXA ECONÔMICA 6,2% — —

BRADESCO 5,6% — —

OUTROS 11,8% — —

NÃO LEMBRA 22,6% — —

BARBEARIA  
MARCAS 2019 2018 2017

JACOB’S 2,4% 1,1% —

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

CAMISA 10 0,6% — —

LOGAN 0,6% — —

FÁTIMA MARTINS 0,6% 1,3% 3,3%

OUTROS 21,6% 19,8% 15,7%

NÃO LEMBRA 73,1% 75,5% 79,4%

CINEMA 
MARCAS 2019 2018 2017

CINEMARK  26,9% 31,0% 25,0%

CINE ARAÚJO  26,1% 21,7% 26,9%

CINESYSTEM   11,2% 14,1% 14,7%

OURO VERDE 5,3% 2,4% 5,0%

CINEFIX    2,8% 1,6% —

OUTROS 6,9% 3,5% 4,2%

NÃO LEMBRA 20,8% 25,7% 22,0%

CLUBE SOCIAL 
MARCAS 2019 2018 2017

IATE CLUBE 24,2% 22,3% 22,9%

AREL 8,5% 9,0% 8,4%

GRÊMIO 7,8% 8,0% 10,1%

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

AABB 3,1% 2,3% —

OUTROS 12,3% 9,5% 13,7%

NÃO LEMBRA 38,1% 43,8% 34,7%

CONSÓRCIO 
MARCAS 2019 2018 2017

UNIÃO 49,0% 56,2% 55,0%

HONDA 2,4% 3,4% 1,9%

CIPASA 1,4% 1,1% —

METRONORTE 1,1% — —

SERVOPA 1,1% 1,0% —

OUTROS 10,1% 7,0% 9,4%

NÃO LEMBRA 34,9% 28,8% 28,9%

ESTACIONAMENTO 
MARCAS 2019 2018 2017

ESTACENTER 6,6% 6,3% 8,8%

ROYAL PARK 4,2% 7,0% 6,3%

CENTRAL PARK 3,2% 4,1% 5,8%

PARK CENTER 2,1% — —

LONDRI PARK 2,0% 2,0% 2,4%

OUTROS 11,0% 9,0% 9,1%

NÃO LEMBRA 70,9% 70,5% 65,6%

GRÁFICA 
MARCAS 2019 2018 2017

MIDIOGRAF 13,7% 13,1% 10,2%

IPÊ 8,8% 10,3% 12,0%

LÍDER 5,1% 3,6% 6,7%

IDEALIZA 1,2% — —

GRAFMARK 09% — —

OUTROS 12,7% 16,1% 14,7%

NÃO LEMBRA 57,6% 54,8% 53,0%

LAVANDERIA 
MARCAS 2019 2018 2017

5ÀSEC 19,5% 21,3% 19,8%

BOLHA DE SABÃO 3,5% 5,0% 3,7%

CISNE 0,7% 1,1% 1,5%

ITAMARATI 0,7% — —

CLAREAR 0,4% 0,4% 0,3%

OUTROS 3,8% 3,7% 4,6%

NÃO LEMBRA 71,4% 68,2% 69,7%

ÔNIBUS RODOVIÁRIO 
MARCAS 2019 2018 2017

VIAÇÃO GARCIA 70,0% 73,8% 75,0%

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

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

EXPRESSO NORDESTE 1,3% 1,8% —

TIL  1,3% 1,8% 1,4%

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

NÃO LEMBRA 9,6% 7,4% 8,3%
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ACADEMIA DE GINÁSTICA 
MARCAS 2019 2018 2017

SMART FIT 4,2% 2,5% —

VIA SPORT GOLD 3,0% 3,1% 2,2%

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

DNA 1,7% — —

EVOLUTION 1,5% 2,5% 5,5%

OUTROS 27,2% 25,9% 30,3%

NÃO LEMBRA 60,1% 57,3% 53,9%

CLÍNICA DE IMAGEM 
MARCAS 2019 2018 2017

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

ULTRAMED 7,6% 7,4% 9,3%

CLINILAB 5,7% 5,0% 6,3%

CLINIMAGEM 2,7% 1,5% 2,0%

ULTACLIN 2,6% — —

OUTROS 8,1% 7,0% 8,4%

NÃO LEMBRA 45,8% 48,5% 41,9%

FARMÁCIA 
MARCAS 2019 2018 2017

VALE VERDE 34,6% 39,8% 38,7%

NISSEI 21,4% 21,0% 18,3%

DROGAMAIS 17,1% 21,0% 21,0%

DROGA RAIA 7,2% 4,8% 6,0%

PREÇO POPULAR 2,9% 2,2% 2,3%

OUTROS 11,3% 8,4% 11,4%

NÃO LEMBRA 5,5% 2,8% 2,3%

FARMÁCIA MANIPULAÇÃO 
MARCAS 2019 2018 2017

LONDRIFÓRMULAS 20,5% 22,8% 28,4%

PHLORACEAE 11,1% 13,5% 13,7%

VALE VERDE 9,9% 9,1% 9,4%

DROGAMAIS 2,3% 1,3% 2,2%

ARAÚNA 1,3% 2,8% —

OUTROS 9,6% 6,9% 8,6%

NÃO LEMBRA 45,3% 43,6% 35,8%

HOSPITAL 
MARCAS 2019 2018 2017

EVANGÉLICO 36,4% 39,3% 39,4%

HU 19,8% 16,4% 14,4%

SANTA CASA 11,7% 12,5% 11,4%

HOSPITAL DO CORAÇÃO 10,7% 6,2% 12,0%

ZONA NORTE 5,7% 4,8% 5,6%

OUTROS 13,4% 18,5% 14,9%

NÃO LEMBRA 2,3% 2,3% 2,3%
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SALÃO DE CABELEIREIRO 
MARCAS 2019 2018 2017

FÁTIMA MARTINS 6,6% 6,1% 3,6%

LINCON TRAMONTINI 4,2% 4,2% 4,9%

FÁBIO FARIAS 1,5% 2,2% 1,4%

STUDIO ONE 1,3% 3,1% 2,0%

JACOB’S 1,2% — —

OUTROS 39,7% 34,7% 38,1%

NÃO LEMBRA 45,5% 48,8% 49,1%

OPERADORA TELEFONE FIXO 
MARCAS 2019 2018 2017

SERCOMTEL 59,6% 63,8% 71,3%

VIVO 13,1% 10,5% 7,8%

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

CLARO 7,0% — —

OI 5,7% 6,3% —

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

NÃO LEMBRA 5,9% 4,3% 3,3%

OPERADORA DE CELULAR 
MARCAS 2019 2018 2017

TIM 38,7% 41,2% 41,4%

OI 23,6% 22,0% 19,9%

VIVO 19,5% 19,5% 17,5%

SERCOMTEL 10,2% 10,1% 16,8%

CLARO 5,1% 4,0% 2,7%

OUTROS 0,4% 0,3% 0,2%

NÃO LEMBRA 2,5% 2,9% 1,5%

PROVEDOR DE INTERNET 
MARCAS 2019 2018 2017

SERCOMTEL 32,4% 38,1% 46,1%

VIVO 21,7% 17,5% 10,9%

CLARO 19,5% — —

TIM 5,1% 4,9% 3,2%

OI 3,0% — —

OUTROS 1,9% 8,5% 4,9%

NÃO LEMBRA 16,4% 9,9% 12,5%

AGÊNCIA DE TURISMO 
MARCAS 2019 2018 2017

CVC 37,0% 41,4% 40,8%

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

GARCIA TUR 1,2% 0,7% 1,5%

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

CANDEIAS 0,8% 1,1% 1,0%

OUTROS 7,5% 6,5% 9,0%

NÃO LEMBRA 50,7% 47,0% 45,6%

HOTEL 
MARCAS 2019 2018 2017

BOURBON 31,0% 29,8% 33,8%

SUMATRA 5,3% 8,1% 6,0%

CRYSTAL 4,2% 3,7% 4,9%

BLUE TREE 3,7% 4,6% 5,2%

BRISTOL 3,3% — —

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

NÃO LEMBRA 32,2% 28,9% 26,2%

LOCAL PARA EVENTOS 
MARCAS 2019 2018 2017

PARQUE NEY BRAGA 16,9% 15,8% 14,3%

CENTRO DE EVENTOS 9,5% 12,6% 14,5%

PLANALTO 6,9% 6,7% 5,2%

MORINGÃO 2,0% 1,5% 1,3%

CHÁCARA GRACIOSA 1,5% — —

OUTROS 18,9% 16,2% 18,7%

NÃO LEMBRA 44,3% 45,4% 44,2%

AUTOPEÇAS 
MARCAS 2019 2018 2017

AUTO PEÇAS LONDRINA   10,1% 11,0% 11,2%

GEVASCO 5,9% 6,0% 6,1%

VIA EXPRESSA 2,5% — —

LONDRIPEÇAS 1,9% — —

JARU 1,9% 1,7% 1,3%

OUTROS 20,0% 18,7% 19,5%

NÃO LEMBRA 57,7% 58,8% 57,2%

CONCESSIONÁRIA 
MARCAS 2019 2018 2017

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

CIPASA 6,6% 5,9% 8,8%

NORPAVE 6,5% 6,6% 9,5%

MARAJÓ 6,4% 8,7% 8,9%

VOLKSWAGEN 3,7% 3,6% —

OUTROS 21,3% 20,7% 17,4%

NÃO LEMBRA 32,8% 33,8% 31,1%

COLCHÃO 
MARCAS 2019 2018 2017

CASTOR 49,5% 52,1% 56,1%

ORTOBOM 22,9% 22,2% 24,6%

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

ANJOS 2,7% 3,2% 0,7%

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

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

NÃO LEMBRA 16,2% 15,5% 10,1%

FLORICULTURA 
MARCAS 2019 2018 2017

SHANGRI—LÁ 10,2% 9,1% 12,6%

ACÁCIA 5,0% 6,9% 4,8%

BEIJA—FLOR 4,9% 8,1% 8,3%

PARAÍSO 3,9% 3,4% 4,9%

CHEIA DE GRAÇA 0,8% 1,7% 1,6%

OUTROS 9,1% 7,5% 11,5%

NÃO LEMBRA 66,1% 63,3% 56,3%

LOJA DE CALÇADOS 
MARCAS 2019 2018 2017

CASAS AJITA 34,6% 33,9% 35,8%

BOLIVAR 17,2% 23,0% 27,1%

PÉ QUENTE 6,9% 5,6% 5,6%

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

CENTAURO 2,5% 2,4% —

OUTROS 20,7% 21,9% 18,4%

NÃO LEMBRA 13,3% 8,0% 5,8%

LOJA DE COSMÉTICOS 
MARCAS 2019 2018 2017

LÉO COSMÉTICOS 48,5% 56,4% 59,8%

O BOTICÁRIO 11,2% 11,3% 12,3%

ENCANTO COSMÉTICOS 3,2% — —

FACE BELA 2,1% 3,1% 1,9%

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

OUTROS 6,3% 5,2% 4,8%

NÃO LEMBRA 26,7% 22,0% 19,2%

LOJA DE MÓVEIS 
MARCAS 2019 2018 2017

MÓVEIS BRASÍLIA 38,8% 41,0% 46,1%

CASAS BAHIA 17,1% 16,4% 18,0%

MAGAZINE LUIZA 10,7% 11,3% 10,2%

LOJAS MM 1,5% — —

DAROM 1,4% 1,9% 2,1%

OUTROS 14,0% 11,5% 13,2%

NÃO LEMBRA 16,5% 16,7% 9,1%
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ESPECIAIS
ESPECIAIS
ESPECIAIS
ESPECIAIS
ESPECIAIS

LOJA PRODUTOS ESPORTIVOS 
MARCAS 2019 2018 2017

DECATHLON 18,5% 20,3% 18,9%

CENTAURO 16,9% 18,0% 18,6%

BOLIVAR 14,5% 18,3% 23,1%

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

ADIDAS 1,3% 1,3% —

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

NÃO LEMBRA 37,2% 30,6% 28,2%

ÓTICA 
MARCAS 2019 2018 2017

DINIZ 41,5% 46,0% 41,6%

VISÃO 7,6% 5,6% 8,1%

GOUVEIA 6,0% 4,9% 5,9%

MATSUMOTO 3,8% 5,8% 7,1%

VISOLUX 3,1% 2,8% —

OUTROS 18,3% 17,9% 21,1%

NÃO LEMBRA 19,7% 17,0% 13,6%

PET SHOP 
MARCAS 2019 2018 2017

AGRO TETTUS 2,4% 5,6% 3,7%

COBASI 2,2% 0,9% —

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

DA MADRE PET SHOP 1,3% 1,3% —

PET’S 1,3% — —

OUTROS 20,6% 20,6% 19,5%

NÃO LEMBRA 70,3% 68,0% 71,6%

SHOPPING CENTER 
MARCAS 2019 2018 2017

CATUAÍ 47,7% 54,0% 54,1%

BOULEVARD 22,9% 19,5% 17,3%

LONDRINA NORTE 17,7% 18,1% 20,0%

ROYAL PLAZA 5,5% 4,5% 4,6%

AURORA 2,2% 0,9% —

OUTROS 1,2% 1,5% 1,2%

NÃO LEMBRA 2,8% 1,5% 1,5%

TOP MEIO AMBIENTE 
MARCAS 2019 2018 2017

KURICA 2,7% 2,0% 2,1%

SUPER MUFFATO 2,5% 1,3% —

A.YOSHII 1,4% 2,0% 1,9%

CATIVA 0,7% — —

SANEPAR 0,6% — —

OUTROS 13,1% 14,8% 16,9%

NÃO LEMBRA 79,0% 76,5% 70,9%

TOP DO TOP 
MARCAS 2019 2018 2017

COCA - COLA 9,0% 12,4% 9,5%

NIKE 8,4% 10,4% 6,9%

OMO  8,3% 5,0% 9,3%

SAMSUNG 4,1% 3,4% —

BRASTEMP 3,4% — —

OUTROS 56,4% 60,7% 60,8%

NÃO LEMBRA 10,4% 4,7% 4,4%

MARCA LONDRINA 
MARCAS 2019 2018 2017

SUPER MUFFATO 13,1% 13,6% —

CACIQUE 6,7% 4,5% —

SERCOMTEL  6,4% 5% —

GRANDE LONDRINA 5,2% 7% —

LONDRINA ESPORTE CLUBE 2,2% — —

OUTROS 28,2% 36,8% —

NÃO LEMBRA 38,2% 31,2% —

MARCA MAIS AMADA 
MARCAS 2019 2018 2017

SUPER MUFFATO 4,5% — —

CATUAÍ 3,4% — —

SERCOMTEL  1,6% — —

CACIQUE 1,4% — —

CATIVA 1,2% — —

OUTROS 31,4% — —

NÃO LEMBRA 56,5% — —






