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Camarão que dorme a onda leva? Leva sim. E num
mercado de concorrências brutais, cheio de consumidores
muito confortáveis em expressar elogios e críticas sobre
qualquer produto, serviço ou relação de consumo, uma marolinha pode virar um tsunami capaz de afogar empresas e
marcas.
Uma das respostas para o êxito de uma marca está
contida em uma única palavra, embora concentre uma
infinidade de estratégias possíveis: inovação. A partir desse
fio condutor, a edição 2019 da revista JC Recall de Marcas
traz um panorama de como as empresas campeãs têm
tratado a inovação em seu cotidiano.
A pesquisa é um clássico do mercado publicitário pernambucano, assinada pelo Instituto Harrop de Pesquisa
de Mercado para o Jornal do Commercio. Acabou de virar
a curva da maioridade, somando 22 anos de análise de
tendências, comportamentos e preferências do consumidor
de nosso estado. Em 2019, aponta novidades como Treloso
e Turquesa, empatando na categoria Desempenho, e titãs
como Pitú e Coca-Cola mantendo-se firmes na memória dos
pernambucanos.
A chave do sucesso das marcas premiadas – e de suas
agências de publicidade, fundamentais no relacionamento
com o público – passa pela inovação. As abordagens são as
mais variadas: estratégias diferenciadas de comunicação
para valorizar a experiência do consumidor; investimento
maciço em tecnologia para agilizar processos e conquistar
mercado; criatividade para propor soluções e vencer desafios, e muito mais.
O denominador é realmente comum. Cultura de inovação
é ferramenta de crescimento, impacto e resultados positivos.
Nos textos a seguir, uma demonstração de como as marcas
campeãs do Recall inovam, diariamente.
Boa leitura!

Fabíola Blah
@jc360brandedcontent
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Artigo

Respostas
para ganhar
o consumidor
Para Roberto Harrop,
marcas devem
gerar afetividade

Eu discordo daquela
história antiga de que
“quem não é visto não é
lembrado”. Nem sempre! Ao
longo dos últimos 22 anos,
desde quando começamos
a fazer a pesquisa JC Recall
de Marcas, não foram
poucas as vezes que vimos
marcas desativadas sendo
citadas pela população
como referência nesta ou
naquela categoria. Algumas
destas marcas foram,
inclusive, desativadas e
posteriormente foram
adquiridas por outro
grupo e relançadas num
momento em que ainda
contabilizavam um razoável
recall residual.
O Café Royal é um bom
exemplo de uma marca
que passou por estes
estágios de sair e voltar
ao mercado. Na hora de
responder à pesquisa,
muitos entrevistados até
se perguntam: “Aquele
café ainda existe?”, mas
não relutam em falar o seu
nome. É que não fazemos
uma pesquisa sobre o
produto que as pessoas
têm em casa. Fazemos
uma pesquisa para buscar
entender como as marcas
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conseguem permanecer
na mente do consumidor.
E isso é muito valoroso.
Em outras palavras, o JC
Recall de Marcas funciona
como um mapa que ajuda
a encontrar o caminho das
pedras para chegar àquele
lugar tão desejado - a
memória do público, que
contribui na escolha da
marca na hora da compra.
Na prática, os resultados
desta pesquisa oferecem
ao mercado publicitário
e ao empresariado uma
grande amostra de
quem está sendo bem
sucedido nessa missão
tão difícil de garantir um
posicionamento privilegiado
de recall da marca na mente
dos consumidores.
Em posse deste documento,
cada um precisa fazer a
reflexão de como está sendo
guiado o marketing do seu
próprio negócio. Imagine só:
se uma marca que saiu do
mercado continua lembrada
até hoje, imagine quando
ela estava ativada! Refletir
sobre como a publicidade
pode conseguir esse feito é
uma das melhores formas
de aproveitar o conteúdo
desta pesquisa. Perceber a

variação comparativa dos
resultados desta 22ª edição
do JC Recall de Marcas
com os dados dos anos
anteriores também.
E, se querem um conselho,
é preciso estar em todos os
lugares. Nas mídias digitais
e off-line. Afinal de contas,
não se pode desprezar o
consumidor que lê jornal
impresso e pode ver a sua
marca, todos os dias, na
palma das mãos. Outro
ponto que merece destaque
é observar a importância
de gerar afetividade no
consumidor. Este ano, fui
assistir à Paixão de Cristo,
em Nova Jerusalém, e
observei umas promotoras
distribuindo pacotinhos de
biscoito de uma marca que
fazia uma ação publicitária
no evento. Parece tão pouco,
mas é muito. Um benefício
que gera simpatia e reforça
o recall da marca.
Quem está investindo
em publicidade? Nós
encontramos as respostas
quando o entrevistado
responde ao questionário
sem titubear. O JC Recall
de Marcas 2019 tem as
respostas para você.

Quando Neil Armstrong pisou na
Lua, em julho de 1969, a Kodak estava
no auge. O poder era tão grande que
os astronautas levaram consigo, na
Apolo 11, uma máquina fotográfica
do tamanho de uma caixa de sapatos
para fazer imagens do espaço. A
marca esteve presente em momentos
históricos e também nos mais íntimos.
Tornou possível o registro de um
simples almoço em família e chegou a
representar 90% das vendas de filmes
fotográficos nos Estados Unidos. Mesmo
assim, cometeu um dos piores erros
corporativos: recuou diante da inovação.
Por medo de sufocar seu império de
revelação de fotos, a Kodak demorou
a investir em câmeras digitais e foi
engolida pela concorrência, sendo
obrigada a pedir concordata em 2012. O
JC Recall de Marcas apresenta, agora em
2019, empresas bem diferentes. Títulos
que têm como rotina sair da zona de
conforto e que não cansam de pensar
no futuro. Elas não param de crescer e
são as mais lembradas.

Inovar
para
vencer

A pesquisa JC Recall de Marcas
nasceu em 1998 com a intenção de
homenagear empresas parceiras do
Jornal do Commercio, além de valorizar
o cuidadoso trabalho do mercado
publicitário de dar relevância a essas
marcas. Nesta 22ª edição, 500 pessoas
foram entrevistadas nas ruas do Recife,
Jaboatão dos Guararapes e Olinda.
Realizado pelo Instituto Harrop de
Pesquisa de Mercado, o levantamento
busca saber qual a primeira marca que
o consumidor lembra em cada uma das
categorias apresentadas.
“Você precisa ser o seu maior
concorrente”, afirma, categórico, o
diretor da TGI Consultoria em Gestão,
Francisco Cunha. Com 30 anos de
experiência na área de consultoria de
empresas, o especialista acredita que
a consciência sobre a importância da
inovação é essencial para a manutenção
de um empreendimento. “É uma
condição indispensável para que as
empresas permaneçam competitivas.
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“NO FUTURO,
TODA EMPRESA SERÁ
UMA EMPRESA
Bernardo Zamijovsky
é curador do Rio2C,

DE TECNOLOGIA”

maior evento de criatividade
da América Latina

Não é só ter um bom produto.
É preciso estar pensando nas
alternativas de aperfeiçoamento
e até mesmo de substituição
desse produto”, analisa. Para
Cunha, inovação vai além de altos
investimentos financeiros. “Às
vezes, a chave da questão está na
forma como é feito o atendimento.
Também é preciso identificar os
processos internos de produção e
como é possível entregar o produto.
Os aplicativos de entrega de comida
estão mostrando isso. Ninguém
vai parar de comer, mas a forma
como as pessoas estão recebendo a
comida mudou”.
Para o consultor, a Kodak é case
mais tradicional para a análise
da necessidade do pensamento
inovador. “Os executivos da Kodak
estavam tão arraigados naquilo
que faziam que não conseguiram
inovar e acabaram com o próprio
negócio”, observa. Segundo Cunha,
os avanços da era digital têm
intensificado esse processo. “Veja
o que aconteceu com os táxis. Os
aplicativos de carona vieram e
estão transformando o setor de
transporte privado de passageiros.
O que mais chama atenção é que
eles não foram criados por pessoas
de dentro do setor. Isso mostra
como é preciso ter a mente aberta”,
acrescenta.
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Curador do maior evento de
criatividade da América Latina,
o Rio2C, Bernardo Zamijovsky
concorda com Francisco Cunha e
reforça a necessidade de atenção à
área tecnológica. “Inovação é como
o oxigênio para uma companhia e,
no futuro, toda empresa será uma
empresa de tecnologia. O capital de
tecnologia está movimentando US$
200 bilhões ao ano no mundo e 32%
disso vão para startups”, explica.
Segundo Zamijovsky, bacharel
em Mercadologia pela ESPM, é
possível identificar as principais
tendências de investimento em
tecnologia nos próximos anos. “As
empresas com melhores resultados
estão investindo em tecnologia
em nuvem, operacionalização
no meio digital, programação
em microsserviços, inteligência
artificial e infraestrutura de
conectividade, com a entrada do
5G”, pontua. “Com isso, conseguem
otimização de resultados e melhor
desempenho na economia”.
O gerente de Inovação do Grupo
JCPM, Sérgio Barretto, afirma que
é preciso estimular a cultura de
inovação em todos os setores de
uma empresa. “Você pode ser
muito eficaz no que faz hoje, mas
se se fechar para o mundo, pode
ser que, no futuro, esta excelência

“É VÁLIDO CRIAR
AGENDA COM
STARTUPS E CANAL
DIRETO COM
UNIVERSIDADES”

Sérgio Barretto
defende estímulo à
cultura de inovação

não seja tão interessante. É preciso
incentivar que todos contribuam,
criar uma sistemática para conectar
os consumidores aos colaboradores,
funcionários e fornecedores. É
válido criar uma agenda mensal
para falar com startups e ter um
canal direto com as universidades.
Muitas ideias boas podem surgir
assim”, orienta.

Inovação na publicidade
No meio da propaganda, uma das
facetas da inovação é a conexão
integral ao público consumidor.
“Cada vez mais, as redes sociais
falam alto sobre aquilo que
querem consumir. O marketing das
empresas precisa observar isso e
mostrar afetividade com o público.
Temos visto que estratégias que
mostram a posição das empresas
contra racismo e homofobia, por
exemplo, têm demonstrado bons
resultados”, diz a publicitária,
professora de comunicação da UFPE
e sócia da consultoria Consumix
Branding, Izabela Domingues. Ela
reforça a importância de informar
o público sobre inovações. “Existem
empresas que se dizem inovadoras,
mas não mostram. Não adianta
criar e ninguém ficar sabendo.
É necessário fazer o público
experimentar as novidades”, finaliza.

Izabela Domingues
acredita que marcas
devem mostrar
afetividade

“ESTRATÉGIAS QUE
MOSTRAM POSICIONAMENTO
DAS EMPRESAS
TÊM DEMONSTRADO
BONS RESULTADOS”
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Ranking

8

Categorias Especiais

Ranking Geral

Top Recall - Coca-Cola
Recall Verde - Natura
Recall Desempenho - Treloso e Turquesa

01. Pitú
02. Vitarella (macarrão)
03.Vitarella (cream cracker)

Categoria

1º Lugar

Agência

Açúcar
Água mineral
Água sanitária
Aguardente
Álcool
Arroz
Bateria de carro
Biscoito recheado
Bolacha Cream Cracker
Café
Cerveja
Clínica de raio-X e diagnóstico por imagem
Colégio particular
Construtora de imóveis
Curso preparatório para concursos
Curso preparatório para o Enem
Curso profissionalizante
Empresa de segurança
Extrato de tomate
Fábrica de automóveis
Faculdade particular
Farinha de milho
Farmácia
Farmácia de manipulação
Feijão
Fraldas descartáveis
Home center
Hospital e clínica de olhos
Hospital particular
Imobiliária
Joalheria
Laboratório de análises clínicas
Leite
Loja de calçados/sapataria
Loja de cama, mesa e banho
Loja de eletrodomésticos
Loja de material de construção
Loja de material de informática
Loja de presentes e decoração
Macarrão
Macarrão instantâneo
Moto
Operadora de celular
Ótica
Plano de saúde
Relojoaria
Revendedor de veículos Fiat
Revendedor de veículos Ford
Revendedor de veículos GM/Chevrolet
Revendedor de veículos importados
Revendedor de veículos Volkswagen
Sabão em barra/tablete
Salgadinho
Shopping Center
Sorveteria
Suco
Supermercado
Tinta
Vinagre
Vinho nacional

Olho d’Água
Indaiá
Dragão
Pitú
Brilux
Tio João
Moura
Treloso
Vitarella
Santa Clara
Skol
Boris Berenstein
Souza Leão
Moura Dubeux
Nuce
Nuce
Grau Técnico
Nordeste
Palmeiron
Fiat
Uninassau
Vitamilho
Pague Menos
Pharmapele
Turquesa
Pampers
Ferreira Costa
Hope
Real Hospital Português
Paulo Miranda
Rommanel
Cerpe
Ninho
Esposende
Narciso
Casas Bahia
Armazém Coral
Nagem
Atacado dos Presentes
Vitarella
Nissin
Honda
Oi
Diniz
Hapvida
Aliada Jóias
Fiat
América
Pedragon
Caoa/Hyundai | Eurovia/Renault
Bremen
Bem-te-vi
Pippo’s
Shopping Recife
Frisabor
Tang
Bompreço
Coral
Minhoto
Quinta do Morgado

Aporte.Biz
G Marketing
M3 Propaganda
Ampla
BG9
Attitude
Ampla
Ampla
DPZ&T
Mullen Lowe
F/Nazca
Aporte.Biz
----Match Comunicação
--------Aporte.Biz
BG9
Aporte.Biz
Leo Burnett
Agência Um
Ítalo Bianchi
Advance
----Abacat
Publicis
Ampla
WSA Comunicação
Reserva Comunicação
----Publipix
UOW Creative Group
Publicis
Competence
----Y&R
HSM
Blackninja
----DPZ&T
Casa
Sale Comunicação
Artplan
----Bando de Criação
Accioly Comunicação
Ítalo Bianchi
Vanguarda
Marta Lima
Z+ | Hagua
Cordel Comunicação
Aporte.Biz
Aporte.Biz
Ampla
Elefante
CP+B
SunsetDDB
Mullen Lowe
Blackninja
-----

Sustentabilidade é meta;
inovação, a base
Em 10 anos,
Coca-Cola
conquistou
o Top Recall

TOP

oito vezes

Quando se fala em marcas em geral, qual a primeira que
vem à sua mente? “Coca-Cola!” Essa foi a resposta de 9,4% dos
entrevistados do JC Recall de Marcas 2019 para a pergunta mais
esperada da pesquisa. Com 77 anos de comercialização no Brasil,
a Coca alcançou o “Olimpo das Marcas” e consegue o feito de ser
a mais citada em menções espontâneas. E não é a primeira vez.
Em 10 anos, este é o oitavo título de Top Recall que o refrigerante
recebe. É um exemplo de como a combinação entre inovação no
processo produtivo e zelo na comunicação com o público gera bons
resultados.
De aniversários infantis a festas de casamento, passando por
almoços de negócios e lanchinhos na correria do dia a dia, a CocaCola está em todos os ambientes. A marca é facilmente reconhecida
por seu sabor e aparência, mas, nem por isso, se permite ficar
parada no tempo ou desfrutando dessa zona de conforto. Pelo
contrário: o refrigerante investe em pesquisa e acompanha as
transformações vividas pela sociedade.
A novidade do momento são as RefPets. Um novo tipo de
embalagem retornável mais resistente que o vidro e que dura mais
do que a pet tradicional. De acordo com a Coca, ganham o meio
ambiente (uma mesma garrafa pode ser envasada até 25 vezes) e
o bolso do consumidor, que, após adquirir o material, tem 20% de
economia na compra do novo refil.

Pernambuco tem a
maior porcentagem
de vendas da Coca-Cola
RefPet do Brasil
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“ATÉ 2030, SOLAR
COCA-COLA QUER QUE
100% DE SUAS EMBALAGENS
SEJAM COLETADAS
Diretor comercial

E RECICLADAS”

Massud Júnior
destaca que
embalagem RefPet
é aposta
sustentável

“Inovamos quando aliamos um melhor preço ao
consumidor com uma preocupação e um cuidado
com a sustentabilidade. Vale destacar ainda que
Pernambuco tem a maior porcentagem de vendas
de RefPet da Coca-Cola no Brasil. Isso mostra que os
consumidores pernambucanos se identificam com
nosso produto e com as diferentes formas de inovação
que oferecemos a eles”, observa o diretor comercial da
Solar Coca-Cola, Massud Júnior. A Solar é a segunda
maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil, uma
das 20 maiores fabricantes do mundo e a responsável
pela produção e comercialização da bebida em
Pernambuco. Com faturamento bruto de R$ 5,2 bilhões
em 2018, a Solar já investiu R$ 226,5 milhões nas
linhas de embalagens retornáveis de refrigerantes.
Recentemente, a Coca-Cola deu um novo passo no
conceito de reutilizar as pets: investiu R$ 100 milhões
para comercializar todas as retornáveis em um único
formato. Antes, o consumidor que investia em uma
garrafa retornável da Fanta, por exemplo, só poderia
usá-la para comprar outra Fanta. Agora, a mesma
garrafa pode ser usada para qualquer refrigerante
do portfólio. Entre janeiro e junho deste ano, a Solar
produziu 33 milhões de litros de refrigerantes em
embalagens Repet. A promessa da companhia é que,
até 2030, 100% das embalagens colocadas no mercado
sejam coletadas e recicladas.

Coca Sabor Café
E quem poderia imaginar que unir duas grandes
paixões dos brasileiros, como a Coca-Cola e o café
daria certo? No ano passado, a marca inovou mais
uma vez e criou a Coca-Cola Plus Café Espresso. Para
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chegar ao sabor final, foram quatro meses de testes.
Em comparação à tradicional, a bebida tem 40%
a mais de cafeína e 50% menos de açúcar. Além
disso, outra novidade é o tamanho da latinha, que
comporta 220ml, respeitando uma tendência de
comercializar embalagens menores e que cabem em
qualquer lugar. Apesar de também estar presente
em outros países, como Japão e Austrália, a CocaCola Plus Café Espresso vendida no Brasil tem uma
composição desenvolvida para agradar o paladar do
brasileiro.
Para Massud Júnior, o segredo do sucesso é
buscar desenvolver e intensificar uma cultura de
oferecer aquilo que o consumidor quer receber.
“Trabalhamos sempre buscando nos colocar no
lugar do consumidor. Esse pensamento permeia
nossa estratégia de marketing, do comercial e de
todas as outras áreas da empresa. Buscamos colocar
o consumidor sempre em primeiro lugar para que
possamos atender suas necessidades de consumo
de bebidas em todas as ocasiões”, explica.
Em Pernambuco, a Solar tem 14 unidades,
incluindo uma fábrica, no Porto de Suape, no
Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana
do Recife. A capacidade de produção em Suape é
de 31,2 milhões de litros de refrigerante por dia,
um trabalho que abastece 4.300 entregas por dia
em todo o estado. “Ser a marca mais lembrada
na cabeça dos consumidores de um estado como
Pernambuco é algo gratificante e nos estimula
a continuar sempre trabalhando para ter essa
proximidade com quem consome nossos produtos”,
comemora Massud Júnior.

OBRIGADA,
PERNAMBUCANOS:
VOCÊS TAMBÉM
NÃO SAEM DA
NOSSA CABEÇA!

A MARCA MAIS LEMBRADA EM
PERNAMBUCO: VENCEDORA
DA CATEGORIA TOP RECALL
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Para Alexandre Férrer,
trajetória da Pitú é
motivo de orgulho

Um brinde
à inovação
Como uma marca consolidada e sempre
atenta às novidades do mercado, a Pitú
chega aos 81 anos de vida mais forte do
que nunca. Fundada em 1938, é a cachaça
brasileira líder absoluta em exportação e
a mais consumida no Norte e Nordeste do
país. Somente em 2018, foram 90 milhões
de litros produzidos e comercializados no
mundo. De olho no futuro, a empresa tem
a inovação como norte: fez um investimento milionário em cuidados com o meio
ambiente e acabou de inaugurar novas
estruturas em sua fábrica - o que permitiu o aumento em 73% na capacidade de
armazenamento da bebida. Tanto esforço dá
resultados. Na pesquisa JC Recall de Marcas
2019, a bebida não foi apenas a mais lembrada entre as aguardentes, mas também
teve o maior nível de lembrança entre todas
as categorias.
Nada menos que 84,8% dos entrevistados
pela pesquisa citaram a Pitú como referência. Isso representa um aumento de 3,4%,
em comparação ao resultado do ano passado, quando a marca foi citada por 81,4% da
pessoas consultadas. Como atingir essa
excelência? “Isso vem do marketing feito
pela empresa e do amor que o consumidor
tem pelo nosso produto”, responde, orgulhoso, o presidente da Pitú, Alexandre Férrer,
que integra a terceira geração de administradores da Engarrafamento Pitú.

Fábrica na Zona da Mata
pode armazenar
51 milhões de litros
da bebida
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Nos últimos anos, o crescimento da marca
foi tão grande que o armazenamento dentro
de sua fábrica, localizada em Vitória de
Santo Antão, na Zona da Mata pernambucana, começou a ficar pequeno. Em 2018,
a Pitú investiu R$ 15 milhões para instalar
mais três tanques de aço inox com capacidade para guardar 21 milhões de litros da
bebida. Somados aos outros 13 tanques
que já existem, a empresa ampliou sua
capacidade de estocagem, passando de 30
para 51 milhões de litros. Não é à toa que a
Pitu está entre as 20 marcas de bebida destilada mais consumidas em todo o mundo.
como São João e Carnaval”, como observa
Férrer.
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Produtos premium
Ações em eventos

envelhecem em barris

colocam marca

de madeira por

pertinho do público

pelo menos um ano

A instalação desses novos reservatórios
também mostra a preocupação da Pitú com
o meio ambiente. Todos foram construídos
com atenção à legislação ambiental e têm
bacias de contenção para evitar vazamentos
que afetem a natureza. Nos últimos anos, a
empresa investiu mais de R$ 3 milhões num
plano de sustentabilidade, que envolve
gerenciamento de água, reciclagem, reflorestamento, educação ambiental e preservação cultural histórica. Estas e outras
ações fizeram com que a marca fosse agraciada, recentemente, com o Selo Verde pela
organização ambiental Ecolmeia.
Tendo a agência Ampla Comunicação como
responsável por suas campanhas, a marca está presente em todas as plataformas,
mais um fator favorável para o ótimo desempenho da cachaça. Nas redes sociais,
a Pitú é um fenômeno. Com imagens
coloridas, pessoas sorridentes e muita
identificação com o público, são quase
1,2 milhão de seguidores no Facebook
e mais de 65 mil no Instagram. Os posts
que mostram o cantor Wesley Safadão
(atual garoto-propaganda da bebida), por
exemplo, são um sucesso. “Somos um

“QUANDO SE FALA EM
BEBER CACHAÇA,
AS PESSOAS PENSAM EM
BEBER PITÚ”
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produto de consumo muito rápido e, por
isso, é importante investir na publicidade.
Também sempre fazemos ações em eventos
como São João e Carnaval”, observa Férrer.
Outra das características de sucesso da Pitú
é conhecer bem sua audiência e saber se
comunicar com ela. “Nosso maior público
é composto por homens, com idades entre 25 e 40 anos, e das classes C, D e E. Mas
também atingimos outros públicos e criamos produtos que agradem a todos, como a
categoria Premium, que deriva do produto
tradicional, mas atinge as classes A e B”,
analisa o presidente da Pitú.
Para receber o título de Premium, a cachaça
passa por um processo de envelhecimento
em barril de madeira que leva, no mínimo,
um ano. Neste segmento, a Pitú trabalha
com dois produtos no mercado. Um deles é
a Pitú Gold Premium, envelhecida em barris
de carvalho americano por um período
de dois anos. O outro é a Vitoriosa, que
envelhece durante cinco anos em barris de
carvalho francês e, antes de ser engarrafada
é transferida para o carvalho americano,
onde sofre o processo de aprimoramento
de qualidade sensorial.
De olho na preservação do meio ambiente
e no comportamento dos jovens nas redes
sociais, a Pitú está sempre atenta às mudanças e preparada para o futuro. “Esperamos continuar neste ritmo, que o país
cresça e possamos continuar comercializando nossa cachaça. Ficamos muito felizes em
ver o reconhecimento do público e perceber
que, quando se fala em beber cachaça, as
pessoas pensam em beber Pitú”, finaliza o
presidente Alexandre Férrer.

Comunicação
total:
ingrediente
de sucesso
Referência na indústria alimentícia, a Vitarella chega aos 25 anos
consolidada entre os pernambucanos, sendo a campeã no JC Recall de
Marcas 2019 nas categorias Macarrão e Bolacha - Cream Cracker, além
de ter cravado, respectivamente, segundo e terceiro lugares no ranking
geral do estudo. E não para por aí. O biscoito Treloso registrou 13,6% de
crescimento em lembranças, na comparação com 2018, conquistando
a categoria especial Desempenho e ocupando também o primeiro
lugar na Biscoito Recheado. Para a M. Dias Branco, grupo à frente das
marcas, o estreitamento da relação com o consumidor é o ingrediente
de sucesso.
“É importante utilizarmos de todos os pontos de contato que
possuímos com o consumidor para alimentar nossa relação”, afirma
Marina Lemos, gerente de Marketing Vitarella e Treloso. “O nosso
trabalho, muito mais do que entregar um produto, é transmitir a
essência da marca através desses retornos dados via redes sociais, que
trazem ainda mais proximidade, geram experiência e sustentam uma
relação que já dura mais de 25 anos”, ressalta.

15

Para Marina Lemos,
cuidado com o público
ajuda a explicar
vitórias no Recall

Para a gerente, o cuidado com que a marca trata seus consumidores
ajuda a explicar o resultado positivo. Genuinamente pernambucana,
a marca continua tendo o estado como principal mercado. “Nascemos
aqui, então o consumidor pernambucano se identifica muito com a
marca, acompanhou o crescimento dela ao longo dos anos, e também
por isso conhece bastante o sabor e a qualidade dos nossos produtos.”
Porém, tanta confiança vem atrelada à responsabilidade. “Isso torna os
consumidores bastante exigentes em relação à qualidade e ao padrão
do que é entregue. Para manter esse padrão, sempre monitoramos
a qualidade das nossas matérias-primas e de nossos produtos, não
só com pesquisas sensoriais, mas também de opinião, antes de um
lançamento ou com testes de qualidade”, revela Marina.

História e competência
Vitarella e Treloso são marcas integrantes do grupo M. Dias Branco.
Com mais de 60 anos de história, a corporação conta com mais de 20
mil colaboradores distribuídos em suas 15 unidades industriais e suas
diversas unidades de comercialização e distribuição, estrategicamente
localizadas em todas as regiões do País. O Sudeste é onde a Vitarella
apresenta, nos últimos anos, o crescimento mais expressivo.
“A Vitarella é a marca líder de vendas de biscoitos e massas no Brasil,
com crescimento contínuo em todas as regiões do país. Prezamos pela
tradição e pela qualidade que comprovam a preferência dos brasileiros
pela marca, presente em rankings de rótulos mais consumidos e mais
valiosos, como Brasil Footprint (Instituto Kantar) e IstoÉ Dinheiro”,
afirma Marina. Ainda de acordo com a consultoria Nielsen, o macarrão
comum Vitarella é líder de vendas no Brasil, assim como a cream
cracker, os biscoitos recheados e a linha de biscoitos Maria e Maizena.
A Vitarella foi fundada em 1993, em Jaboatão dos Guararapes.
Inicialmente focada na produção de massas alimentícias, expandiu
seu portfólio e hoje possui mais de 150 produtos cadastrados e marcas
como Treloso, Chocoresco, D-Tone, Margarina Namesa e Saltvip. Em
2008, a Vitarella foi adquirida pela também nordestina M. Dias Branco,
maior fabricante de massas e biscoitos da América Latina.
“Monitoramos frequentemente as tendências e movimentações do
mercado para identificar oportunidades de lançamentos e ações
que possam gerar resultados positivos para a marca e diferenciá-la
em relação à concorrência”, ressalta Marina, citando como exemplo
o lançamento mais recente: o biscoito Delicitá Cristal. “O produto é
totalmente diferente dos demais em sua categoria, trazendo inovação
ao setor e sendo um sucesso de vendas e recall dos consumidores.”
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“UTILIZAMOS TODOS
OS PONTOS DE
CONTATO QUE TEMOS
PARA ALIMENTAR A
NOSSA RELAÇÃO COM
O CONSUMIDOR”
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Para Wagner Mendes,
prêmio aumenta
compromisso em
buscar excelência

Excelência como
meta no dia a dia
Ter a capacidade de inovar e
encontrar soluções diferenciadas
para sair na frente das
concorrentes é uma das metas
do Grupo ASA, que arrematou o
primeiro lugar em três categorias do
JC Recall de Marcas 2019. Vitamilho
foi o destaque entre as farinhas
de milho, enquanto que Palmeiron
despontou entre os extratos de
tomate e Bem-Te-Vi foi a mais
lembrada pelos pernambucanos
quando o assunto é sabão em barra/
tablete. “É meta. Acompanhamento
em todos os departamentos é
uma busca contínua. Busca pelos
melhores métodos e políticas de
gestão, proximidade junto aos
nossos clientes, atacadistas e
varejistas, e, principalmente, busca
pela sintonia com o consumidor
final, que é nossa razão de existir”,
ressalta Wagner Mendes, diretor de
marketing.
Presente em quase todas as regiões
do Brasil, o grupo conta com mais
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de 1.250 funcionários e possui um
portfólio com oito marcas e mais
de 250 itens. “Nós ficamos muito
orgulhosos de ganhar todo esse
reconhecimento, mas também
preocupados em sustentar a nossa
essência, buscando excelência em
tudo o que produzimos, e ficando
cada vez mais próximo dos nossos
colaboradores e parceiros”, afirma o
diretor.
Investimento na manutenção do
branding, desenvolvido à base
de empenho dos colaboradores
e parceiros, além de extensas
pesquisas de mercado, são
apontados por Wagner como os
principais pontos de inovação
dentro da ASA. “Isso fez com
que chegássemos à liderança em
todos os Estados nordestinos.
Estarmos próximos ao trade, sendo
realmente parceiros, e com foco
nos planejamentos de médio e
longo prazo, é o que nos mantêm
competitivos.” Todo o trabalho de

www.asanet.com.br
/ASAindustria

@industriaasa

TODA CASA TEM ASA.
NÃO TEM COMO
ESQUECER.
Mais uma vez a ASA foi destaque no JC Recall de Marcas, sendo campeã nas categorias sabão em barra,
extrato de tomate e farinha de milho. Esse é o resultado da dedicação diária de todos da ASA na busca
pelo mais alto padrão de qualidade.
Ter nossas marcas entre as mais lembradas é motivo de muito orgulho e sinal de que estamos sempre em
conexão com os desejos dos consumidores.

PALMEIRON
/palmeiron

BEM-TE-VI
/asa.bemtevi

10 LUGAR
Extrato de Tomate

@palmeironoficial

10 LUGAR
Sabão em Barra
@bemtevi.limpeza

VITAMILHO
/vitamilho

10 LUGAR
Flocão de Milho

@vitamilho
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“SINTONIA COM
publicidade para Palmeiron e BemTe-Vi leva a assinatura da Aporte.
Biz; Ítalo Bianchi cuida de Vitamilho.
Esta é a 17ª vez que o sabão em
barra Bem-Te-Vi figura no JC Recall.
“Isso se deve ao fato de estarmos
sempre à frente da concorrência no
quesito entendimento com o que
o trade percebe, nossa contínua
sintonia com o consumidor final
e respeito junto aos atacadistas e
varejistas de todo o estado”, diz
Wagner. Ele conta que o sabão
está presente em quase 80% dos
lares pernambucanos, sendo líder
do segmento. Presente em todo o
Nordeste, a ASA trabalha agora para
que esses resultados se repitam nos
demais estados brasileiros.
Também pela 17ª vez campeã da
categoria, Wagner conta que a
farinha de milho Vitamilho, hoje, é
um case de sucesso no país inteiro.
“Isso nos mantém ainda mais em
sintonia com as melhores práticas
de gestão. Temos o consumidor
como nosso prumo. O que ele
orienta, vamos juntos”, destaca.
O sucesso se repete com o extrato

O CONSUMIDOR FINAL
É NOSSA
RAZÃO DE EXISTIR”

de tomate Palmeiron, que aparece
pela 17ª vez como a marca mais
lembrada na categoria. “O resultado
chancela todo o esforço que o
departamento de marketing
desenvolve, por meio do time de
colaboradores e a partir de um
compromisso com o planejamento
anual”, explica. “A manutenção
dos acertos nas escolhas de
fornecedores, parceiros logísticos,
total conhecimento do produto
ofertado e, principalmente, a
busca contínua para estar sempre
conectado com as necessidades
do consumidor, são orgulhos para
todos que trabalham com a marca.”

Campeões 17 vezes:
sabão em barra Bem-Te-Vi
e farinha de milho Vitamilho
são veteranos do Recall
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Especiais

Na ponta da língua,
perto do coração
Elas foram os principais
destaques desta edição
do JC Recall de Marcas
nas categorias especiais.
Entre todos os rótulos
citados, se consagram por
conseguir ter seus nomes
na ponta da língua do
povo. Independentemente
de gênero, idade ou classe
social, o pernambucano
lembra de seus comerciais.
Isso se deve à forte
presença dessas marcas no
jornal impresso, no rádio,
na TV, na internet e em
eventos populares como
o Carnaval e o São João.
Em menção espontânea,
Coca-Cola é a marca
mais lembrada. Treloso
e Turquesa fizeram o
trabalho de casa e tiveram
os melhores resultados no
comparativo com 2018. E,
como nos últimos nove
anos, a Natura se consolida
como a marca de maior
relevância quando o
assunto é sustentabilidade.
Pernambuco faz parte
da história da CocaCola desde o início
da comercialização
do refrigerante no
Brasil. O Recife foi a
cidade escolhida para a
implantação da primeira
fábrica no país, em 1941,
durante a Segunda Guerra
Mundial. De lá pra cá, a
marca se consolidou e,
hoje, é a mais citada: entre
75 rótulos mencionados

pelos entrevistados, a Coca
é a primeira a ser lembrada
por 9,4% do público. Desde
2010, quando a pesquisa
incluiu a categoria Top
Recall, essa é a oitava vez
que a marca recebe o título.
“É o reconhecimento de
que estamos executando
bem o nosso trabalho de
fazer nossos consumidores
felizes. O pernambucano
percebe a marca CocaCola como algo que faz
parte do seu dia a dia, das
refeições com a família,
das festas com os amigos.
Ela está sempre presente
no cotidiano das pessoas
e isso nos faz sermos
sempre lembrados”, afirma
o diretor comercial da
fabricante Solar Coca-Cola,
Massud Júnior.
Com crescimento de
13,6% na memória dos
pernambucanos, Treloso e
Turquesa empataram como
as marcas que obtiveram
maiores resultados na
comparação com o JC
Recall de Marcas do ano
passado. Na categoria
Biscoito Recheado,
Treloso saltou de 49,6%,
em 2018, e alcançou
63,2% na atual pesquisa,
estando pela primeira
vez como a marca que
teve melhor desempenho
entre as duas últimas
edições. “Monitoramos
frequentemente
as tendências e

movimentações do
mercado para identificar
oportunidades de
lançamentos e ações que
possam gerar resultados
positivos para a marca e
diferenciá-la em relação à
concorrência. Além disso,
para manter a liderança
no setor e a qualidade de
seus produtos, a Vitarella
investe na capacitação de
seus profissionais e em
equipamentos de última
geração”, explica a gerente
de Marketing Vitarella e
Treloso, Marina Lemos.
Esta é a primeira vez
que o feijão Turquesa
figura na categoria de
melhor Desempenho
na comparação com a
pesquisa anterior. Em 2018,
34,2% dos entrevistados
citaram a marca. Agora, em
2019, esse número chega a
47,8% das respostas. Para
a gerente de marketing
da empresa, Lays
Benjamin, a preocupação

CATEGORIAS ESPECIAIS
APONTAM TOP RECALL,
MARCAS QUE TIVERAM
MAIOR CRESCIMENTO
E EMPRESA MAIS
SUSTENTÁVEL

21

com a publicidade
representa um ponto
importante para o
sucesso. “Qualificamos
o marketing como
essencial na conquista
da confiança das pessoas
e no monitoramento
da performance. Como
trabalhamos com a marca
que possui maior valor
agregado do mercado em
nosso segmento, sabemos
da importância em deixar
claro para o consumidor
os nossos atributos e
vantagens. Para isso,
buscamos sempre alinhar
uma comunicação
clara e eficaz”, explica.
O feijão Turquesa é
comercializado nos
estados de Pernambuco,
Alagoas, Paraíba e Rio
Grande do Norte.
Agora, na hora de falar
em cuidados com a
natureza, não tem para

ninguém. A Natura foi
citada por 10,6% dos
entrevistados como
referência em preservação
do meio ambiente.
“Nossas escolhas buscam
o desenvolvimento
sustentável em um
modelo de negócios
que gera e compartilha
valor com uma rede de
mais de 1,7 milhão de
consultoras na América
Latina e mais de 5,5 mil
famílias de comunidades
fornecedoras na
Amazônia e em outras
localidades. Essa
relação contribui para a
conservação de mais de
1,8 milhão de hectares
de floresta em pé. Vemos
nesse reconhecimento
uma forte conexão
com as nossas
causas e propósitos”,
analisa o gerente de
sustentabilidade da
Natura, Keyvan Macedo.

TOP

Coca-Cola

venceu oito vezes na
categoria, em 10 edições

DESEMPENHO

Treloso (biscoito)
e Turquesa (feijão)

empataram no crescimento
em comparação com 2018

VERDE

Natura

venceu nas dez edições
da categoria
22

O doce sabor
da vitória

Em 2018, a marca
produziu 240 mil
toneladas de açúcar
O doce está no paladar mais genuíno dos
pernambucanos. Tem o famoso bolo de rolo, o tradicional
Souza Leão, a pamonha, a cocada, sem falar no alfenim
e no suspiro, que são puro açúcar - e o povo adora! Para
a base de todo este cardápio, um rótulo tem chamado
atenção do consumidor. Olho D’Água foi citado por 13%
dos entrevistados do JC Recall de Marcas 2019, quando
perguntados qual a marca de Açúcar mais lembrada,
conquistando o primeiro lugar na categoria.
Mas como se diferenciar em um ingrediente tão
comum na cultura do país? O segredo está no cuidado
e compromisso com a qualidade. “Sabemos que açúcar
é um produto que pouco pode se diferenciar pelas
marcas. Acreditamos que o que nos faz diferentes é o
padrão de qualidade, a variedade de tipos, cada um para
determinado uso ou consumidor, e a capacidade de
distribuição, que nos coloca nos mais diversos tipos de
gôndolas”, comenta o diretor comercial do Grupo Olho
D’Água, Alcemilton Sabino Maciel.
O grupo - que também atua na produção de etanol,
aguardente, álcool neutro e álcool especial para a
indústria farmacêutica - foi fundado em 1920, no
município de Camutanga, na Mata Norte de Pernambuco,
pelos empresários Artur Tavares de Melo, Samuel
Hardman e José Hardman. De lá para cá, não parou
de investir e inovar. “Tratamos a inovação a partir do
plantio da cana, buscando métodos e processos mais
produtivos, sem perder de vista a sustentabilidade.
Investimos também em equipamentos e em diferentes
tipos de açúcar para ampliar as opções de escolha do
consumidor”, explica o diretor comercial.

COM USINAS EM
PERNAMBUCO, NA
PARAÍBA E NO PIAUÍ,
O GRUPO EMPREGA
6.600 PESSOAS
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E a inovação é política permanente dentro da Olho
d’Água. “Recentemente, o grupo iniciou um projeto piloto
em 250 hectares para desenvolvimento da irrigação por
gotejamento, uma das formas mais eficientes de entrega
de água e nutrientes para o cultivo”, acrescenta Maciel.
Os resultados estão em acompanhamento.
Entre funcionários efetivos e safristas, o grupo conta com
cerca de 6.600 colaboradores. Somente em 2018, todo
esse pessoal foi responsável pela produção de cerca de
240 mil toneladas de açúcar. O grupo, que tem usinas em
Pernambuco, na Paraíba e no Piauí e capacidade de moer
4,5 milhões de toneladas de cana, não deixa de lado a
preocupação com a preservação do meio ambiente.
“Essa é uma preocupação do Grupo Olho D’água em
todos os seus quase cem anos de história. Como um
bom exemplo disso, destacamos o destino que damos
à vinhaça, resíduo gerado pelo processo produtivo do
etanol. Obedecemos os padrões e todos os critérios
estabelecidos pelas leis ambientais. No fim das contas,
toda a vinhaça gerada é reaproveitada como fertilizante
das lavouras”, salienta o diretor. Outro exemplo de como
o Olho D’Água se preocupa com o meio ambiente é o
programa desenvolvido pela marca para a plantação
de matas ciliares nas margens de córregos, barragens
e nascentes.
Para ficar na memória do público, o grupo tem a
Aporte.Biz como responsável pelas campanhas de
marketing. “O desafio da agência tem sido buscar
conexões e a preferência do consumidor com
investimentos relativamente baixos em comunicação.
E os resultados têm sido positivos. O Prêmio JC Recall
de Marcas é um ótimo exemplo disso”, observa Maciel.
“A gente sabe também que o marketing vai além da
comunicação. Outros fatores contribuem para nossos
resultados, como a presença nos pontos de vendas e
as inovações nas linhas de produtos”, finaliza.

Presença nos pontos
de vendas e inovações
nas linhas de produtos
são tão importantes
quanto a comunicação,
diz Alcemilton Maciel
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“A GENTE SABE
TAMBÉM QUE
O MARKETING
VAI ALÉM DA
COMUNICAÇÃO”
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A Indaiá está presente
em 13 estados e no DF.
Além da água mineral,
a empresa produz
suco e refrigerante
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Consumidor é
motor de inovação
A boa alimentação é um dos fatores
fundamentais para uma vida cheia
de saúde - mas não podemos deixar
de lado a importância da hidratação,
tão necessária quanto. Na hora de
escolher a água mineral, o consumidor
pernambucano tem um nome na
cabeça: Indaiá. “Nosso cliente está
cada vez mais ciente de suas escolhas
e mais criterioso com a qualidade dos
produtos que leva para casa”, conta
Camila Coutinho, gerente nacional de
marketing da Minalba Brasil, divisão
de alimentos e bebidas do Grupo
Edson Queiroz, responsável pela
marca Indaiá - a mais lembrada da
categoria no JC Recall de Marcas 2019.
“Para nós que fazemos a Indaiá,
nos enche de orgulho sermos a
marca de água mineral natural mais
lembrada pelos pernambucanos.
Isso nos energiza para seguirmos
nesse caminho, levando não apenas
produtos de qualidade, mas também
o propósito de nutrir o apetite dos
brasileiros e de transformar seus
mundos”, continua Camila.
Ela acredita que o sucesso da
marca está em inovar ao investir
em tecnologia de ponta somada à
construção de uma relação mais
próxima com o pernambucano.
“Conquistar a confiança das pessoas,
para que elas sempre pensem na
Indaiá é a nossa principal motivação.
Hoje, nós queremos criar uma
relação dos nossos produtos com os

bons momentos da vida”, ressalta
a gerente. Além de água mineral, a
marca também produz o suco Citrus
e o refrigerante Refri, submarcas da
marca estratégica Indaiá.
A Indaiá está presente em 13 estados
brasileiros, além do Distrito Federal.
Sempre atenta aos movimentos
de mercado, a marca Indaiá foca
nas melhores estratégias para
os consumidores. “A principal e
grande novidade é o rebranding das
marcas que compõem a Minalba
Brasil, entre elas a Indaiá”, explica
a gerente nacional. “Essa mudança
vem fundamentada no consumidor,
que é a nossa razão de existir.
Redesenhamos a estratégia do negócio
com posicionamentos que conectam
pessoas, marcas e resultados ”,
ressalta Camila.
Esse trabalho foi iniciado em 2016
com um estudo aprofundado, que
culminou em transformações tanto
na forma de se comunicar com o
consumidor quanto na embalagem.
“O posicionamento adotado conversa
com essa sede por desafios e
transformações. Além disso, contamos
com parceiros de renome no mercado
nacional e mudamos o conceito da
marca, com novos rótulos e uma nova
forma de se comunicar com o público.
E o resultado é esse reconhecimento
entre os pernambucanos. Queremos
continuar estreitando ainda mais essa
relação”, conclui Camila Coutinho.
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PERNAMBUCANO
NÃO ABRE MÃO
DE DUAS COISAS:
DA SUA BANDEIRA
E A INDAIÁ.
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Mudamos a embalagem, mas
mantivemos a tradição. Indaiá,
a marca de água preferida
no Prêmio Recall de Marcas.
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Sustentabilidade
e expansão no foco
da Dragão
A busca pela inovação
é um dos valores da
Interlândia, empresa
familiar que produz a água
sanitária Dragão, campeã
destacada da categoria
e a sétima label mais
lembrada no ranking geral
do JC Recall de Marcas
2019. A conquista foi
muito bem recebida pela
companhia, que passa por
um momento de expansão
com a recente inauguração,
em Cascavel (CE), da sua
terceira planta fabril – as
outras ficam em Jaboatão
dos Guararapes (PE) e
Marechal Deodoro (AL).
A instalação da fábrica no
estado vizinho contará com
investimentos da ordem de
R$ 25,4 milhões até 2024.
A partir do funcionamento
do novo empreendimento,
o grupo pretende ampliar
ainda mais os 52,5% de
marketing share que

“Consoliddada a fábrica
no Ceará, se a economia ajudar,
abriremos nova unidade
ainda este ano”,
anuncia Diogo Duarte
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já detém no Norte e
Nordeste no segmento
água sanitária. “Com
a implementação
da fábrica no Ceará,
conseguiremos chegar
mais rapidamente e
com maior eficiência
e competitividade em
mercados nos quais
estamos em franca
expansão, como Piauí,
Maranhão, Pará e
Amazonas, ganhando
mais espaço nas casas
dos consumidores não
só com a água sanitária,
mas todo o nosso
batalhão de limpeza”,
destacou o gerente de
vendas da Interlândia,
Diogo Dantas Duarte.
Embalada pelo
fortalecimento da marca
em outras praças, mesmo
onde ainda não há
distribuição em ampla
escala, a companhia
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tem planos de expansão
arrojados. “Acabamos de
fazer 71 anos e estamos
com todo gás, mais sólidos
do que nunca. Consolidada
a fábrica no Ceará, se tudo
der certo e a economia
ajudar, abriremos outra
unidade ainda este ano e,
em breve, temos a intenção
de entrar forte no Sudeste”,
antecipou Duarte.
A expectativa é que 180
milhões de litros de água
sanitária sejam produzidos
pelo grupo até dezembro,
um incremento de quase
30% em relação a 2018.
Falando em crescer, a
chamada Família Dragão
também ganhou novos
membros recentemente:
limpa-vidros, multiuso e
amaciante. E o batalhão
ficará maior. “Ainda vêm
muitas novidades por aí.
Queremos que nossos
consumidores tenham
qualidade e preço justo em
todos os nossos produtos.
Vamos levar mais soluções
para as suas casas. Temos
uma marca de confiança

Pioneira no
engarrafamento
em PET reciclável,
Interlândia hoje
vende a embalagem
para concorrentes
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e recebemos essa
confirmação e resposta
do público com os
últimos lançamentos, o
que nos deu ainda mais
certeza de que estamos
no caminho certo”,
enfatizou o gerente. A
estratégia é desenvolvida
em conjunto com a
agência M3 Propaganda.
Pioneira no Brasil no
engarrafamento de
água sanitária em PET
reciclável, a Interlândia
estenderá em breve a
tecnologia para outros
de seus produtos, o
que deverá aumentar
consideravelmente a
quantidade do material
retirado do meio
ambiente. Atualmente,
cinco mil toneladas
do produto são
requalificadas pelo grupo,
que, dentro da pegada
de sustentabilidade,
comercializa préformas da embalagem
ecologicamente
correta para indústrias
concorrentes.

FAMÍLIA DRAGÃO
CRESCEU COM
LIMPA-VIDROS,
AMACIANTE E
MULTIUSO

Grupo Raymundo da Fonte
hoje está presente
em mais de 95% pontos
de vendas no N/NE

Foco total na
jornada do
consumidor
O investimento em pesquisas,
os estudos de mercado e a busca
constante por compreender os hábitos
e preferências dos consumidores são
algumas das atitudes que fazem da
Brilux a marca de álcool mais citada
pelos consumidores no JC Recall de
Marcas 2019. Manter a atenção voltada
ao momento econômico do País e,
especificamente, das regiões onde mais
atua, é outro cuidado importante no
cotidiano da empresa.
“Avaliamos as mudanças no
comportamento de compra dos
clientes, levando em conta a jornada do
consumidor”, avalia Renata Carvalho,
gerente de Marketing e Trade das
Indústrias Reunidas Raymundo da
Fonte, da qual a Brilux faz parte. Renata
reforça que tal refino ao observar
múltiplos fatores proporciona maior
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Fábrica produz mais de
350 itens de limpeza,
higiene pessoal,
condimentos e inseticidas

assertividade na tomada de decisões, o
que dá mais segurança para planejar e
rever estratégias.
Cada vez mais populares, as redes
sociais auxiliam no processo de
construção de uma relação próxima
com o público que, através de curtidas,
compartilhamentos e comentários
interage com a marca para elogiar, tirar
dúvidas e dar sugestões de melhoria.
“Isso nos ajuda a construir cada
vez mais conteúdos personalizados,
voltados para o que eles querem de
verdade”, completa Renata Carvalho.
“Estamos sempre criando conteúdo
para atender às diversas necessidades
desses consumidores, que são
verdadeiros fãs”.

ENTRE AS NOVIDADES
ESTÃO DESINFETANTES
DE 2 LITROS, LAVA-ROUPAS
LAVANDA DE 3 LITROS
E LIMPADOR DE PISOS
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O lançamento de novos produtos
também faz parte do investimento em
modernização do grupo Raymundo da
Fonte, presente em mais de 95% dos
pontos de venda do Norte e Nordeste. O
álcool Brilux é um dos mais de 350 itens
fabricados e distribuídos nas categorias
limpeza, higiene pessoal, condimentos e
inseticidas. Várias novidades chegaram
às prateleiras de lojas e supermercados
ainda na primeira metade do ano e
outras já estão sendo preparadas.
“Lançamos os desinfetantes em
embalagens de dois litros, o lavaroupas Lavanda, com três litros, além
do limpador para piso. Já para este
segundo semestre investiremos na
categoria de sabão em barra de coco”,
adianta Renata Carvalho.

facebook.com/Brilux

|

@familiabrilux

|

dicasparaolar.com.br
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Inovação para
seguir liderando

Implantação de
processos inovadores
marcam trajetória
da Moura desde
sua criação, em 1957

Vem do interior de Pernambuco, especificamente de Belo
Jardim, no Agreste do Estado, a empresa citada como sinônimo
de Bateria de Carros da edição 2019 do JC Recall de Marcas.
Com sete plantas industriais e seis mil funcionários no Brasil e
na Argentina, a Baterias Moura atravessa as décadas relevante
no mercado nacional e praças estrangeiras onde atua. Para isso,
processos inovadores têm sido aliados da companhia desde a
sua criação, em 1957, pelo casal empreendedor Edson Mororó
Moura e Conceição Moura.
“Nossa história é uma prova de que fortes vínculos e
relacionamentos de confiança são essenciais para o
crescimento sustentável da empresa. É uma herança de
nossos fundadores que desejamos cultivar e fortalecer a fim
de consolidar a Cultura Empresarial Moura e perenizar o nosso
negócio. Temos como missão expressa: ‘Produzir e entregar as
melhores soluções em baterias com um time coeso, gerando
riquezas, fazendo o novo, bem feito e com paixão’. Todos os
dias buscamos superar os desafios e seguir incansavelmente
essa missão”, afirmou a diretora de Marketing do Grupo Moura,
Andréa Lyra.
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Líder na América Latina,
o grupo produz
10 milhões de baterias
de carros por ano

Inaugurada em meados do século passado num
município no qual, na época, havia apenas um
carro, a companhia atualmente é líder na América
do Sul, produzindo 10 milhões de baterias por ano
e respondendo por cerca de 50% das vendas do
produto para as maiores montadoras do Brasil resultado alcançado também graças à parceria com
a agência Ampla. Para atingir e manter números tão
expressivos, ela reiteradamente aposta em inovação
como aliada.
“O Grupo Moura estruturou seu crescimento
pautado na inovação, posicionando a empresa na
vanguarda do país. Entre as mais recentes novidades,
acreditamos na expansão das duas frentes de negócio
que se consolidaram em 2019: o mercado de baterias
de lítio e os Sistemas de Armazenamento de Energia,
o BESS, desenvolvido durante oito anos por nosso
time em parceria com o Instituto de Tecnologia Edson
Mororó Moura e colocado à disposição do mercado no
primeiro semestre”, ressaltou Andréa.
Segundo a gestora, a cultura inovadora é transversal
dentro da organização e voltada para acompanhar
e antever as demandas dos negócios, sendo a chave
para a longevidade da empresa. “Ela é aplicada
desde a busca por melhorias produtivas no processo
industrial até o desenvolvimento de novas tecnologias
e produtos, e na formulação de ferramentas de
atendimento e garantia de satisfação do cliente”,
comentou.
Comprovando que intervenções de menor custo
podem fazer a diferença para uma empresa no
critério inovação, Andréa Lyra destacou o lançamento
da plataforma digital de vendas MouraFacil.com, há
dois anos. “Por meio dela, o consumidor pode solicitar
uma bateria com maior comodidade e personalização.
Basta acessar o site www.mourafacil.com, pesquisar
o modelo ideal e solicitar a entrega, que inclui a
instalação em até 50 minutos. É possível encontrar a
facilidade nas maiores cidades do Brasil”, apontou.
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Andréa Lyra destaca
baterias de lítio e
sistema BESS como
duas frentes que
se consolidaram
em 2019

O cafezinho que
Pernambuco
adora
O vínculo dos brasileiros com o
café vem de longo tempo. A bebida
é um marco importante na história
do País, que ainda hoje é o maior
produtor e exportador de grãos do
mundo. Marca de café mais lembrada
pelo público ouvido pelo JC Recall
de Marcas este ano, a Santa Clara
não abre mão da modernização e da
qualidade dos produtos como fatores
para garantir a credibilidade junto a
um público fiel e exigente.
O objetivo é oferecer as melhores
experiências, o que se materializa
em ações como o lançamento da
linha de cafés especiais Santa
Clara Reserva da Família, que
conta com dez produtos. São cafés
torrados e moídos, cafés em grãos,
solúveis 100% arábica e cápsula de
café expressos, ideais para quem
aprecia a bebida em diferentes
apresentações.

Mais de seis mil
funcionários garantem
a presença da marca
em mais de 320 mil
pontos de venda
pelo Brasil
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“Nossa linha de cafés especiais,
além de comprovar a preocupação
em levar as melhores novidades
às prateleiras, é também uma
homenagem ao que nos trouxe
até aqui: a família, a qualidade,
a tradição e a inovação”, pontua
a head de Marketing do grupo
3corações, Roberta Prado. “Além
disso, procuramos estar sempre
presentes, oferecendo espaço para
que interajam com a empresa, seja
pelo SAC ou pelas redes sociais,
além da forte atuação em eventos
e datas mais importantes para as
comunidades”.
Fundada em uma pequena cidade
do Rio Grande do Norte, em 1959,
a 3corações cresce a cada dia,
investindo também na produção
de acessórios como máquinas de
café expresso, multibebidas e novas
cápsulas exclusivas. Além da Santa
Clara, outras 27 marcas integram seu
portfólio.
O sucesso é resultado de um trabalho
conjunto, com a colaboração de
mais de seis mil funcionários, que
garantem a presença dos produtos
em mais de 320 mil pontos de venda
pelo País, que tem 25 centros de
distribuição, sete plantas fabris e
duas unidades de beneficiamento de
café verde.
A empresa também exporta café
de algumas de suas marcas para
os principais mercados da América
Latina e Estados Unidos, como
destaca Roberta Prado. “Prosperamos
há mais de 20 anos. Vamos seguir,
como sempre fizemos, investindo
na qualidade e superioridade do
café, a bebida mais consumida pelo
brasileiro depois da água, além de
atuar ainda mais fortemente no
mercado de cafés especiais”, finaliza.
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SANTA CLARA NÃO ABRE
MÃO DA MODERNIZAÇÃO
E DA QUALIDADE PARA
MANTER A CREDIBILIDADE.
ALÉM DO MERCADO
BRASILEIRO, EMPRESA
EXPORTA CAFÉ PARA OS
PRINCIPAIS MERCADOS
DA AMÉRICA LATINA
E DOS EUA
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Pioneiros na
inovação

Com mais de 30 mil
atendimentos mensais,
o Centro Diagnóstico
Boris Berenstein
Foi-se o tempo em que era
preciso esperar dias até
conseguir os resultados
de um exame médico.
Com mais de 30 mil
atendimentos mensais, o
Centro Diagnóstico Boris
Berenstein investe em
tecnologia para diminuir
a angústia dos pacientes
e facilitar a atividade dos
profissionais de saúde. A
depender da urgência, o
centro pode disponibilizar
o laudo no mesmo dia da
coleta da amostra, por
exemplo. Com este tipo
de serviço, a marca é líder
na memória do público
e venceu o prêmio JC
Recall de Marcas 2019, na
categoria Clínica de Raio-X
e Diagnóstico por Imagem.

42

“Começamos com exames
de raio-X e, hoje, temos
uma gama enorme de
serviços com acesso a
imagens digitais. Estamos
no WhatsApp, Instagram,
Facebook e Google
Business”, salienta o

mantém sete unidades
fundador e presidente do
grupo, Boris Berenstein. No
ano passado, a marca deu
um novo salto tecnológico
e fundou o Portal do
Paciente. Em www.boris.
com.br, é possível consultar
resultados de análises
médicas sem sair de casa e
também compartilhar com
o médico, via computador,
tablet ou celular.
A preocupação com
inovação e com o conforto
do paciente está no DNA
da marca. “O diferencial
do Boris está justamente
na decisão que tomamos
anos atrás de oferecer
um atendimento de
qualidade, chegando
mais perto dos nossos
pacientes. Além disso,
nossa história sempre foi
marcada pelo pioneirismo,
tanto tecnológico
quanto de capacitação e
valorização da equipe”,
observa Berenstein. Outro
exemplo desse cuidado
é o armazenamento das

em Pernambuco
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“BORIS SEMPRE PERTO
DE VOCÊ” É O SLOGAN
imagens coletadas até o
fim da vida do paciente.
“Caso ele precise rever
ou tirar alguma dúvida,
nós temos como atendêlo com alta tecnologia
e segurança”, garante o
presidente.

ATUAL DA MARCA,
ATENDIDA PELA
AGÊNCIA APORTE.BIZ

O público feminino
também é uma forte
preocupação da empresa.
Há três anos, a unidade do
Derby, no Recife, inaugurou
um departamento só
para elas. O Espaço
Mulher reúne serviços
como mamografia,
citologia, ultrassonografia
e densitometria óssea.
“Grande parte de nosso
público é formado por
mulheres e sabemos que
elas ainda sofrem um
pouco de rejeição em locais
onde há um público misto.
Agora, as pacientes contam
com um espaço totalmente
personalizado, onde toda
a equipe de profissionais
é formada por mulheres”,
explica o diretor-médico,
Leon Berenstein.
Com o slogan “Boris,
sempre perto de você”,
a marca valoriza a
publicidade, em trabalho
conjunto com a agência
Aporte.Biz. “Somos
praticamente pioneiros
em investir em marketing
e publicidade aqui no
estado quando ninguém
se preocupava com isso.
É nisso que acreditamos,
e sempre buscando
corresponder a expectativa
dos pacientes. O Recall
de Marcas é fruto disso
também”, reforça o
presidente.
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“Começamos com exames
de raio-X e hoje temos
uma gama enorme
de serviços com acesso
a imagens digitais.
Estamos no WhatsApp,
Instagram, Facebook
e Google Business”,
salienta Boris Berenstein

Educação
através da
humanização
Instituição
iniciou atividades no
Ipsep e hoje tem grandes
unidades em Jaboatão,
Olinda e no Recife

Em um mundo cada vez mais
conectado, com uma infinidade de
informações e novidades saltando
aos olhos a todo instante, pensar
no futuro deixou de estar atrelado,
apenas, ao desenvolvimento
tecnológico. Passou a ser, também,
direcionado ao desenvolvimento da
humanidade, com maior valorização
e respeito às emoções. Alinhadas a
este debate, instituições de ensino
têm tentado levar para a sala de
aula um novo conceito de educação,
voltado para a formação afetiva do
indivíduo. “Estamos comprometidos
com a construção de uma nova era
de ensino e aprendizagem baseada
na inovação e no embasamento
socioemocional. Uma exigência
da sociedade que contempla
o desenvolvimento de valores,
competências e habilidades do
ser humano em harmonia com o
ambiente ciberfísico”, afirma Maria
Dulce Souza Leão, diretora do Colégio
Souza Leão, que se destacou como a
mais lembrada pelos pernambucanos
na categoria “colégio particular” da
pesquisa JC Recall de Marcas 2019.
“Nós estivemos presentes em quase
todas as edições. Em 1º lugar, é a
décima vez. Isso graças aos milhares
de alunos, famílias e colaboradores
que ao longo desses 53 anos de
educação fizeram parte da nossa
história”, comemora. Para ela, estar
na lembrança dos pernambucanos
quando o assunto é educação
sinaliza o reconhecimento de um
trabalho feito com amor, dedicação
e profissionalismo por parte de toda
a equipe ao longo dessa trajetória.
“Participar da formação escolar e
humana de cada estudante que
passou por aqui é o nosso maior
patrimônio, o nosso maior orgulho.”

“Participar da formação
escolar e humana de
cada estudante é
nosso maior patrimônio”,
diz Maria Dulce
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Criada em 1966 pela professora
Dulce de Souza Leão Araújo, dentro
da própria casa, localizada na Vila
do Ipsep, a instituição foi batizada
de Colégio Barão de Souza Leão e
já nos primeiros anos mostrou sua
excelência, recebendo o prêmio
da Secretaria de Educação como a
escola que mais cresceu no Estado.
O primeiro empreendimento foi
repassado para a irmã, Olindina de
Souza Leão, e, em 1976, um novo
surgiu, desta vez como Colégio Souza
Leão de Candeias. “Um sonho que
se expandia e se concretizava como
fruto de muito trabalho e dedicação
desta destemida e visionária
educadora”, rememora Maria Dulce,
orgulhosa da trajetória da mãe.

grupo se preocupa em investir muito
além da tecnologia. “Para sermos
considerados educadores inovadores,
precisamos fazer uso de tecnologias,
de processos de aprendizagens
diversificados, metodologias ativas
e plataformas adaptativas que
personalizam o ensino. Porém, o
mais importante de tudo isso é
colocar o estudante no centro do
processo”, conta.

Em 1980, com o crescimento do
bairro de Candeias, a escola também
tomou maiores proporções e em
1986 nasceu a unidade do Cordeiro,
seguida da de Olinda. “Meus irmãos
e eu trabalhamos desde cedo para
o sucesso dos empreendimentos.
Milhares de crianças e jovens tiveram
suas vidas impactadas pela educação
do Colégio Souza Leão, que tem
como base o lema ‘Ensino completo e
formação integral’”, afirma a diretora.
“A matriarca, hoje, no auge de seus
86 anos, continua ativa e trabalhando
junto com seus filhos para oferecer
uma educação de excelência.”
Atualmente a rede possui em torno
de 2.500 alunos, 160 professores
e mais de 150 colaboradores
distribuídos nas unidades de
Candeias, Cordeiro e Olinda. Guiados
pelo tema “Inovação no ensinar e
no aprender” para o ano letivo de
2019, Maria Dulce explica que o

Para tanto, desde 2018 os educadores
iniciaram um processo de formação
continuada com foco no conceito de
inovação. “Um programa arrojado
que inclui estudos específicos,
práticas metodológicas inovadoras e
trocas de saberes periódicos. Afinal,
são eles, os professores, os grandes
agentes das mudanças em sala de
aula”, defende a diretora. “Novas
disciplinas foram introduzidas
no currículo, como Pensamento
Computacional, Empreendedorismo
Criativo, programas de inteligência
emocional, educação financeira e
espaço maker: um ambiente para dar
vazão à criatividade e proporcionar
ao estudante o prazer em colocar a
mão na massa.”
A grade conta ainda com aulas de
arte, teatro, música e esportes. “Sem
dúvida faz muita diferença em
nossas salas de aula e na formação
integral e prazerosa do educando.
O conhecimento teórico está nos
livros, nas redes, está nas nuvens.
Na verdade, o que estamos falando
é de promover o desenvolvimento
humano e a formação do potencial
humano é uma demanda urgente
da sociedade, sendo esse o nosso
compromisso”, sintetiza Maria Dulce.

Aos 80 anos, dona
Dulce de Souza Leão
segue participando do
empreendimento familiar
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Com inovação,
MD incrementa
desempenho
Os 35 anos de atuação ininterrupta transformaram a Moura Dubeux
Engenharia numa das mais prestigiadas e reconhecidas empresas do
mercado imobiliário pernambucano, com presença forte nos estados de
Alagoas, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte – para onde começou a expandir
na década passada. Com o benefício extra de um cenário que, a partir deste
ano, aponta ser o mais favorável para o setor, a construtora e incorporadora
vem investindo cada vez mais em inovação para melhorar processos gerenciais,
otimizar a produção, incrementar o desempenho de vendas e conceber
iniciativas diferenciadas, entre outras possibilidades.
“A Moura Dubeux se preocupa com estratégias de inovação não só em produtos,
mas também para oferecer aqueles que atendam a uma nova demanda
direcionada ao que o público quer, como a preocupação com preceitos atuais de
sustentabilidade. Não é algo tão fácil e rápido porque o mercado de construção
civil é naturalmente tradicional e de ciclo longo e, às vezes, a inovação em um
produto só será usada de três a quatro anos depois”, comentou a gerente de
Marketing e Vendas da empresa, Eduarda Dubeux.

“O mercado de construção
civil é naturalmente
tradicional e de ciclo longo.
Às vezes, a inovação em
um produto só é usada
quatro anos depois”,
explica Eduarda Dubeux
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Segundo Eduarda, a companhia sempre se preocupou em aperfeiçoar técnicas
e metodologias, contemplando desde estratégias para concepção e lançamento
de novidades até nos campos financeiro, comercial, gerencial e de marketing.
“A inovação faz parte da cultura da Moura Dubeux. Como sempre foi arrojada,
de vanguarda e buscou novos desafios, ela pode oferecer as melhores e mais
inovadoras soluções imobiliárias para o cliente. Obviamente, quanto maior o
porte da empresa, mais foco e engajamento exige dos colaboradores porque eles
farão a entrega. Tudo deve ter o envolvimento de todas as áreas para que aquilo
seja efetivo e de fato absorvido na cultura da empresa e nas ações das pessoas
que fazem parte dela”, acrescentou.
Reconhecendo que mesmo iniciativas de menor aporte de recursos financeiros
podem gerar impactos consistentes e positivos, a gerente destacou a criação
da plataforma de comércio virtual como medida de baixo custo e risco que
trouxe um retorno considerável. “Temos uma participação de vendas muito
forte pelo canal digital, com equipe própria de atendimento e investimentos
em marketing. A prática começou a ser estruturada em 2015 e está bem
consolidada”, ressaltou.
Ainda dentro desse viés, a construtora mais lembrada pelo público na edição
2019 no Prêmio JC Recall de Marcas segue de olho no futuro. Depois de uma
sessão personalizada do Match Day do Softex Recife, que conecta empresas
do polo de Tecnologia da Informação e Comunicação pernambucano com
o mercado consumidor, a companhia estuda nova parceria. “Estamos
estruturando um processo com a MuchMore, de Teco Sodré”, antecipou
Eduarda Dubeux. Como parte dos serviços da consultoria está a ajuda a
corporações maduras no digital a encontrar oportunidades de negócio que
impulsionem a receita e até deem origem a novas áreas de atuação.

Mirante do Cais é
um dos projetos que
concentra todas as
atenções da MD
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75% DOS ALUNOS
CONSEGUEM
EMPREGO ATÉ UM
ANO APÓS CURSO
NO GRAU TÉCNICO

Fundado em 2010, com
o objetivo de ser um
centro de ensino técnico
de excelência – formando
profissionais qualificados
para o mercado de
trabalho, o Grau Técnico
tem se destacado por
investir em tecnologias
para inovação no ensino,
proporcionando aos
alunos uma vivência
prática importante
para o aprendizado
e a consolidação do
conhecimento. Empresa
mais lembrada no
segmento de Cursos
Profissionalizantes no JC
Recall de Marcas, o Grau
Técnico prepara-se para
lançar até 2020 o Ambiente
Virtual de Aprendizagem
(AVA) – que promete tornar
as disciplinas teóricas mais
interativas.
“Acreditamos que, para
muitos segmentos, a
interatividade com a
tecnologia é um caminho
sem volta. Quanto a
gameficação, acreditamos
que irá influenciar
positivamente, pois

traz um ambiente de
aprendizagem virtual
dinâmico e lúdico, com
situações que ativam
a cognição de forma
extremamente eficaz, além
de conectar o profissional
em formação com o mundo
da tecnologia”, explica Ruy
Mauricio Porto Carreiro
Filho, CEO do grupo Grau
Educacional.
Com a plataforma digital
100% concluída, a empresa
aguarda a aprovação do
Conselho Nacional de
Educação e da Secretaria
Estadual de Educação
para estrear o sistema.
“Já recebemos a visita
e obtivemos êxito na
avaliação da comissão de
avaliação. Nossos cursos
terão 50% da carga horária
ministrada por meio de um
ambiente de aprendizagem
virtual gameficado, no
qual o estudante aprende
com muito mais eficácia”,
completa Ruy Mauricio.
Um diferencial
oferecido aos alunos é o
encaminhamento para o

Gameficação integra
alunos e demandas
do mercado
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Objetivo é ensinar profissão
e colocar novos profissionais
no mercado

mercado de trabalho. A
escola opera uma agência
que concentra um banco
de talentos dos seus
estudantes – servindo
como ponte para as
empresas em busca de
profissionais qualificados.
“Mesmo com o País
passando por um momento
delicado, percebemos que
a mão de obra qualificada
tem espaço no mercado de
trabalho. Temos um dado
consolidado que mostra
que 75% dos nossos alunos
conseguem emprego até
um ano após concluir o
curso. Nosso trabalho não
é só ensinar uma profissão,
mas fazer com que ele
ingresse no mercado de
trabalho”, ressalta Ruy
Mauricio.
Outro diferencial é o
contato direto do Grau
Técnico com as empresas
por meio da realização
de pesquisas a partir
das demandas dos
empregadores. Esses
resultados influenciam os
cursos e os conteúdos que

Faculdade Grau deve
abrir as portas em 2020,
antecipa Ruy Mauricio
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serão desenvolvidos no
planejamento acadêmico.
“Faz parte das atividades
diárias. Alinhamos as
pesquisas a ferramentas de
geomarketing, resultando
numa leitura perfeita das
necessidades do mercado”,
explica o CEO do Grupo
Grau Educacional.
Com 42 unidades em
todas as regiões do País, a
escola oferece mais de 20
cursos em Saúde, Negócios,
Tecnologia e Indústria.
Até 2022, a meta é contar
com 203 escolas. Destas,
pelo menos mais 30 estão
previstas para iniciar as
atividades ainda em 2019.
A ampliação significa um
investimento de mais
de R$ 300 milhões no
ensino técnico. A empresa
também passará a atuar
no Ensino Fundamental II
e no Ensino Médio focado
na formação técnica, com
o início da operação do
Colégio Grau, em 2020.
Também no próximo ano,
será lançada a Faculdade
Grau.
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Investimento tecnológico
e qualificação de
profissionais colocam
Prosegur na dianteira

Acreditando que inovação só se
faz com diversidade e inclusão, a
Nordeste Segurança, atual Prosegur,
se destaca por aliar um trabalho
focado no hoje com uma forte
atuação social visando o amanhã.
Elas estão no topo da lista das mais
lembradas no JC Recall de Marcas
quando o assunto é Empresa de
Segurança. “A Prosegur é referência
nos mercados onde atua, em função
dos serviços que prestamos. Também
promovemos projetos sociais por
meio da Fundación Prosegur. A escola
municipal Allan Kardec, em Olinda, é
uma das beneficiadas pela iniciativa,
que busca melhorar a educação
integral e a qualidade de vida de
crianças que vivem em regiões
vulneráveis”, explica Nelson Correia
Melo Jr., diretor regional da Prosegur
no Norte e Nordeste.
Investindo constantemente
em tecnologias, a Prosegur se
destaca não apenas na capital
pernambucana, mas em todo o
território nacional. “No Brasil, a
Prosegur é a única empresa que
atua em todos os estados, sendo o
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Inovação
que rima
com
inclusão
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maior grupo de segurança privada do
país”, ressalta o diretor. “Além disso,
focamos na qualificação permanente
de nossos profissionais, já que eles
são peça fundamental para nosso
trabalho”, continua.
Um exemplo disso é a
implementação da solução RPA
(Robotic Process Automation), com
dezenas de robôs que acessam
portais de clientes para realizar as
operações automaticamente. “Com
o processo automático de pedidos e
outros serviços, a empresa consegue
centralizar todo o atendimento
ao cliente, dando mais agilidade
e padronização”, afirma o diretor
regional.
Além das linhas de negócios
Prosegur Cash, Prosegur Security
e Prosegur Alarmes, voltadas para
clientes corporativos e residenciais,
a empresa realiza iniciativas
sociais por meio da Fundación
Prosegur, que atua em quatro áreas:
educação, inclusão de pessoas com
deficiência intelectual no mercado
de trabalho, voluntariado corporativo
e fomento à cultura. Em 2018, os
projetos apoiados pela instituição
beneficiaram mais de 43 mil pessoas.
Hoje, a instituição conta com mais
de 170 mil colaboradores. A Prosegur
Cash, área responsável pelos serviços
de logística de valores, dispõe de
mais de 15 mil colaboradores e
1.700 carros-fortes, em 108 filiais. Ao
todo, o grupo emprega cerca de 45
mil pessoas em todo o Brasil. “Em
Pernambuco, estamos em mais de 74
municípios e a região é de extrema
importância para nós, uma vez que
Recife é uma das mais influentes
economias na região”, ressalta.
“É extremamente gratificante
ser a marca mais lembrada pelos
pernambucanos. Buscamos
desenvolver com excelência o nosso
trabalho para atender à demanda dos
nossos clientes”, comemora Nelson.
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“Somos referência em função
dos serviços que prestamos.
Também promovemos
projetos sociais por meio
da Fundación Prosegur”,
pontua Nelson Correia Melo Jr

PRESENTE EM TODO O BRASIL,
PROSEGUR EMPREGA 45 MIL
PESSOAS NO PAÍS

Busca constante de
nova experiência
de aprendizado
Uma universidade com mais de 100 opções de cursos de graduação,
pós-graduação e extensão – que se dedica tanto aos cursos presenciais,
semipresenciais e ao ensino a distância, com foco na qualidade do aprendizado
e conectada com as demandas do mercado de trabalho. A história da
UNINASSAU começou em 2003, com apenas cinco cursos e pouco mais de 500
estudantes. Atualmente, a universidade está presente em todos os Estados do
Nordeste, além de ter unidades no Amazonas e no Pará, na Região Norte.
“Todos os cursos da UNINASSAU passam, antes, por pesquisas de mercado para
entender as necessidades profissionais e mercadológicas dos profissionais e das
empresas. Entendemos que há áreas onde o ensino técnico é mais necessário
e outras em que a pós-graduação é o mínimo aceitável. Em cada curso,
procuramos fazer com que o estudante se torne o profissional que o mercado
busca e isso se reflete no alto índice de aceitação de nossos egressos”, explica o
diretor-presidente, Jânyo Diniz.
Ciente de que a transformação provocada pelo avanço da tecnologia é algo
que só deve evoluir, o grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU,
decidiu implantar, desde 2018, o projeto Ser Digital. A iniciativa visa melhorar
a experiência dos estudantes e colaboradores, promovendo uma cultura
digital. Para alcançar esse novo patamar, a UNINASSAU tem investido em
tecnologia, para estruturar projetos e programas, com integração de ambientes,
ferramentas e recursos. Todas essas atividades contribuem para agilizar o
trabalho e criar novas experiências para os clientes.

Tecnologia deve ser
aliada do ensino e da gestão,
defende Jânyo Diniz
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UNINASSAU procura
formar os profissionais
que o mercado busca

“A tecnologia é uma realidade para o mercado como um todo. Aqueles que
não se adequarem a esse novo momento, dificilmente irão permanecer. No
ambiente educacional, a tecnologia precisa ser uma aliada tanto na sala de
aula, quando no ambiente administrativo. Por exemplo, no curso de Medicina,
o avanço tecnológico nos permite ter equipamentos nos quais os estudantes
verificam o aprendizado através da realidade virtual”, explica Jânyo Diniz,
ressaltando que o principal desafio para as instituições ainda é conseguir
acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas.
Em busca dessa atualização, a UNINASSAU realiza pesquisas constantes com
os estudantes e investe em equipamentos atualizados para os laboratórios,
em busca de proporcionar a melhor experiência de aprendizado. “Estas ações
se refletem diretamente no número de estudantes que estão no mercado de
trabalho, seja como empreendedores, seja como contratações”, completa Jânyo
Diniz.
Nos próximos anos, a UNINASSAU deve acompanhar a tendência de
crescimento do ensino à distância nas várias áreas da educação, mas acima
de tudo quer reafirmar o compromisso com a responsabilidade social.
“Continuaremos investindo em esportes, responsabilidade social, infraestrutura,
corpo acadêmico e tudo o mais. Somos gratos por tudo que temos construído
no Recife e nas outras cidades nas quais estamos presentes. Continuaremos
trabalhando para trazer novos cursos, firmando parcerias para proporcionar
mais oportunidades aos nossos estudantes e tudo o que possa contribuir com o
desenvolvimento”.
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Satisfação
traduzida na pele
e no corpo
Um mercado extremamente
competitivo como o das farmácias
de manipulação, que conta com
mais de 7 mil empreendimentos
em todo o país, exige das
empresas investimento constante
em tecnologia, inovação e um
bom relacionamento com os
consumidores. É o que tem feito a
Pharmapele ao longo de 32 anos
e o que garantiu à empresa o
primeiro lugar como a farmácia de
manipulação mais lembrada no JC
Recall de Marcas 2019.
Pernambucana, a Pharmapele é
hoje a maior rede de farmácias
de manipulação do Brasil, com 80
lojas nas cinco regiões. O objetivo
é chegar às 100 unidades até o fim
de 2020. A meta será alcançada com
planejamento e investimento em
tecnologia e inovação.
“O DNA da Pharmapele vem metade
das fórmulas personalizadas
prescritas pelos médicos, da

precisão científica, dos laboratórios.
A outra metade vem da beleza, da
jovialidade, do bem-estar que se
reflete no rosto e no corpo.
A Pharmapele é metade ciência,
metade beleza e é bem-estar
por inteiro”, define a diretora de
Marketing da marca, Mariana
Saldanha.
A empresa investe em novas
formas de oferecer medicamentos
e cosméticos de tratamento que
atendam às fórmulas prescritas pelos
médicos. “Já imaginou ingerir seus
remédios em chocolates, pastilhas,
gotinhas, gomas, sachês, shots e
até adesivos?”, pergunta Mariana
Saldanha, explicando que a inovação
é o ponto forte e o valor mais
percebido na cultura empresarial da
Pharmapele.
Entre as novidades criadas pela
empresa está o ‘FARMASEU. Um
farmacêutico para chamar de
seu’- conceito de atendimento

“Oferecemos ao cliente
a solução que ele procura”,
garante Mariana Saldanha

60

61

personalizado que coloca um
profissional de farmácia à disposição
para orientar, tirar dúvidas de
receitas e medicamentos e dar
suporte aos pacientes durante
seus tratamentos. Essa dedicação
tem fortalecido o vínculo com os
consumidores.
Outra forma de se aproximar dos
clientes é por meio da comunicação.
Sem deixar de investir na
comunicação offline, a Pharmapele
tem direcionado aos meios digitais
uma atenção especial. A produção
de conteúdo informativo tem atraído
pessoas que se identificam com a

imagem e a atuação da empresa.
“Procuramos mostrar aos clientes
que oferecemos a solução que eles
tanto procuram. Somos bastante
ativos nas redes sociais, retornamos
as solicitações e respondemos as
mensagens com a maior rapidez
possível. Isso ajuda numa relação
mais direta com o cliente”, explica
Mariana Saldanha, atribuindo a
esta dedicação o maior número de
seguidores nas redes sociais e também
ter sido a mais lembrada no Recall
de Marcas 2019. “Ficamos felizes em
perceber que os pernambucanos
reconhecem a qualidade do nosso
trabalho”, conclui.

“PHARMAPELE É METADE CIÊNCIA,
METADE BELEZA E BEM-ESTAR POR INTEIRO”

Com 80 lojas nas cinco
regiões brasileiras,
marca é a maior rede
de farmácias de
manipulação do país
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Porquinho da Turquesa
é porta-voz e ganhou
versão especial nos
25 anos da marca

O feijão é o segundo alimento mais consumido no país,
ficando atrás apenas do café, segundo o IBGE. Tamanha
popularidade faz com que as marcas busquem se
reinventar para se destacar no segmento e ganhar a mesa
dos consumidores. Entre os pernambucanos, esta marca
é a Turquesa, a mais lembrada da categoria no JC Recall
de Marcas, justo quando comemora 25 anos de história.
“Sabemos que temos a grande responsabilidade de
fornecer um dos produtos base na alimentação brasileira.
Para tanto, a Turquesa Alimentos tem como principal
valor a qualidade dos nossos produtos e serviços”, afirma
a gerente de marketing Lays Benjamin.

25 anos
com
gosto de
vitória

Lays explica que a Turquesa busca inovar ao criar um
vínculo diferenciado com os pernambucanos, por meio
de ações realizadas durante todo o ano, aproveitando
datas como Carnaval, São João e festas religiosas, assim
como firmando parceria com os esportes locais. Cada
dia mais apostando meio digital, a empresa conta,
ainda, a marca conta, ainda, com a participação de um
personagem especial para estreitar essa comunicação.
“Sabemos também da força do nosso mascote, o
Porquinho da Turquesa, que é o nosso porta-voz.
Acreditamos que esse conjunto nos coloca no dia-a-dia e
na lembrança do público, fazendo da marca a campeã do
Recall por cinco vezes”, ressalta Lays.
Criada em 1994, em Pernambuco, a Turquesa chega
aos 25 anos presente também nos estados de Alagoas,
Paraíba e Rio Grande do Norte. “Estamos em um processo
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Nova unidade de
produção deve ser
inaugurada até
dezembro

contínuo de expansão e devemos inaugurar uma nova
unidade de produção até dezembro, para coroar nossos
25 anos”, revela. “O novo investimento nos trará ainda
mais responsabilidade em entregar qualidade, através de
processos de controle ainda mais precisos e eficazes.”
Lays destaca também que a Turquesa foi pioneira
na aquisição de maquinários de última geração
para seleção e empacotamento de grãos no Norte e
Nordeste. “Crescemos no mercado e nos tornamos
referência graças ao nosso cuidado com toda a trajetória
de produção dos alimentos que oferecemos. Hoje
dispomos de um portfólio com 17 itens, entre feijões,
arroz, farináceos, sal, açúcar, milho e derivados”, diz. “A
matéria-prima é trazida das melhores regiões produtoras
para que o consumidor receba grãos novinhos, que
cozinham rápido, não precisam ficar de molho ou ser
‘catados’ e têm maior rendimento nas receitas.”
O reconhecimento dessa dedicação é a conquista do
primeiro lugar no Recall de Marcas em um segmento
tão popular, presente na maioria das mesas brasileiras.
“Para a Turquesa, a valorização dada pelo consumidor
pernambucano é uma grande conquista e dá ainda mais
sabor ao nosso ano comemorativo, nos incentivando a
estar sempre em busca de entregar melhores produtos”,
festeja Lays.
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“RECALL DÁ AINDA
MAIS SABOR AO
NOSSO ANO
COMEMORATIVO”
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Tecnologia e
humanização
para ser o
mais querido
O Hospital de Olhos de Pernambuco
– HOPE está localizado no coração
do polo médico do estado e
na memória do público que,
novamente, colocou-o na liderança
como o mais lembrado no JC Recall
de Marcas na categoria Hospital e
Clínica de Olhos. Inaugurado em
1986, o empreendimento conta com
mais de 70 oftalmologistas e tem sua
expertise reconhecida pela população
e pelas muitas certificações que
atestam a qualidade do serviço
oferecido em diversas áreas.
Graças à visão empreendedora da
gestão, o complexo busca investir
em estratégias inovadoras para
estar sempre à frente no mercado.
O uso das novas tecnologias não se
limita à compra de equipamentos.
Inclui, por exemplo, ações voltadas
para práticas de gerenciamento e de
humanização voltadas aos usuários.
“O HOPE atua em prol da saúde
do paciente, buscando oferecer
excelência no atendimento e na
prestação de serviço. Entendemos
que o perfil do cliente atual é
diferente do que tínhamos quando
o hospital começou a operar. Agora,
as pessoas querem comodidade,
facilidade e exclusividade. E isso

oferecemos de diversas formas,
seja por meio da marcação de
consulta por WhatsApp, com ajuda
dos chatbots ou o lançamento, ano
passado, do Conselho de Clientes,
formado por pacientes que usam
ativamente os serviços oferecidos
pelo hospital e adotado como
ferramenta de gestão para tratar de
temas relacionados ao atendimento”,
esclarece a diretora da companhia,
Cyntia Santiago.
Para facilitar o acesso do público,
o HOPE também tem expandido o
alcance dos serviços com o início da
instalação de unidades avançadas de
atendimento em pontos fora do polo
médico da capital pernambucana.
A partir de 1999, foram inauguradas
filiais nos maiores centros de
compras da Região Metropolitana
do Recife: no Patteo, em Olinda; no
Shopping Guararapes, em Jaboatão
dos Guararapes; e nos shoppings
RioMar, Recife e Plaza Casa Forte.
E ao mesmo tempo em que segue
em preparação para o futuro do
setor, a instituição contempla
especialistas, colaboradores e
clientes com o que há de melhor no
presente. “Em 2018, a Organização
Nacional de Acreditação concedeu

“CLIENTE QUER COMODIDADE,
FACILIDADE E EXCLUSIVIDADE E
OFERECEMOS DE DIVERSAS FORMAS”
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Processo para Certificação Qmentum
e Acreditação Canadense
começou em fevereiro,
diz diretora Cyntia Santiago

a recertificação no status 3 pela
qualidade dos serviços oferecidos
pelo HOPE. Foram avaliados todos
os processos e procedimentos,
incluindo itens como atenção no
cuidado ao paciente, gestão integrada
e critérios de segurança nas práticas
desenvolvidas”, ressalta Cyntia.
Como apontou a executiva, as
atualizações e melhorias são
continuadas. “No fim do ano passado,
foi inaugurado o Diagnóstico
Avançado de Catarata. O novo espaço
na sede do HOPE, na Ilha do Leite,
conta com equipamentos de última
geração para o planejamento de
cirurgias de catarata e refrativas.
Iniciamos em fevereiro de 2019
o processo de construção da
Certificação Qmentum e Acreditação
Canadense, cujo foco é o cuidado
centrado no paciente conforme
padrões internacionais e a integração
de melhores práticas para maior
desenvolvimento da instituição”,
completa.
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Hospital Português:
inovação que leva à
excelência

Busca pela modernização
está no DNA,
assegura o provedor
Alberto Ferreira da Costa

O fato de ser o segundo
maior polo médico
do país e o primeiro
do Norte e Nordeste
permite que Pernambuco
colecione números
grandiosos no assunto
saúde privada. Um deles,
segundo levantamento do
Sindicato dos Hospitais
do Estado (Sindhospe),
mostra que a unidade
federativa reúne dois mil
estabelecimentos da área,
contabilizando mais de
14 mil médicos e gerando
cerca de 70 mil empregos.
Tudo isso é refletido num
faturamento anual na
casa dos R$ 7,2 bilhões.
Dentro desse universo de
dados impressionantes,
destaca-se o Real Hospital
Português de Beneficência
em Pernambuco (RHP),
novamente a empresa
mais lembrada pelo público
desde o início do JC Recall
de Marcas na categoria
Hospital Particular.
Com quase 164 anos de
existência, o complexo
hospitalar consegue

manter valores agregados
pelo histórico de
tradição e excelência e
os aportes financeiros e
atualizações permanentes
em tecnologia e técnicas
de gestão. “Nossa força
está no equilíbrio em
permanecer, ao longo de
tanto tempo, oferecendo
uma medicina de alta
qualidade. Nesse princípio,
procuramos acompanhar
a evolução tecnológica,
diversificando os nossos
serviços com o objetivo de
atender as necessidades
de saúde do povo”, afirma
Alberto Ferreira da Costa,
por mais de duas décadas
provedor da instituição.
A procura pela inovação
é uma das estratégias da
centenária instituição
para assegurar seu
posicionamento num setor
extremamente competitivo.
“Está em nosso DNA a
busca pela modernização.
Pensamos de forma global,
com investimentos que
vão desde a hotelaria aos
mais novos equipamentos
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do mercado de saúde,
como o robô Da Vinci Xi, o
mais moderno do mundo
em funcionamento”,
diz o gestor. O avançado
sistema cirúrgico
disponibiliza imagens em
alta definição e tecnologia
3D e permite intervenções
minimamente invasivas
em diversas especialidades.

“BATALHA DIÁRIA
É ATENDER PACIENTES
BEM E COM ALTA
QUALIDADE”
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Sobre as mais recentes
e impactantes ações
executadas com foco na
inovação, o gestor comenta
que os investimentos no
hospital são abrangentes.
“A batalha diária é atender
bem e com alta qualidade
os nossos pacientes,
elevando a saúde em nosso
estado, mas posso destacar
o Programa de Cirurgia
Robótica, os dois novos

PET-CTs, para diagnóstico
e estadiamento do câncer,
e mais um Acelerador
Linear para o serviço de
radioterapia”, ressaltou.
Há dois anos eleito uma
das cem personalidades
mais influentes em
saúde pelo Grupo Mídia
na categoria Qualidade e
Segurança, Alberto Ferreira
da Costa acrescenta que
inovação é um dos valores
institucionais do RHP e que
funcionários e parceiros
estão alinhados com este
propósito. O provedor
também enfatizou que
todas as ações com foco na
experiência do paciente,
no respeito aos seus
direitos e na humanização
do cuidado fazem grande
diferença na rotina do
complexo hospitalar.
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Transformação
digital: a escolha
da Paulo Miranda

Para imobiliária, evolução
de ferramentas facilita vida
do consumidor e do corretor
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“Buscamos desburocratizar processos,
de forma eficiente e segura”,
diz Renata Miranda

Num mercado tão competitivo quanto o
imobiliário, estar antenada às inovações
tecnológicas e em novas formas de alcançar
e conquistar os clientes tem feito a diferença
para a Imobiliária Paulo Miranda. Com 47 anos
de atuação, a empresa alia a experiência que
acumulou à inovação para manter a liderança
no setor. Mais lembrada no segmento Imobiliária
em todas as edições do JC Recall de Marcas, a
Paulo Miranda tem utilizado a tecnologia tanto
para e aproximar dos consumidores e agilizar
processos burocráticos.
Segundo a diretora de Marketing, Renata
Miranda, a tecnologia veio para contribuir
e facilitar as transações. “A Paulo Miranda
está totalmente inserida nesse processo de
transformação para sempre oferecer aos
consumidores de forma eficiente e segura a
desburocratização dos processos, agregando
valor ao atendimento de nossos profissionais,
que contribuem com acesso fácil a imagens,
vídeos, questionamentos e mesmo o avanço nas
negociações”, explica.
A tecnologia é utilizada como meio de
comunicação direta, em especial as
mídias sociais, e também para atividades
complementares à apresentação dos imóveis
e à venda. Como exemplo, as etapas de
financiamentos, envio de documentação e
contratos, com otimização do tempo.
Renata Miranda destaca como o uso da
tecnologia veio aliado à segurança do negócio
e que a Paulo Miranda continua apostando no
atendimento humanizado e personalizado.

Segundo a diretora, os altos e baixos pelos
quais já passou a economia brasileira fizeram a
empresa se adaptar, usando sempre a inovação
para consolidar sua atuação.
“Somos apaixonados por nosso trabalho e tudo
o que diz respeito a imóveis. Acredito que boa
parte das mudanças ocorridas no processo
de vendas em geral não se ateve só à crise
econômica, mas também decorre da evolução
nas ferramentas de apoio que visam facilitar a
vida do consumidor e a do corretor. É preciso
considerar também as mudanças nos meios de
comunicação e a necessidade de gerar conteúdo
e agregar valor para atender às expectativas do
mercado”, explica Renata.
A diretora entende que a crise econômica
provocou, especialmente para a classe média,
uma redução no volume de negócios realizados
por envolver um alto valor financeiro e
emocional. Para a executiva, no entanto, esse
movimento vem sendo superado.
A Imobiliária Paulo Miranda tem investido
para melhorar a experiência dos clientes,
capacitando os profissionais da empresa, com
foco na segmentação do mercado. Atualmente,
são 33 funcionários e 217 corretores divididos
em cinco diretorias, com duas unidades em
Boa Viagem, no Recife, sendo uma para a linha
Exclusive, no Empresarial Janete Costa; além das
unidades nos municípios de Paulista e Igarassu.
E com o crescimento da área urbana de algumas
cidades, a empresa aposta na ampliação pelo
interior pernambucano e por estados vizinhos,
especialmente no segmento de Loteamentos,
com a proposta de bairros planejados.

“TECNOLOGIA AGREGA VALOR AO
ATENDIMENTO DE NOSSOS PROFISSIONAIS”
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Cerpe cresce
com inovação e
relacionamento
Conquistar a confiança de alguém quando o assunto é saúde certamente
é um dos maiores desafios enfrentados por profissionais e empresas da
área. E conseguir se destacar em Pernambuco, cuja capital abriga o segundo
maior polo médico do Brasil, exige ainda mais dedicação. Sob o slogan ‘Tenha
certeza’, o Cerpe conseguiu esse feito ao ser a marca mais lembrada entre os
pernambucanos na categoria Laboratório na pesquisa JC Recall de Marcas 2019.
“Temos o propósito de surpreender positivamente os nossos pacientes com
um atendimento de excelência, focado no bem-estar das pessoas, atrelado ao
constante investimento em tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento,
que são a chave para oferecermos um cuidado mais inteligente com a saúde”,
aponta Gustavo Bosco, diretor regional Nordeste da DASA, grupo à frente do
Cerpe.
Presente em mais de 10 cidades de Pernambuco por meio de uma rede que
conta com 38 unidades, Bosco explica que o Cerpe avalia continuamente
a qualidade dos serviços oferecidos aos pacientes por meio de uma gestão
por indicadores. “Acompanhamos todos os dias o desempenho de índices
como Tempo Médio de Atendimento e Tempo Médio de Espera. Além disso, a
satisfação geral dos nossos clientes é medida pelo NPS, Net Promoter Score”,
conta. “Esse indicador é monitorado em tempo real em todas as unidades de
atendimento e contribui para a gestão da satisfação dos clientes. Com isso
estamos sempre aprimorando a qualidade de atendimento e a excelência de
nossos serviços.”

Gustavo Bosco:
“Nosso atendimento
é de excelência e focado
no bem-estar das pessoas”
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Cerpe integra a DASA, maior
empresa de medicina
diagnóstica da América Latina

O laboratório foi fundado em 1969 e integra a DASA, considerada a maior
empresa de Medicina Diagnóstica e Saúde Preventiva da América Latina e a
quarta maior do mundo. O grupo possui uma das maiores equipes médicas
do País, composta por aproximadamente dois mil profissionais, além de
mais de 21 mil colaboradores. “São profissionais renomados, no Brasil e no
exterior, e treinados para prestar o melhor atendimento com o que há de mais
avançado na medicina diagnóstica”, ressalta Bosco, explicando que o trabalho
desenvolvido é fruto de uma visão empreendedora que associa atualização
tecnológica ao relacionamento ético com os médicos e pacientes.
Como exemplo de inovação, Bosco aponta que hoje é possível ter acesso, por
meio de exames específicos - como o sequenciamento de gene único, de painéis
de genes ou do exame completo -, a informações genéticas importantes dos
pacientes para um diagnóstico, orientação de tratamento e aconselhamento
genético. “Lançada em outubro de 2017, a GeneOne foi incorporada ao nosso
portfólio, abrigando cerca de 200 exames de oncogenética, cardiogenética,
neurogenética, doenças raras e saúde e bem estar. Os benefícios clínicos da
tecnologia no diagnóstico genético são claros. Trata-se da identificação precoce
e precisa do ponto-chave para intervenção terapêutica efetiva”, ressalta o
diretor.
E o resultado de todo esse investimento é o reconhecimento por parte dos
pacientes frente a um mercado em constante expansão. “No Cerpe, todos os
processos são pensados para atender às expectativas dos nossos pacientes,
desde o atendimento em nossas unidades até a entrega dos laudos, com o
máximo de cuidado em cada detalhe. Estamos conectados a eles para atendêlos com qualidade e agilidade. O paciente é a nossa razão de existir”, sintetiza.

EM PERNAMBUCO, CERPE
CONTA COM 38 UNIDADES EM
DEZ MUNICÍPIOS
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Treinamento e
tecnologia: receita
de sucesso
Comercializar tecnologia
e ser conectada com o
conceito e a prática da
inovação tem feito da
Nagem uma marca sempre
lembrada nas edições do JC
Recall de Marcas. Isso sem
esquecer que o bem-estar
dos clientes também passa
pelo bom atendimento
e pelo investimento
em relacionamento
personalizado.
“Entendemos que as
máquinas vão processar
um volume cada vez maior
de dados, mas isto não
substituirá a capacidade
emotiva do ser humano.
Estamos mais próximos
dos nossos clientes,
entendendo seu perfil
de compra e oferecendo
abordagem adequada. Eles
podem comprar online em
nosso site ou fisicamente
nas lojas. Ou ainda
comprar em uma loja e
retirar em outra”, aponta
o presidente da empresa,
Halim Nagem.
O executivo ressalta
que a inovação na
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empresa vem também do
investimento na equipe.
Todos os colaboradores
com cargos de liderança
passam por capacitação
para o desenvolvimento
de técnicas inovadoras
de gestão de pessoas e
resultados. O investimento
em pessoal, aliado à
incorporação de novas
tecnologias e processos de
vendas e relacionamento
com os consumidores, tem
criado uma atmosfera que
sustenta a produtividade, o
bem-estar e a longevidade
da Nagem – uma das
líderes do mercado.
Entre os desafios
enfrentados pela empresa
está a consolidação de
um novo perfil de cliente
– que utiliza tanto as
plataformas digitais
quanto as lojas físicas
para pesquisar, informarse e decidir a compra. Se
o site é um canal para
buscar informações, a loja
física é o espaço ideal para
experimentar o produto
desejado. Nessa integração
entre os atendimentos

| www.nagem.com.br

RECONHECIMENTO E QUALIDADE
QUE VÃO ALÉM DO TEMPO.
Há 16 anos, a Nagem vence o prêmio JC Recall de Marcas
na categoria Loja de Informática.
Ser a loja de informática mais
lembrada pelos pernambucanos
pelo décimo sexto ano consecutivo é resultado do trabalho em
conjunto com nossos clientes e
parceiros.
É o nosso compromisso com você
que nos impulsiona todos os dias
a ser referência em qualidade.

Muito obrigado.
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Área de P&D busca o
que há de mais tecnológico
para os clientes
da Nagem, diz presidente

é que são concretizadas
as vendas e é nesse novo
hábito de consumo que a
Nagem está antenada.

ESTAR JUNTO DO CLIENTE
EM TODAS AS FASES É UMA
FORMA DE FIDELIZAR

“Não há segregação entre
cliente físico e online. O
consumidor atual permeia
o online e o físico, e, às
vezes, ao mesmo tempo.
É comum encontrarmos
um comprador nas lojas
físicas consultando
nossas plataformas online
enquanto experimenta o
produto. Estar junto em
todas as fases da compra
e no pós-venda é uma
forma de se fazer presente,
reforçar a marca e
fidelizar”, ressalta Nagem,
destacando que o público
hoje quer atendimento
especializado. Para
contemplar a demanda,
os vendedores passam por
treinamentos diários sobre
os produtos e capacitações
quinzenais sobre
atendimento e processos
internos.
Com 44 lojas e um
quiosque espalhados nos
nove estados do Nordeste
e também no Pará, na
Região Norte, a Nagem
se destaca em 29 anos de
atuação pela eficiência na
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venda presencial e pela
boa estrutura logística
– que permite que a
empresa trabalhe com
mais de 150 marca em 22
mil metros quadrados de
armazenagem em cinco
centros de distribuição.
Os números são refletidos
no atendimento de
mais de 50 mil clientes
por meio dos canais de
venda corporativo e de
distribuição, feito por
uma equipe de dois mil
colaboradores.
O investimento em
inovação passa ainda
pela estrutura e agilidade
nas entregas das
compras feitas online
e no investimento em
embalagens seguras para
produtos sensíveis a
impacto. No caso das lojas
físicas, os ambientes são
revisados constantemente
para que os consumidores
tenham uma boa
experiência dentro
das unidades. “Temos
uma área de pesquisa
e desenvolvimento que
mantém a empresa
antenada às novidades e
busca trazer aos nossos
clientes o que há de mais
tecnológico no mundo”,
finaliza Halim Nagem.

Armazém Coral:
a força do trabalho
Mais do que facilitar a comunicação
entre empresas e consumidores, a
popularização das mídias digitais
também apura ainda mais o nível
de exigência dos clientes. Para
as marcas, o desafio é conciliar
agilidade e excelência para atender
a este novo perfil de consumidor,
que frequentemente tem o primeiro
contato com a marca através das
buscas dos produtos pela internet.
“Muitas vezes o cliente já chega
à loja com o conhecimento pleno
daquilo que pretende comprar. O
ambiente digital proporciona estar
mais próximo do cliente e oferecer
soluções que nem sempre são
relativas à compra de produtos”,
destaca o diretor comercial
Domingos Moreira Filho. O Armazém
Coral conquistou a categoria Loja de
Materiais de Construção no JC Recall
de Marcas 2019.
Fundado e ainda hoje presidido
pelo pai do diretor, Domingos
Moreira, o Armazém Coral conta
com 22 lojas espalhadas pela Região
Metropolitana do Recife, onde
circulam, diariamente, cerca de 20
mil clientes. São variados perfis de
visitantes, que procuram também
pelo melhor em atendimento,
conforto e segurança, como bem
pontua o diretor comercial.

“Quem não entender
as transformações do
mercado vai ficar
de fora”, acredita Domingos
Moreira Filho
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Vinte mil clientes
“Inovar é uma questão de
sobrevivência porque o mercado
é muito dinâmico. De acordo com
as necessidades, as diretorias
elegem as prioridades, as áreas
de atuação e o cronograma de
implantação e desenvolvimento. É
preciso estar atento às exigências
do mercado. Quem não entender as
transformações vai ficar de fora”.

circulam todos os dias
pelas 22 lojas do
Armazém Coral espalhadas
pelo Grande Recife

Com canais físicos e digitais
disponíveis para se comunicar com o
consumidor, a loja tem como grande
missão atender as expectativas dos
clientes, para quem são vendidos, a
cada mês, uma média de 30 mil itens.
“O Armazém Coral está em
permanente transformação porque
acredita na força do trabalho. A
nossa história continua sendo escrita
mantendo a tradição, investindo
no negócio e sem se afastar dos
princípios que nos trouxeram até
aqui”, avalia Domingos Filho. “A
nossa marca é uma referência
no mercado porque temos uma
identificação muito forte com os
nossos clientes, e neste sentido,
vamos continuar consolidando a
nossa marca e construindo uma
empresa cada vez melhor”.
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“NOSSA HISTÓRIA É
ESCRITA COM TRADIÇÃO,
PRINCÍPIOS E
INVESTIMENTOS”
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Honda Motos
segue na
dianteira em
duas rodas
Presença recorrente no JC Recall de
Marcas, a Honda Motos conseguiu
um grande feito na edição 2019 da
premiação. A marca, quinta colocada
no ranking geral e primeira mais
lembrada na categoria Moto, foi
destaque nas menções de todos os
recortes da pesquisa, seja por gênero,
classe social ou faixa etária.
A performance foi recebida com
entusiasmo pela companhia.
“Somos uma empresa orientada ao
ser humano e, por isso, colocamos
a satisfação do cliente sempre em
primeiro lugar. Compartilhando
dessa mesma filosofia, a rede de
concessionários, formada por mais
de 1,1 mil lojas em todo o país,
atua para que a experiência do
cliente, em toda a sua história de
relacionamento com a marca, seja
única. O cuidado, respeito e foco
em superar as expectativas são
percebidos pelo público e isto resulta
em uma marca admirada, com
produtos e serviços de qualidade”,
afirmou Fabio de Lima Quiterio,
gerente comercial da Moto Honda na
região Nordeste.
Já parte da cultura da corporação, a
Honda tem como forte aliada a busca
permanente pela inovação, algo
trabalhado de forma cotidiana entre

gestores e funcionários. Segundo o
executivo, a companhia está sempre
estudando oportunidades de
renovação da sua linha de produtos
conforme o direcionamento global
de proporcionar alegria e melhorar
a vida das pessoas por meio da
mobilidade.
Entre as iniciativas para estimular
o comportamento inovador, todos
os anos, a multinacional realiza o
New Honda Circle (NHC), programa
no qual equipes de todas as
áreas e unidades são convidadas
a formar grupos de trabalho
voluntários dedicados a identificar
oportunidades de inovação e
melhorias para a empresa. “Os
projetos devem ser desenvolvidos
seguindo a metodologia do
programa e são uma oportunidade
para que os colaboradores
aprendam sobre nossos processos,
troquem conhecimento com
profissionais de outras áreas
e conquistem visibilidade e
reconhecimento, já que os grupos
participam de convenções nacionais
e internacionais, compartilhando
suas experiências e criações”,
detalhou.
Figuram entre os marcos da Honda
Motos no Brasil o lançamento da

ATÉ 2021, HONDA VAI INVESTIR R$ 500 MILHÕES
PARA MODERNIZAR FÁBRICA EM MANAUS
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Na Honda,
satisfação do cliente
está sempre em
primeiro lugar

primeira moto flex fuel do mundo, há
dez anos, e a implantação do sistema
de freios CBS – que garante maior
estabilidade ao piloto na frenagem
– em todas os veículos produzidos
no país. De acordo com o gestor, o
espírito inovador da Honda faz com
que a companhia esteja sempre
em busca de novas soluções para
a melhoria contínua dos veículos
já existentes e a criação de novas
soluções que tragam ainda mais
alegria aos clientes.
“O Centro de Desenvolvimento e
Tecnologia localizado em Manaus
(AM) funciona como um polo
tecnológico multidisciplinar e tem
como missão fortalecer a pesquisa
e a criação de soluções pensadas
para necessidades do mercado
sul-americano. Até 2021, a empresa
aportará cerca de R$ 500 milhões
para a modernização de sua unidade
fabril para torná-la referência em
produtividade. Com este objetivo,
será realizada uma completa
transformação na cadeia produtiva,
que proporcionará maior eficiência,
melhorias significativas em logística
e avanços tecnológicos que, juntos,
contribuirão para o aumento da
competitividade da empresa”,
anunciou Quiterio.

Espírito inovador faz com
que companhia busque sempre
novas soluções
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Tecnologia
para aproximar
e cuidar das
pessoas
A ampliação da rede de
atendimento e da carteira
de clientes não é a única
preocupação cotidiana
do Hapvida, operadora de
saúde mais lembrada no
JC Recall de Marcas – com
um percentual de menções
ainda maior na edição
atual que o registrado
em 2018. A empresa
tem incrementado
os investimentos em
inovação para otimizar
continuamente desde
a área de gestão até a
qualidade da assistência
prestada aos seus mais de
quatro milhões de usuários
por todo o Nordeste, no
Norte e em Santa Catarina.
Segundo a diretora de
Comunicação e Marketing
da operadora, Simone
Varella, o crescimento de
qualquer empresa ou ramo
de atuação do país deve
passar por uma reinvenção
na inovação. “Vemos uma
transformação nas formas
de relacionamento com
o consumidor em todos
os setores e também na

Tecnologia é instrumento
para aproximar as pessoas, defende
Simone Varella
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saúde. A tecnologia está
expandindo, ajudando
tanto a tratar as situações
com mais agilidade e
assertividade quanto
no desenvolvimento de
novas drogas, pesquisas
e equipamentos como
na humanização e
aproximação com o
público interno e externo.
Ela é um instrumento
não para distanciar, mas
para aproximar, unir as
pessoas”, ressaltou.
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Em 40 anos de atuação
ininterrupta, o Hapvida
Sistema de Saúde tem
figurado de forma
pioneira no lançamento
de novidades, como
a introdução do
reconhecimento
biométrico para a
identificação de clientes e
a implementação do PEP
- Prontuário Eletrônico do
Paciente. “A partir do PEP,
os profissionais de saúde
da nossa rede própria têm
acesso imediato a todo
o histórico médico do
paciente. Isso ajuda muito

K

/hapvidasaude

/hapvida.saude

www.hapvida.com.br

O nosso maior
prêmio é
poder cuidar
bem de você.

Obrigado

Estar ao seu lado é o que faz o Hapvida conquistar bons resultados.
Por isso, os investimentos em melhorias e tecnologia de ponta são
feitos pensando no seu bem-estar. E colher bons resultados
ajudando a sua vida a ser plena é o que motiva a operadora.
E melhor: aumenta ainda mais o compromisso e a dedicação
de sempre levar medicina de qualidade até você.
1º lugar na categoria Plano de Saúde.
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EM BREVE, ATENDIMENTOS
DA REDE PODERÃO SER
CLASSIFICADOS POR MEIO
DE ESTRELAS

na avaliação clínica e no
diagnóstico”, ressaltou a
gestora.
Em breve, os atendimentos
da rede poderão ser
classificados por meio
de estrelas, como ocorre
nos aplicativos de carona
compartilhada e afins.
“Com isso, teremos
ideia, por meio da
opinião e avaliação do
cliente, de como está o
funcionamento das nossas
operações”, enfatizou a
gestora.
Simone destacou ainda
que investimentos
em tecnologia são
fundamentais para
quem trabalha na
área de assistência à
saúde. “Atualmente,
conseguimos trabalhar
com bases estatísticas
que nos permitem ter
previsibilidade quanto ao
volume e mesmo alguns
tipos de atendimentos,
o que nos ajuda a
diagnosticar e, melhor,
cuidar antecipadamente.
Entendemos cada vez
mais que as operadoras
de saúde não têm que
abraçar apenas a medicina
tratativa, elas devem atuar
com prevenção e promover
saúde para fazer com que
a população tenha uma
vida cada vez mais plena”,
enfatiza a executiva.
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Italiana, a
veterana
que segue se
renovando
Duas afirmações incontestáveis quanto à Italiana, a
mais citada Revendedora Fiat na edição 2019 do JC Recall
de Marcas: tem amplo ‘conhecimento de causa’ sobre os
veículos da montadora europeia e soube consolidar o seu
nome na memória afetiva dos pernambucanos. Além de
expressivas vendas e oferta de serviços em sua área de
atuação, a concessionária ganha o prêmio do Jornal do
Commercio desde 1999.
Para o gerente corporativo da empresa, Aristótelis
Meneses a sucessão de vitórias é fruto de um arrojado
trabalho em equipe – incluindo a duradoura parceria
com a agência Ítalo Bianchi Comunicação. Entre a
combinação de fatores para a construção de uma marca
forte, ele destacou pontos como a qualidade no serviço,
o ambiente acolhedor das três unidades no Recife e em
Caruaru, o respeito aos colaboradores e, principalmente,
o foco no cliente antes, durante e no pós-venda.
De forma a se manter relevante e na dianteira do negócio,
a Fiat Italiana tem apostado em inovação em diversos
setores, do administrativo ao comercial e até no visual e
na estrutura de atendimento das lojas. “Há a preocupação
e o interesse da nossa parte com estratégias em inovação,
por isso investimos em sistemas modernos e tecnologia.
Hoje, participamos de um projeto piloto da montadora.
Ele envolve apenas quatro revendedoras do Brasil e é
voltado para a integração de processos e automação da
pesquisa de satisfação do público”, comentou Meneses.
O executivo antecipou que, em breve, a Italiana
implantará showroom virtual. A iniciativa contemplará

Para Aristótelis Meneses,
sucessão de vitórias é fruto
de um arrojado trabalho
em equipe
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uma área de interatividade para os clientes conhecerem
os detalhes dos veículos da Fiat por dentro e por fora com
o uso de realidade virtual e outras ferramentas digitais.
O modelo comercial baseado na conectividade deverá
proporcionar uma experiência de compra totalmente
nova para os consumidores, que terão ainda mais
autonomia no processo.
Dentro do compromisso com a cultura de inovação e de
valorização dos funcionários nas ações da empresa, a
Italiana adotou medidas sugeridas por colaboradores.
Uma das mais recentes resultou no portal de intranet,
reunindo todo o conteúdo de interesse para os
profissionais que atuam na rede, como Manual de
Integração e determinações do setor de Recursos
Humanos.
Outra novidade proposta por funcionários, esta com
repercussão direta na dinâmica de atendimento nas lojas
e oficinas, foi a criação de protocolo de feedback para os
clientes usando um aplicativo de troca de mensagens. A
medida está em fase de aperfeiçoamento, mas a gestão já
conseguiu perceber economia de tempo e de custos com
a redução no volume de ligações telefônicas e um bom
retorno da clientela para a abordagem por meio do app
de celular.
O incentivo ao envolvimento dos colaboradores já levou
a Fiat Italiana a ser eleita por diversas vezes como uma
das melhores empresas para trabalhar pelo Prêmio Great
Place to Work. A companhia foi contemplada de 2011 a
2016 e novamente em 2018.

Concessionária já foi
eleita diversas vezes como uma
das melhores empresas
para trabalhar
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Na Bremen,
inovação é
diferencial
competitivo
Concessionária foi primeira
do N/NE a oferecer test drive virtual
no showroom da loja

Práticas de mercado da Bremen
mostram que a Revendedora
Volkswagen mais querida dos
pernambucanos no Prêmio JC
Recall de Marcas introduziu em
sua cultura organizacional que
estratégias de inovação não devem
ser exclusividade dos produtos da
montadora de veículos alemã. Para
isso, tem investido continuamente
em iniciativas que tragam ganhos
no desempenho e aumentem a
competitividade num mercado de
concorrência bastante acirrada.
O diretor comercial Marcelo Aquino
apontou uma das ações pioneiras da
empresa em parceria com a fábrica
automobilística. “A Bremen foi a
primeira concessionária do Norte e
Nordeste a receber a Ilha Digital da
Volkswagen, uma estação interativa
que proporciona ao cliente uma
experiência totalmente inovadora,
na qual o cliente faz um test drive
virtual nos lançamentos da marca
sem sair do showroom”, disse.
Segundo o executivo, a companhia
valoriza e acredita em ações
inovadoras que exijam menores
aportes financeiros. “Fazer mais
com menos é uma realidade
do nosso mercado. É aí que
entra a importância do capital
humano. Como empresa do Grupo
Parvi, procuramos valorizar os
colaboradores, parceiros comerciais
e comunidades das quais fazemos
parte, buscando o desenvolvimento
das pessoas, afinal, elas são as
responsáveis por implantar novas
iniciativas em nossas operações.
Todos são encorajados a inovar, da
oficina ao setor de peças”, enfatizou.
Nesse contexto, é possível destacar
propostas como o Táxi Center,
centro de serviços e vantagens 100%
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BREMEN NÃO MEDE ESFORÇOS PARA
SE RELACIONAR BEM COM CLIENTES
dedicado à categoria dos taxistas.
Outro exemplo é o Clube de Serviços
Bremen, onde são reunidos frotistas
e donos de locadora de carro para a
troca de experiências comerciais e a
realização de negócios.

Bremen valoriza capital
humano, encorajando
inovação de colaboradores
e parceiros comerciais

Atendida pela agência Cordel
Comunicação, a companhia deu
atenção especial à inovação na
comunicação digital. “Temos uma
equipe preparada para analisar
os resultados das campanhas e
tratar os leads gerados pelo Google
e redes sociais em tempo real.
Essa operação também permite
mudanças rápidas nas estratégias,
segundo os resultados. Dedicamos
o mesmo princípio da eficiência
aos demais meios escolhidos em
nossas campanhas, seja digital,
eletrônico ou impresso . E cuidamos
criteriosamente da comunicação
nos pontos de venda. Somos
representantes da Volkswagen, mas
temos nosso próprio DNA e isto nos
diferencia.”
Ser a companhia com a maior
quantidade de menções em
sua categoria no prêmio é
motivo de grande orgulho para
a concessionária, que conta com
lojas também na Bahia e Maranhão.
“A marca Volkswagen é uma das
mais conhecidas do mundo. Ser
destaque entre as representantes da
montadora no estado é sinal de que
estamos no caminho certo.
O Prêmio Recall de Marcas é um
termômetro do relacionamento das
empresas com seu público. E nós, da
Bremen, não medimos esforços para
nos relacionarmos bem com nossos
clientes. Queremos fazer parte da
vida deles. Proporcionar conquistas
e sair na foto, literalmente. Nossos
clientes podem usar o showroom
para tomar um café, fazer uma
reunião de negócios ou assistir a
um jogo. Esse é o nosso conceito de
concessionária”, ressalta Aquino.
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Um shopping
que adora
lançar moda
“Estamos sempre
buscando lançar
tendências para seguirmos
à frente. Dessa forma,
conduzimos o shopping
para além de um centro
de compras, mas um
espaço de convivência
e lazer. Dentro de um
cenário nacional, por
exemplo, somos um dos
três únicos do Brasil
que contam com uma
estrutura fixa de parque
de diversão para cachorros
ao ar livre”. É a essas
principais características
que a gerente comercial
do Shopping Recife,
Renata Cavalcanti, atribui
o sucesso do centro de
compras na categoria no
JC Recall de Marcas 2019,
o mais citado entre os
clientes ouvidos.
Ciente das demandas da

vida cotidiana, cada vez
mais viabilizadas por meio
de dispositivos móveis,
o mall instalou novos
mobiliários, prezando por
conforto e funcionalidade,
disponibilizando, ainda,
pontos com energia elétrica
para recarga de aparelhos
eletrônicos. São algumas
medidas que, segundo
Renata, quando realizadas
em conjunto, mostram
aos clientes o quanto o
espaço está atentos às suas
necessidades, oferecendo
serviços exclusivos.
Em quase 40 anos de
existência, o Shopping
Recife tem buscado se
manter próximo aos seus
visitantes, com foco na
identidade local e no
pioneirismo. Por meio da
valorização da cultura
local, as 65 mil pessoas

que passam diariamente
pelos corredores do centro
de compras podem sentir
que, além de vivenciar
uma boa experiência,
estão em contato com um
espaço verdadeiramente
pernambucano.
“Propomos sempre
novidades a cada visita,
seja com ações inovadoras
de marketing ou novas
operações, entregando ao
cliente, com qualidade e
conforto, as mais variadas
marcas, produtos, serviços,
entretenimento e lazer”,
desenvolve Renata
Cavalcanti.
Seguindo essa linha de
atuação, foi lançado,
em 2018, o Hackathon
Shopping Recife, maratona
na qual programadores
foram desafiados a

Shopping Recife vai além
de um centro de compras.
É espaço de convivência e lazer,
defende Renata Cavalcanti
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desenvolver soluções
para aproximar o
centro de compras dos
consumidores. O projeto
foi muito bem recebido,
inclusive entre os
internautas, que fazem do
empreendimento o mais
seguido do Brasil. Somente
em uma das redes sociais
o mall reúne mais de 1,3
milhão de fãs. Por meio dos
perfis oficiais, é possível
saber sobre eventos, lojas
e novidades nas áreas de
moda, lazer e gastronomia
ofertadas pelo shopping,
tudo para que o público
visualize as diversas
opções e escolha a que
tem mais a ver com sua
preferência.
Para construir esse
cotidiano intenso de
novidades o Shopping

Recife investe numa
mescla de operações cada
vez mais diversificada,
com realização de ações
inéditas que envolvam e
agradem a todos os perfis
de público e na adoção de
novas políticas, como a pet
friendly - de receptividade
com animais de estimação
- e a criação de espaço
voltado para a terceira
idade.
“As transformações
fazem parte de nossa
rotina, tanto as que dizem
respeito à estrutura –
como a implementação
dos edifícios-garagem, e
as expansões de etapas
-, como as mudanças
culturais. Exemplo disso
foi a consolidação de
nossa política pet friendly,
iniciada há um ano, que

repercutiu positivamente,
e nos levou a implantar o
Parcão Shopping Recife”,
detalha Renata.
O espaço conta com um
playground fixo e exclusivo
para cachorros, instalado
em uma área ao ar livre de
1,4 mil metros quadrados,
no Parque das Esculturas.
Recentemente, a área
interna do centro de
compras também ganhou
um local especialmente
pensado para os amigos
peludos, o Espaço Pet,
onde os clientes podem
se alimentar junto aos
bichinhos.
“As mudanças são
constantes e antenadas
com as necessidades do
nosso público e mercado”,
conclui Renata Cavalcanti.

MUDANÇAS ESTÃO ANTENADAS
ÀS NECESSIDADES DO
PÚBLICO E DO MERCADO
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Refresco em pó passou
por mudanças para
equilibrar sabor e adoçamento

Na mesa e na
memória dos
pernambucanos
A Tang iniciou sua história em 1959, com o intuito de
ser uma alternativa de suco. Nos anos 1960, o produto foi
utilizado pela NASA para oferecer aos astronautas uma
bebida prática, saborosa e nutritiva. A partir daí, passou a
ser comercializada ao redor do mundo e, em 1978, chegou
ao Brasil trazendo praticidade, modernidade e o “melhor
gostinho da fruta” para os consumidores.
Agora, a Tang alcança um novo patamar ao se destacar
no JC Recall de Marcas 2019 como a mais lembrada entre
os pernambucanos na categoria. “Desde que chegou
ao Brasil, Tang sempre buscou inovar e trabalhar para
oferecer um produto de qualidade. Nosso objetivo é
oferecer o melhor refresco em pó, com sabor de fruta
e sempre trazer novidades para os brasileiros”, conta
Tamara Kulb, diretora de bebidas em pó, sobremesas e
queijo da Mondelez Brasil, grupo à frente da marca.
Buscando inovar no segmento, a marca sempre se
preocupou em ser pioneira: foi a primeira bebida em
pó a incluir Vitamina C em sua formulação; a oferecer
mix de duas frutas, em 1997; a incluir polpa de fruta na
formulação, em 1999, e a primeira a oferecer Vitamina A,
C e Ferro, em 2003. “Desde então, TANG segue sendo líder.
Isso tudo porque a marca conquistou a família brasileira
e está presente em mais de 65% dos lares do país”,
comemora Tamara.
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A diversificação do portfólio continua. “A inovação está
em nosso DNA. A família brasileira busca por diversidade
de sabores para compartilhar à mesa. Por isso, estamos
sempre implementando novidades”, afirma Tamara.
“Nos últimos anos, além do tradicional sabor Laranja, a
marca inovou mais uma vez ao lançar os sabores Laranja
Citrus e Laranja Docinha”, aponta. “Com a aceitação da
ampliação do portfólio pelo consumidor, a Mondelez
Brasil lançou também os sabores Uva Verdinha e a Uva
Intensa.”
Recentemente, a marca reformulou o produto, trazendo
mais sabor de fruta e melhorando o equilíbrio entre
sabor e adoçamento. O resultado é figurar na memória
afetiva do consumidor, por meio de uma conquista tão
peculiar quanto é a do paladar. “Acreditamos também
que a aproximação com os pernambucanos nos fez ser
muito mais que uma marca. Somos parte importante das
refeições e queremos sempre levar mais sabor e diversão
para as mesas.”

APROXIMAÇÃO COM
PERNAMBUCANOS FEZ DA TANG
MAIS QUE UMA MARCA

Pioneirismo é característica marcante da Tang
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Líder no NE
no coração do
pernambucano

Tintas Coral fechou
parceria com a Casa Cor e vai
colorir ambientes de todas as edições
da mostra de decoração no
país, diz Nilton Lima

Já consagrada entre as mais
lembradas no JC Recall de Marcas, a
Tintas Coral tem nos investimentos
em inovação um dos seus grandes
diferenciais. Com regularidade no
lançamento de produtos, a empresa,
que desde 2008 pertence à divisão de
Tintas Decorativas da multinacional
holandesa AkzoNobel, apresentou
recentemente ao mercado o Nuage e
o Velvet, dois novos efeitos especiais
da linha Coral Decora – desenvolvida
com a tecnologia Paredes HD, de
cores mais vivas, visual luxuoso e
acabamento superior.
Assim como o Mármore e o Cimento
Queimado, que estrearam nas
gôndolas e mostruários do País
anteriormente, os dois novos efeitos
premium exclusivos da Família
Decora trazem a proposta de
conferir textura em alta definição
às superfícies, com a presença
de micropérolas na fórmula,
despertando sensações pela cor
e pelo toque. A novidade em 2019

incluiu ainda a repaginação no visual
das embalagens.
“O processo de criação até o
lançamento de um novo produto
pode durar 12 meses ou mais. São
necessárias muitas pesquisas,
adaptações e testes, por isso o
custo é alto. A inovação faz parte da
estratégia da empresa, que também
tem como vantagem a troca de
tecnologias entre todas as fábricas
da AkzoNobel espalhadas pelo
mundo, algo que não ocorre com a
concorrência”, comenta o gerente
comercial Norte Nordeste da Tintas
Coral, Nilton Lima.
Segundo o gestor, esse intercâmbio
entre as unidades do grupo levou
um produto criado em território
brasileiro a atravessar fronteiras. “O
Coral Rende Muito, que tem a melhor
consistência da linha standard e
apresenta o maior rendimento do
mercado, já pode ser encontrado na
França, Bolívia e Argentina”, apontou.
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Qualidade dos produtos, inovação,
diversidade de cores e presença
marcante na mídia e em pontos de venda
são receita do sucesso da Coral
De acordo com o gerente, a qualidade
superior dos produtos, associada a
aspectos como inovação, diversidade
de cores e aplicações e à presença
marcante na mídia e em pontos de
venda estão entre as razões que
levaram a Tintas Coral a ter lugar
cativo na preferência da população e
do mercado – do qual é líder absoluto
no Nordeste e com boa participação
nacionalmente. Ele apontou ainda
como ponto forte o desenvolvimento
de soluções de suporte ao público,
como a plataforma Páginas Coloridas,
para indicação do serviço de pintores
treinados pelo grupo, e o app Clube
da Cor, para fidelização e atualização
de profissionais da área.
Para o segundo semestre, Nilton
Lima enfatizou que a Tintas Coral
fechou parceria de exclusividade
com a CasaCor, uma das maiores
mostras de arquitetura, paisagismo
e design de interiores das Américas.
Assim, todas as edições do evento
pelo país este ano utilizarão somente
produtos da marca, inclusive a etapa
Pernambuco, que estará em cartaz de
setembro a novembro de 2019.

EMPRESA PERNAMBUCANA
TEM COMO TRUNFO A TROCA
DE TECNOLOGIA COM
AS DEMAIS FÁBRICAS AKZO
NOBEL ESPALHADAS PELO
MUNDO
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Orgulho de ser a tinta número 1
em uma cidade com tantas cores.
Coral, a tinta número 1, de acordo com o prêmio Recall de Marcas.
Reconhecimentos como este provam que estamos no caminho certo, investindo
em uma experiência sem igual para os nossos clientes. O resultado é a motivação
para continuarmos sendo a melhor tinta, já de olho nos próximos anos.
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Minhoto
valoriza sua
história

Campanhas reforçam
laços de cumplicidade e confiança
com consumidores,
destaca Renata Carvalho

Não é tarefa fácil permanecer por anos
como uma das marcas mais lembradas
entre os consumidores. Para alcançar
tal mérito é preciso que a empresa se
mantenha fiel aos seus princípios e, ao
mesmo tempo, esteja atenta às demandas
contemporâneas. E isso a Minhoto, marca
de vinagre campeã do JC Recall de Marcas
2019, sabe fazer muito bem.
Integrante do Grupo Raymundo da Fonte,
a Minhoto tem como um dos fundamentos
a valorização de sua história, ao longo da
qual sempre prezou pela fabricação de
produtos com alta qualidade, preços justos
e de fácil acesso aos consumidores.
Além disso, também existe a aposta em
planos de comunicação consistentes, com
uso de diferentes plataformas de mídia,
para que a conversa com os clientes seja
direta e verdadeira. Afinal, em média, a
Minhoto produz 70 milhões de litros de
vinagre por ano, o que, somado aos outros
produtos do grupo, alcança cerca de três
mil clientes ativos.
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Em média, são
produzidos 70 milhões
de litros de vinagre
Minhoto por ano

“Pensamos em campanhas que, além de
divulgar a qualidade e os diferenciais dos
nossos produtos, reforcem também os laços
de cumplicidade e confiança que nossas
marcas têm junto aos consumidores”,
explica a gerente de Marketing e Trade das
Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte,
Renata Carvalho.
Exemplo dessa ligação especial é o site
segredinhosminhoto.com.br, que reúne
dicas e receitas para serem “temperadas
com carinho” com os diferentes sabores
de vinagre elaborados pela marca, dos
tradicionais aos mais diferenciados, como o
de alho ou vinho tinto.
Com esse estreitamento, reforça Renata,
o retorno do público tanto sobre a
experiência durante a compra quanto a de
consumo, no dia a dia, é constante, o que
colabora com as oportunidades de melhoria
para as fábricas.
“Participamos desde o início do prêmio
JC Recall de Marcas, o que se deve ao fato
de a Minhoto ser sinônimo de tradição
e qualidade em vinagre. Soma-se a isso
o respeito aos nossos consumidores e
a visão clara sobre a importância da
comunicação como elemento estratégico
de fortalecimento da marca e da empresa”,
conclui Renata Carvalho.

MINHOTO APOSTA NO RESPEITO AO CONSUMIDOR
E NA COMUNICAÇÃO COMO ELEMENTO
ESTRATÉGICO DE FORTALECIMENTO DA MARCA
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Crescimento
que não para
O vinho que lidera as vendas no Brasil também
é o mais lembrado entre os consumidores
pernambucanos. Prestes a completar 50 anos de
uma história de sucesso, o Quinta do Morgado
ocupa, novamente, o primeiro lugar dentre
as marcas nacionais que estão na cabeça do
consumidor pernambucano, de acordo com
pesquisa JC Recall de Marcas 2019. Com um dos
sistemas de cultivo mais modernos do país, a
inovação dita o crescimento da produção, que é
acompanhada com tecnologia de ponta durante
todo o ano. A trajetória começou a partir de
uma pequena produção familiar, localizada em
Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, e hoje é
responsável por 87% do vinho brasileiro que é
exportado, chegando a países como os Estados
Unidos, Haiti, Angola e China.
“Somos o maior exportador de vinho do País, em
meio a mais de 300 vinícolas. Estamos em quase
20 países e somos líder de vendas no Paraguai.
Trata-se da maior vinícola do Brasil, em termos
de representatividade. No último ano, nós fomos
quase 50% de todo o vinho engarrafado no
Rio Grande do Sul”, ressalta Fabrício Navarro,
responsável comercial da marca no Nordeste. Ele
explica o sucesso que a empresa gaúcha faz em
Pernambuco. “É fruto de um grande investimento
que fizemos no Estado, que é estratégico,
fica bem posicionado na região. Tanto que
escolhemos Pernambuco para fazer a nossa
planta de destilados. Um empreendimento que
deve ser inaugurado em março de 2020 e está
localizado em Vitória de Santo Antão”, revela.

“Somos o maior
exportador de vinho do país,
em meio a mais de 300 vinícolas.
Estamos em quase 20 países”,
ressalta Fabrício Navarro

Fabrício acredita que o sucesso do Quinta do
Morgado está atrelado à qualidade e ao padrão
da bebida oferecida mas, também, ao aumento
do interesse dos brasileiros por esse tipo de
bebida. “Os consumidores estão aprendendo a
apreciar vinho, estão ficando mais exigentes. Por
isso é muito gratificante para a gente continuar
figurando no JC Recall de Marcas. Cada vez é
única e especial. Nós investimos bastante em
qualidade, em tecnologia, para poder estar
à frente e entregar um produto excelente”,
comemora. Toda essa inovação é aplicada do
começo ao fim do processo. “No campo, na
parreira, no vinhedo. A cada ano, plantamos
mais vinhedos. Um exemplo é que investimos
numa planta mais robusta, na uva Bordeaux,
que é mais encorpada.”
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Outro diferencial que faz com que a marca se
destaque é o controle de qualidade do produto,
seguindo o parâmetro exigido pela indústria
alimentícia, com alto padrão de limpeza. “Não
é o comum para vinícolas, mas nós investimos
nisso. Em um sistema de produção com maior
organização, limpeza e alta tecnologia, e que
resulta em produtos melhores. Trata-se de um
processo muito caro”, explica o Fabrício. “Nós
passamos o ano produzindo e armazenamos a
bebida em 350 tanques, com capacidade de até
500.000 litros”, explica.

PARA CELEBRAR OS 50 ANOS,
MARCA INAUGURA MUSEU
NO RIO GRANDE DO SUL

Para comemorar os 50 anos diante de todo esse
sucesso, a marca, inaugura um museu a casa
onde o vinho foi produzido pela primeira vez,
no Rio Grande do Sul. “Lá também vai funcionar
uma loja com os produtos. Tudo foi preservado
da forma original, para contar essa história,
que começou na garagem de uma casa”, afirma
Navarro. O espaço deve ser inaugurado ainda
este ano. “Também vamos lançar uma garrafa
comemorativa, moderna, apenas para alguns
clientes e de forma limitada.”
Apesar de considerar o mercado bastante
desafiador, Navarro aposta na popularidade
entre os pernambucos para manter o Quinta
do Morgado entre os mais lembrados e mais
consumidos do Estado. “Se você for no Recife
Antigo, vai ver que sempre tem lá, a garrafa do
Quinta do Morgado. Tem na praia de Boa Viagem,
está presente em todo lugar. É um alcance
absurdo. Nós somos muito gratos por termos
conseguido chegar a esse patamar e estarmos na
memória de quem consome esse tipo de bebida
tão peculiar, como é o vinho.”

Controle de qualidade dos vinhos
segue o parâmetro exibido pela
indústria alimentícia,
com alto padrão de limpeza
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DeBRITO

Mais do que sua lembrança,
nossa maior conquista
é o seu paladar.
Garantir a máxima qualidade
é o que nos motiva a continuar
investindo em inovação e levando
grãos branquinhos, soltinhos
e saborosos a você e à sua família.
Obrigado por este reconhecimento!

10 lugar na pesquisa
JC Recall de Marcas
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