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A premiação Top of Mind 2018, em 

sua décima sétima edição, publicada 

nesta edição da Revista Foco Nordes-

te, traz relevantes informações sobre o 

mercado natalense, com desdobramen-

tos em todo o Rio Grande do Norte, a 

partir do que pensa o principal objetivo 

para qualquer marca, qualquer produto, 

qualquer empresa – o consumidor.

Sabemos que a importância de 

uma pesquisa com o volume de dados 

e abrangência que tem a Top of Mind 

não pode ser medido apenas sobre os 

percentuais obtidos por quem compete 

nos diversos segmentos do mercado. A 

importância vai além de números e de 

percentuais, a pesquisa fala sobre ex-

pectativas, desejos, decisões, apostas 

e planejamentos.  Por ser abrangente 

e absolutamente imparcial, a pesquisa 

Top of Mind revela o que tem dado certo 

durante um ano inteiro como marca de 

produto ou de empresa junto ao consu-

midor. Nesse caso, dar certo significa 

primeiro alcançar e se fazer ver pelo con-

sumidor, em seguida convencê-lo de que 

determinada marca é mesmo referência 

em seu ramo de atuação. Em outras pa-

lavras, os vitoriosos da Top of Mind são 

aquelas marcas que conseguiram a fa-

çanha de fazerem parte das memórias 

dos consumidores.

Nos segmentos que mostraram uma 

disputa mais acirrada se evidencia a vi-

talidade dos concorrentes e do próprio 

ramo no mercado. Nesse sentido, a 

pesquisa Top of Mind, embora premie os 

vencedores em cerimônia realizada pela 

Revista Foco Nordeste, tem importância 

para todos os que estão atuando nos 

mais variados ramos do mercado. Ela 

traz a receptividade as mais variadas 

marcas de produtos e empresas, levan-

do em consideração o segmento no qual 

cada uma atua, e geralmente os percen-

tuais de lembrança do consumidor ser-

vem de parâmetro para medir como está 

sendo a aceitação no mercado e o que 

pode ser feito para manter ou ampliar 

essa aceitação. Nesse sentido, os dados 

que estão na pesquisa Top of Mind 2018, 

publicados nesta edição fazem parte 

também da própria história das marcas 

de empresas e produtos e, diante dis-

so, podem ser analisados como peças 

componentes de uma trajetória. O que, 

comprovadamente, não conseguiu al-

cançar o consumidor, seja no produto 

ou na forma de divulgá-lo, deve passar 

por reformulações, e, por outro lado, o 

que deu certo e alcançou o consumidor, 

se fazendo ver e passando a ser parte 

de suas lembranças, deve permanecer e 

até ser ampliado.   
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TOP OF MIND

Acertos e fracassos são componentes importantes da vida empre-
endedora e trazem lições de realidade próprias de quem arrisca, de 
quem investe, de quem não se acomoda com o sucesso, muito menos 
com o imobilismo. Avançar e recuar são movimentos próprios de quem 
enfrenta riscos, de quem tem coragem para ousar, de quem acredita 
poder mais. O componente fundamental nesse jogo do mercado é 
certamente o planejamento, embora não possa de todo estabelecer a 
certeza do êxito, indica caminhos mais eficazes e reveste as iniciativas 
de chances concretas para o sucesso.

A pesquisa Top of Mind, que detecta a partir de entrevistas de ca-
ráter científico junto ao consumidor, é uma ferramenta hoje indispensá-
vel na hora de se observar o que de fato repercutiu positivamente, em 
termos de lançamentos de produtos ou de novidades no mercado, no 
meio da população. Por seu nível de abrangência, de isenção e de 
credibilidade conquistada, a pesquisa Top of Mind 2018 chega a sua 
17ª edição como instrumento efetivo de balizamento do mercado nata-
lense e região metropolitana com reflexos diretos em todo o Rio 
Grande do Norte.

Sonhos e realidade, apostas e concretizações, esforços e repostas, 
ofertas e receptividades – tudo isso que faz o movimento ininterrupto 
de um mercado que não dorme, e que está sempre em jogo, se torna 
claro através da fala da maior autoridade do mundo dos negócios, sua 
excelência, o consumidor. E a pesquisa e premiação Top of Mind tratam 
exatamente disto. Lendo este movimento pelas impressões do consu-
midor, a Top of Mind indica o que deu certo nos últimos doze meses, 
os lançamentos que alcançaram a mente das pessoas, as propagandas 
bem sucedidas, o que precisa mudar, o que simplesmente não está 
conseguindo emplacar.

Por mais um ano, a pesquisa Top of Mind, edição 2018, feita pela 
Smart Pesquisa de Opinião para a Revista Foco Nordeste, mantém sua 
referência como a mais abrangente em seu gênero em Natal, se es-
tendendo a todas as regiões e bairros da cidade. É também referência 
pela absoluta independência na coleta de dados e fidelidade no trato 
da opinião do consumidor, e utiliza rígida análise estática dos resultados. 
Com 16 anos no mercado, a Smart Pesquisa de Opinião, empresa 
dirigida pelo jornalista Tadeu Oliveira, contando com trabalhos de 

TOP OF MIND 2018: A VITÓRIA DEFINIDA PELO CONSUMIDOR
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análises estatísticas do especialista Thiago Rodrigues, tem se creden-
ciado por uma atuação que alia a necessária independência ao rigor 
científico.

A pesquisa Top of Mind 2018 realizou 780 entrevistas junto aos 
consumidores natalenses abrangendo todas as regiões da cidade no 
período de 5 a 30 de abril. Tem um intervalo de confiança de 95% e 
uma margem de erro de 3,0%. Foram feitas entrevistas com consumi-
dores moradores da Zona Norte: bairros de Igapó, Lagoa Azul, Nossa 
Senhora da Apresentação, Potengi,  Redinha,e Pajuçara; da Zona Oeste: 
bairros de Bom Pastor, Quintas, Planalto, Nazaré, Bairro Nordeste, 
Cidade da Esperança, Cidade Nova, Guarapes e Felipe Camarão; da 
Zona Sul: bairros de Candelária, Capim Macio, Ponta Negra, Nova 
Descoberta, Lagoa Nova, Neópolis e Pitimbú; e da Zona Leste: bairros 
de Alecrim, Barro Vermelho, Lagoa Seca, Mãe Luíza, Santos Reis, 
Rocas, Tirol, Petrópolis, Areia Preta e Cidade Alta.

Levando em consideração o total dos entrevistados, foram ouvidos 
55,38% consumidores do sexo feminino e 44,62% do masculino; Com 
relação à faixa etária, foram ouvidos 35,77% consumidores com idade 

entre 36 e 59 anos; 23,08% com idade de 26 a 35anos: 21,28% com 
idade até 25 anos; e 19,87% com mais de 59 anos. Quanto ao grau de 
escolaridade, foram ouvidos 45,13% de consumidores que possuem o 
ensino médio; 20% com ensino superior; 32,31% com ensino funda-
mental/ e 2,56% de consumidores sem instrução.

Com relação a renda familiar dos entrevistados, a pesquisa Top of 
Mind ouviu 39,36% de consumidores com renda entre 1 e 3 salários 
mínimos; 23,85% com renda de 3 a 5 salários mínimos; 12,82% com 
renda mensal entre 5 a 7 salários mínimos; 12,31% com menos de 1 
salário mínimo; 4,62% com renda de 7 a 9 salários mínimos; 7,04% 
com renda superior a 9 salários mínimos.

A cerimônia de entrega do Prêmio Top of Mind, uma realização da 
direção da Revista Foco Nordeste, tendo à frente o jornalista e publici-
tário Marcus César Cavalcanti, um dos eventos mais esperados pelo 
mercado local durante o ano, acontece no auditório do Centro de 
Convenções de Natal, na Via Costeira, em Ponta Negra, na noite da 
segunda-feira (25) e terá também a apresentação da Orquestra Sinfô-
nica do Rio Grande do Norte.

TOP OF MIND 2018: A VITÓRIA DEFINIDA PELO CONSUMIDOR
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SUPERMERCADO PLANO DE SAÚDE AGUARDENTE DE CANA

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR TV POR ASSINATURA AGÊNCIA DE VIAGEM

LIVRARIA OU PAPELARIA PIZZARIA FARMÁCIA OU DROGARIA

ÁGUA MINERAL SORVETERIA LATICÍNIO
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LOJA DE PERFUMARIA

Por mais um ano consecutivo a maior rede franqueada de cosméticos 
do Brasil foi a marca mais lembrada entre os natalenses no segmento ‘Loja 
de Perfume ou Perfumaria’ da Revista Foco Nordeste e por essa conquis-
ta recebe, mais uma vez, o prêmio Top Of Mind. 

Com uma história de 40 anos no Brasil e em Natal, O Boticário é uma 
marca do Grupo Boticário. Possui mais de 3.700 pontos de vendas em 
cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Na capital 
potiguar, a gestão da franquia é feita pela Gentil Negócios, empresa espe-
cializada no franchising da beleza, desde a década de 1980. Atualmente 
conta com 29 pontos de vendas espelhados pela Grande Natal e distribu-
ídos em 24 lojas, 1 quiosque e 4 centrais de serviços para revendedores.

Todo este reconhecimento é reflexo da consolidação de um trabalho 
de quatro décadas. O sucesso do alinhamento profissional entre o Grupo 
Boticário e a Gentil Negócios demonstra que a marca está atenta às 
transformações do mercado e do consumidor.

“Buscamos a excelência no atendimento e na qualidade dos nossos 

produtos e lojas. Ser a marca mais lembrada é uma satisfação e devemos 
comemorar. Mas, também, reforça-se um compromisso com uma entrega 
ainda mais assertiva e que aumenta a nossa responsabilidade com o nosso 
público consumidor”, enfatizou a diretora comercial da Gentil Negócios, 
Glênia Gentil.

Entre os inúmeros diferenciais, que fazem de O Boticário uma das 
marcas mais lembradas, estão os produtos com preços acessíveis, sofis-
ticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, 
perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, protetores solares, loções, 
desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.

Muito mais que produtos e estrutura, O Boticário trabalha com lem-
branças e sentimentos. As fragrâncias fazem parte da história das pessoas. 
Essa conexão é fortalecida pelos vários canais de comunicação da marca, 
nas campanhas nacionais, ações de experimentação e ativações, através 
de estratégias nacionais, regionais e locais para garantir uma comunicação 
360º, gerando desta forma uma sintonia fina com o consumidor.

58,59 %

7,44 % 

4,87 %

O Boticário

Natura

Avon

LOJA DE PERFUMARIA

O BOTICÁRIO É A MARCA DE 
PERFUMARIA MAIS LEMBRADA EM NATAL
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LOJA DE INFORMÁTICA

Manter-se no topo por 12 anos consecutivos é difícil, mas a 
Miranda tem conseguido não só permanecer como Top of Mind 
na categoria Loja de Informática, como também melhorar ainda 
mais o seu percentual ao longo dos anos e, em 2018, atingiu 
48,97% da lembrança dos natalenses nas pesquisas da Revista 
FOCO. A tecnologia está cada dia mais presente na vida do 
potiguar e trabalhar nesse ramo tem sido um grande desafio para 
a Miranda, que hoje compete também com os grandes e-com-
merces e magazines, mas o que faz a marca com 30 anos no 
mercado continuar líder no segmento não é o fato de comercia-
lizar produtos de tecnologia, e sim a forma como trata com as 
pessoas, seja funcionário, cliente ou fornecedor, criando o con-
ceito de que seu time de vendedores devem atuar como consul-
tores para ajudar o cliente a entender o que está comprando e 
como funciona.

“A preocupação da Miranda com as pessoas começa de 
dentro para fora. Criamos benefícios para nossos colaboradores, 
confraternizações, incentivo ao esporte, de forma que eles se 

sintam bem na empresa onde trabalham e possam repassar toda 
essa energia para nossos clientes”, explica o diretor administra-
tivo da empresa, Afrânio Miranda. De acordo com ele, o atendi-
mento da empresa com os clientes é diferenciado porque os 
consultores são orientados a serem sempre honestos com os 
clientes para fazer com que levem da loja apenas aquilo que 
necessitam e não o produto mais caro. “Buscamos oferecer so-
luções e auxiliamos desde o momento em que o cliente entra na 
loja, até no pós-venda quando o cliente tem alguma dificuldade 
com manuseio do produto ou defeito”, diz.

A empresa também tem se destacado na promoção de even-
tos, se aproximando cada vez mais o consumidor, seja através 
de ações, campeonatos de games, palestras gratuitas e até 
campanhas de recolhimento de lixo eletrônico, que já recebeu 
mais de 10 toneladas de equipamentos eletrônicos antigos, 
quebrados ou em desuso que os clientes antes acumulavam em 
casa ou descartavam indevidamente junto ao lixo comum. “Tudo 
isso fez com que a Miranda deixasse de ser vista como loja de 
informática e passássemos a ser enxergados como ‘marca’ que 
está sempre em busca de melhorias e de fazer parte da vida das 
pessoas”, afirma o empresário.

Com todo esse conceito de valorização das pessoas, foi que 
a Miranda decidiu expandir em 2018 para além das fronteiras do 
Rio Grande do Norte e, além das oito lojas físicas que mantém 
no estado, outras duas foram inauguradas recentemente em João 
Pessoa, na Paraíba: uma no Manaíra Shopping e outra no Man-
gabeira Shopping. “Nosso negócio é feito por pessoas e para 
pessoas, então nada mais justo do que investirmos sempre no 
bem-estar de todos. Receber o Top of Mind para nós tem sido 
motivo de muito orgulho porque sabemos que o nosso trabalho 
está sendo conhecido e reconhecido pelo potiguar e agora pre-
tendemos levar todo esse conceito para fora junto ao nosso 
projeto de expansão”, diz Afrânio

48,97 %

4,36 % 

2,31 %

Miranda

Nagem

Ibyte

LOJA DE INFORMÁTICA

MIRANDA: 12 ANOS NA LIDERANÇA DO TOP OF MIND

Irmãos Afrânio, Paulo e Luciano, diretores da Miranda Computação
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CAFÉ

Por priorizar a excelência do grão à xícara, Santa Clara foi a marca 
de café mais lembrada em Natal, segundo pesquisa realizada no Rio 
Grande do Norte. Buscando sempre oferecer o melhor para seus consu-
midores; todos aqueles que buscam conforto e aconchego em uma xí-
cara de café todos os dias, a marca se destaca mais uma vez.

Santa Clara, que faz parte do Grupo 3corações – líder nacional no 
segmento de café – se destaca em todo o estado, garantindo sua pre-
sença nos lares e lembranças do povo potiguar.

Mas esta história não começou hoje, o Rio Grande do Norte faz parte 
da origem da marca Santa Clara, que nasceu em 1959, na pequena ci-
dade de São Miguel, e seguiu seu caminho de mais de 59 anos, conquis-
tando a liderança na região e o carinho do seu povo. 

E Santa Clara segue inovando, trazendo o lançamento das novas 

cápsulas Santa Clara, que combinam tradição e inovação ao toque de 
um botão. São elas; a cápsula Santa Clara Clássica, uma bebida ideal 
para o apreciador de um ótimo café filtrado, deixando ainda mais prático 
o momento do nosso café preferido. E a cápsula Reserva da Família 
Mogiana Paulista - espresso, com sua origem em um território privilegia-
do, de média altitude, ao nordeste do estado de São Paulo. 

Além destas novidades, a linha de Cafés especiais Reserva da Fa-
mília segue crescendo, lançando os cafés especiais em grãos; com grãos 
inteiros recém torrados, para moer na hora, com aromas e sabores únicos, 
capazes de envolver os momentos mais especiais. Esta linha chega em 
três sabores: Cerrado Mineiro, Mogiana Paulista e Orgânico.

Sobre o Grupo 3corações

O grupo 3corações é uma empresa que começou sua história em 
1959, em São Miguel, uma pequena cidade do Rio Grande do Norte. É 
um caminho de mais de 59 anos cheios de descobertas, feitas por gente 
apaixonada pelo que faz. O Grupo é líder nacional no segmento de cafés, 
com estrutura logística e comercial próprias e foco no consumidor. O 
portfólio é amplo em todas as categorias de café: torrado e moído e ca-
ppuccino, nas quais é líder absoluto, além de solúvel, filtro e porta filtro. 
Em 2013, lançou a solução TRES, com máquinas de café expresso e 
multibebidas e seu portfólio de cápsulas exclusivas. Possui mais de 22 
marcas de café entre elas sua marca nacional 3corações, Santa Clara 
(líder no Norte e Nordeste) e marcas locais relevantes como Pimpinela, 
Kimimo, Fino Grão, Itamaraty e Iguaçu (líder de solúvel no Sul). Recen-
temente adquiriu as marcas Cirol em Pernambuco, Toko na Zona da Mata 
e Manaus na região Norte. A empresa também exporta café de algumas 
de suas marcas para os principais mercados da América Latina e Estados 
Unidos. Além disso, produz e comercializa outras categorias, como o 
refresco em pó Frisco, achocolatado, derivados de milho e temperos. 

A estrutura conta com 25 Centros de Distribuição, 7 Plantas Fabris 
e 2 unidades de beneficiamento de café verde. São mais de 6.000 fun-
cionários que garantem a presença em mais de 320 mil pontos de venda 
no país. 

45,13 %

28,72 % 

3,59 %

Santa Clara

São Braz

Pilão

CAFÉ

SANTA CLARA É A MAIS LEMBRADA EM NATAL
MARCA FOI TOP OF MIND EM PESQUISA REALIZADA NO RIO GRANDE DO NORTE
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SUPERMERCADO

Pela 17ª vez seguida, o Nordestão 

levou o tradicional prêmio Top of Mind 

Natal, da Revista Foco, demonstrando 

que sua marca de carinho e dedicação 

continua em primeiro lugar na mente e na 

preferência de milhares de pessoas. Esta 

nova conquista é mais um fruto de uma 

história de quatro décadas e meia ofere-

cendo, além de uma das maiores estrutu-

ras do varejo potiguar, uma relação de 

confiança, simpatia e bem-estar com toda 

a população. São lojas amplas, modernas, 

climatizadas, que disponibilizam um va-

riado mix de produtos e serviços, ao lado 

de um alto padrão de atendimento, con-

forto e qualidade. Lojas, que juntas, con-

tam com uma clientela fidelizada de mais 

de 1 milhão de consumidores por mês. 

Líder do mercado varejista potiguar e 

sempre mantendo-se na vanguarda tec-

nológica e logística do setor supermerca-

dista, o Nordestão continua crescendo e 

inovando para atender plenamente a sua 

clientela. Para 2018, grandes inaugura-

ções já estão confirmadas. Vêm aí duas 

novas lojas, em localizações estratégicas, 

que acompanham os desafios da moder-

nidade e a evolução da cidade.

Neste ano está programada a inaugu-

ração do novo Nordestão Ponta Negra. 

Será a 10ª e mais moderna loja da Rede 

Nordestão, planejada para ser uma refe-

rência de sustentabilidade e respeito ao 

meio ambiente. Esta também será a pri-

meira loja do RN operando a partir do uso 

da energia solar, com o máximo aprovei-

tamento da iluminação natural. Outra 

empolgante novidade será o novo Super-

Fácil Natal, localizado na av. Capitão-Mor 

Gouveia (Cidade da Esperança). Junto 

com o Superfácil Parnamirim, este será 

um dos maiores centros atacadistas e 

varejistas do Estado, com 5 mil metros 

quadrados de área de vendas, 28 check-

-outs e muitos outros diferenciais de mer-

cado.

É esta combinação de infraestrutura, 

qualificação, tecnologia e foco permanen-

te na satisfação e alegria dos seus clien-

tes que faz o Nordestão ser o número um 

na preferência de milhares de pessoas e, 

novamente, figurar entre as marcas mais 

lembradas considerando todas as edições 

do prêmio Top of Mind Natal.

Nordestão: uma história vitoriosa de 

dedicação, liderança e modernidade.

41,28 %

9,23 % 

7,18 %

Nordestão

Super Show

Hiper Bompreço

SUPERMERCADO

NORDESTÃO. NOVAMENTE TOP OF MIND 
NA PREFERÊNCIA DO CONSUMIDOR
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PLANO DE SAÚDE

Líder invicta, a Unimed Natal é considerada, pela 17ª vez, a 
marca de Plano de Saúde mais lembrada no mercado potiguar. 
Para ter se tornado referência e conquistado consecutivamente 
o prêmio, a cooperativa investe na qualidade e no conforto dos 
serviços prestados aos seus mais de 145 mil beneficiários.

Com 40 anos de atuação, a Unimed Natal disponibiliza a 
maior rede de assistência médica do Rio Grande do Norte. Conta 
com um grande corpo de cooperados, uma ampla rede creden-
ciada de hospitais, clínicas e laboratórios, além de disponibilizar 
uma complexa estrutura de serviços próprios, com hospital e 
maternidade, pronto-atendimento pediátrico, centros clínicos e 
laboratórios. 

A cooperativa natalense também reforça seu posicionamen-
to de cuidar das pessoas através do incentivo à qualidade de 
vida. Através da Lei Djalma Maranhão, são investidos em proje-
tos que valorizam o talento artístico e levam cultura e lazer para 
a vida de milhares de potiguares, em 2017, por exemplo, R$ 2,12 
milhões foram destinados para ações de música, dança, teatro 
e literatura. 

O Top of Mind, portanto, é resultado de uma série de ações 
voltadas para promoção da saúde e bem-estar. “Ter a lembrança 
dos potiguares não apenas como plano de saúde, mas quando 
se fala em saúde, revela que estamos no caminho certo, focan-
do no cuidado como um todo, proporcionando, além de seguran-
ça, experiência positivas aos nossos clientes”, destaca o presi-
dente da Unimed Natal, dr. Fernando Pinto. 

Sobre a Unimed Natal

Há quatro décadas, um sonho inspirado no modelo coope-

rativista de trabalho deu início ao maior e mais completo plano 
de saúde do Rio Grande do Norte: a Unimed Natal. Fundada em 
outubro de 1977, a cooperativa cresceu e evoluiu olhando sem-
pre para o futuro.

Sempre liderada por profissionais com grande conceito na 
classe médica, a Unimed Natal cresceu elevando o padrão de 
qualidade a cada gestão. Muito além de infraestrutura, a coope-
rativa marcou e marca a vida de cada um de seus 145 mil be-
neficiários, criando uma história de cuidado, compartilhando 
saúde, experiência e sorrisos.

38,46 %

25,77 % 

9,87 %

Unimed

Hapvida

Amil

PLANO DE SAÚDE

UNIMED AVANÇA NO MERCADO E SE MANTÉM COMO 

PLANO DE SAÚDE MAIS LEMBRADO EM NATAL

Dr Fernando Pinto, presidente da Unimed Natal
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AGUARDENTE DE CANA

A Cachaça 51 celebra seus 59 anos de existência como a 
aguardente preferida e mais lembrada pelos consumidores. 
Pelo sétimo ano consecutivo, a Cachaça 51 lidera a pesquisa 
Top of Mind, agora na edição de 2018, como a marca de 
aguardente preferida pelo consumidor natalense. É o resulta-
do de uma história de trabalho e de sucesso baseada na 
qualidade e no sabor próprio de um produto que tem levado, 
por sua abrangência, a aguardente de cana a todas as cama-
das da sociedade. 

Hoje, a marca líder de aguardente de cana em Natal, no 
Rio Grande do Norte e no Brasil, pertencente ao grupo Cia 
Muller de Bebidas, é exportada para mais de 50 países, e está 
presente em mais de um milhão de pontos de venda espalha-
dos pelo território nacional, com consumo de 104 doses de 
cachaça por segundo.

Com fábricas no nordeste e sudeste, o tamanho de sua 
plantação de cana-de-açúcar equivale a mais de 12.500 cam-
pos de futebol e 100% da produção acontece em destilaria 
própria. Durante a produção, são colhidas e analisadas amos-
tras dos produtos em laboratório de hora em hora, para ga-
rantir a qualidade da aguardente. A estrutura tecnológica da 
Cia Muller de Bebidas garante também que todo o todo o 
bagaço da cana seja reutilizado para gerar energia elétrica.

Agindo de forma comprometida com o desenvolvimento 
sustentável, a Companhia Müller planta mais de 120 mil árvo-
res nativas para recuperar áreas degradadas pela produção 
e todas as suas embalagens são retornáveis. A empresa conta 
com os certificados internacionais ISO de Gestão de Qualida-
de, Gestão Ambiental e Gestão de Segurança e Saúde Ocu-

pacional.
Com 59 anos de história, a Companhia Müller de Bebidas 

é hoje a maior e mais importante produtora de cachaça do 
país e do mundo, e tem se especializado no lançamento e na 
consolidação de marcas de sucesso no mercado. Graças à 
atuação da empresa no exterior, atualmente, a cachaça é 
reconhecida como um produto legitimamente brasileiro nos 
Estados Unidos pelo TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade 
Bureau), o órgão governamental do país.

A Companhia Müller de Bebidas atua no mercado com um 
amplo portfólio de produtos, composto de Cachaça 51, 51 Mel, 
51 Ouro, Reserva 51, 51 ICE, 51 Gold, Domus, Terra Brazilis51, 
Caninha 29, Mix 51 e Vodka Polak.

37,69 %

36,28 % 

3,46 %

Cachaça 51

Pitu

Ypioca

AGUARDENTE DE CANA

CACHAÇA 51 É TOP OF MIND EM NATAL
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CACHAÇA 51. 
HÁ 7 ANOS, A CACHAÇA MAIS LEMBRADA 

SEGUNDO O TOP OF MIND NATAL.
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INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Pelo 10º ano consecutivo, a Universidade Potiguar (UnP), inte-
grante da rede Laureate, é a Instituição de Ensino Superior mais 
lembrada pelos natalenses na pesquisa Top of Mind. Uma década 
de sucessos dentro dos mais de 35 anos marcados pela expansão 
da instituição na realidade educacional do Rio Grande do Norte e 
com reconhecimentos de nível nacional e internacional.

Nos últimos anos, a UnP ampliou seu campo de atuação com a 
abertura de uma unidade na Zona Norte de Natal, além de polos em 
Caicó (região Seridó) e outro em Parnamirim (região Metropolitana) 
no ano de 2017. Nesse mesmo ano foram iniciadas as atividades 
dos Polos de Currais Novos (região Seridó) e Pau dos Ferros (região 
do Alto Oeste) oferecendo cursos com aulas presenciais até três 
vezes por semana. Já com 15 anos de existência, o Campus Mos-
soró (região Oeste) segue na mesma trajetória de crescimento am-
pliando sua oferta de cursos tanto na Graduação quanto Pós-Gra-
duação.

No entanto, a abrangência e tamanho não seriam suficientes: a 
Universidade se destaca por oferecer um serviço de qualidade para 
os alunos e a sociedade. Isso se reflete, por exemplo, no resultado 
alcançado no Ranking Universitário Folha de 2017. Das quatro ins-
tituições potiguares selecionadas na classificação, a UnP é a única 
particular presente – ocupando o terceiro lugar – entre outras insti-
tuições públicas.

A Universidade foi classificada pelo Guia do Estudante, renoma-
da publicação da Editora Abril, que concedeu um total de 105 estre-
las abrangendo 32 cursos no ano de 2017. A forte e qualificada 
atuação de seu Centro de Excelência em Empreendedorismo (Em-
preende) faz com que a UnP seja a única instituição de Ensino Su-
perior do Rio Grande do Norte a receber o selo de “Instituição Amiga 
do Empreendedor”, concedido pelo Governo Federal. Com um DNA 
que estimula os alunos, de todas as áreas ao empreendedorismo, 
também foi considerada primeiro lugar nacional em Cultura Empre-
endedora pelo Índice de Universidades Empreendedoras da Brasil 
Júnior.

A interação com a comunidade buscada pela UnP se faz sentir 
também nas ações de atendimento à saúde das populações de baixa 

renda, na realização do Festival de Música e na crescente produção 
de pesquisas, contribuindo para o desenvolvimento da ciência. Nos 
últimos 12 anos, o Programa de Mestrados e Doutorados da Univer-
sidade Potiguar tem desenvolvido centenas de trabalhos que envol-
vem múltiplas atividades no campo socioeconômico.

“Como uma instituição da rede Laureate, que tem em seu espí-
rito o Here for Good (Aqui para o Bem e para sempre), a UnP esta-
rá cada vez mais disponível para oferecer as respostas que a socie-
dade potiguar precisa”, afirma o Reitor da UnP, professor Gedson 
Nunes.

A UnP foi fundada no ano de 1981 com o nome de Faculdade 
de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (Uni-
pec). No ano de 1996 tornou-se universidade, a UnP de hoje. Em 
2007, a UnP deu o decisivo passo para o mundo globalizado, pas-
sando a fazer parte da rede educacional Laureate International 
Universities, com mais de um milhão de estudantes matriculados em 
60 instituições presenciais e on-line, localizadas em 20 países. 

32,31 %

30,90 % 

4,23 %

UnP

UFRN

Maurício de Nassau

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

UNP É A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR MAIS 

LEMBRADA PELOS NATALENSES PELO 10º ANO CONSECUTIVO

Novembro.indd   24 20/06/2018   20:00:40



Novembro.indd   25 20/06/2018   20:00:42



26      JUNHO DE 2018  |   FOCONORDESTE.COM

TV POR ASSINATURA E PROVEDOR DE INTERNET

Forte e presente na vida das pessoas da cidade de Natal e região 
metropolitana, a Cabo Telecom é por mais um ano a marca líder de prefe-
rência e na lembrança dos consumidores, segundo atesta a pesquisa Top 
of Mind 2018. A Cabo Telecom se mantém líder no segmento de provedo-
ra de Internet banda larga e também no competitivo mercado de TV por 
assinatura.

Liderança que está diretamente relacionada com a eficiência na pres-
tação dos serviços de Internet banda larga, na oferta de TV por assinatura 
e de telefonia fixa, sempre com preços justos, e em seu já tradicional bom 
atendimento ao cliente.

“A Cabo Telecom é hoje uma empresa referência em qualidade de 
atendimento. Pelo sexto ano consecutivo somos a empresa com os clientes 
mais satisfeitos em pesquisa feita pela Anatel. Todos os anos, a Anatel liga 
para os clientes e pergunta especificamente se ele está satisfeito com o 
serviço que está sendo oferecido, se a empresa está atendendo pronta-
mente quando ele liga, se a empresa mostra interesse em resolver o pro-
blema e está capacitada para resolvê-lo. Nesta pesquisa feita pela Anatel, 
em seis anos consecutivos, a Cabo Telecom aparece como a empresa que 
tem os clientes mais satisfeitos de todo o Brasil”, destaca Cláudio Alvarez, 
diretor-presidente da Cabo Telecom.

Genuinamente Potiguar, a Cabo Telecom, iniciou a operação em 2000 
no mercado local com o serviço de TV por assinatura e um ano depois 
passou a comercializar Internet banda larga. Em 2010 lançou o Cabo Fone, 
a telefonia fixa da Cabo Telecom, e movimentou o mercado com o lança-
mento de planos de Internet com mega velocidades. Além do investimento 
em avanço tecnológico, a empresa prioriza a qualificação das equipes de 
atendimento, que é referência e marca registrada da Cabo Telecom.

“A Cabo Telecom vem se dedicando na parte de atendimento. Isso tem 
marcado um importante diferencial nosso. O cliente sabe aonde ir fisica-
mente para falar com a Cabo Telecom, temos lojas em condições de resol-
verem qualquer demanda em várias partes de Natal (Zona Sul, Zona Norte, 
Planalto, Alecrim) e uma em Parnamirim, e o bom atendimento é uma 
prioridade absoluta para nós”, diz Cláudio Alvarez.

A Cabo Telecom tem hoje uma base de 122 mil clientes de internet em 
Natal e Região Metropolitana, e mais 55 mil clientes de TV por assinatura 
e 36 mil de telefonia fixa. “Nosso serviço de telefonia fixa, por ter um preço 
baixo com relação a outras operadoras, tem se tornado bastante interes-
sante para lojas e para novos negócios. O custo é muito menor e o serviço 
realmente funciona”, lembra Cláudio Alvarez.

Atualmente a empresa está presente em mais de três terços de Natal, 
incluindo a Zona Sul e grande parte da Zona Norte, e em 100% de Parna-
mirim, cidade da Região Metropolitana. “Estamos chegando com cabos a 
boa parte de São Gonçalo e planejamos, em 2019, chegar a outros muni-
cípios próximos de Natal, como Macaíba, Ceará Mirim e Extremoz”, diz 
Cláudio Alvarez.

Fundada por um grupo local, a Cabo Telecom pertence na atualidade 
ao grupo americano ACON Investiments, sediado em Washington. “Com o 
novo grupo, a Cabo Telecom manteve seus projetos focados no crescimen-
to e avançou na segunda etapa de implantação em Parnamirim e em São 
Gonçalo do Amarante, cidades importantes da região metropolitana de Natal. 

Estamos também analisando ideias e projetos novos para irmos a algumas 
áreas que ainda faltam em Natal e a outros municípios da Região Metro-
politana”, acrescenta o diretor-presidente da Cabo Telecom.

A empresa continua expandindo na Capital e na Região Metropolitana. 
No mês de julho, segundo informa Cláudio Alvarez, será feita a implantação 
da rede de fibra ótica em parte da Zona Norte de Natal e em uma segunda 
etapa no município de São Gonçalo do Amarante.

CABO TELECOM NA PRAIA

A Cabo Telecom prepara um projeto visando levar seus serviços com 
comodidade e a preços baixos aos veranistas do litoral potiguar próximo a 
Região Metropolitana. “Temos um importante projeto para trabalhar com 
áreas de praias como Cotovelo, com uma prestação de serviços feita de 
forma diferente, que será diária, pela qual o cliente pague apenas os dias 
que está veraneando e utilizando os serviços de TV/internet/telefonia que 
disponibilizamos. Nesse sentido, pensamos em quem mora em Natal, mas 
frequentam suas casas de praia alguns dias por mês, mais no final de se-
mana e feriados. Este é um projeto para o segundo semestre deste ano e 
estamos vendo muitos interessados, e é uma forma de conceito diferente 
e muito facilitadora para o cliente, já que ele vai pagar por dia que utiliza os 
serviços e não por mês.”

18,46 %

18,08 % 

8,97 %

Cabo Telecom

NET

Oi

PROVEDOR DE INTERNET

CABO TELECOM: LIDERANÇA COM RESPEITO AO CLIENTE.

29,62 %

28,46 % 

11,67 %

Cabo Telecom

Sky

NET

TV POR ASSINATURA

Cláudio Alvarez,  diretor-presidente da Cabo Telecom
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AGÊNCIA DE VIAGEM

Na condição de principal referência 
no segmento de agências de viagens, a 
CVC é pela décima vez a preferida e a 
mais lembrada pelo consumidor natalense 
em sua área de atuação, na pesquisa Top 
of Mind 2018. Maior operadora de turismo 
da América Latina, com mais de 1.000 
unidades de lojas físicas no país, a CVC 
é a referência para quem deseja ou ne-
cessita viajar para qualquer lugar do Bra-
sil ou do mundo. Seus pacotes de viagens 
oferecendo variadas opções de visitas e 
de comodidades, levando sempre em con-
sideração a oferta de preços acessíveis, 
são os mais procurados pelos turistas.

No Rio Grande do Norte, está presen-
te há mais de 15 anos com lojas na cida-
de de Natal, incluindo uma especializada 
em atender aos agentes de viagens. Tam-
bém conta com outras unidades em Par-
namirim, Mossoró, Currais Novos, Assú e 
Caicó. Suas unidades na terra potiguar 
Oferecem mais de mil produtos nacionais 
e internacionais, tanto em viagens aéreas, 
terrestres, marítimas e de intercâmbios 
culturais.

Os destinos mais procurados pelos 
natalenses na CVC têm sido: Gramado, 
Fortaleza, Foz do Iguaçu, Porto de Gali-
nhas, Fernando de Noronha, Miami, Or-
lando, Buenos Aires, Santiago, Montevi-

déu, Paris, Lisboa e Madri.
A CVC tem como missão tornar o tu-

rismo acessível a todas as pessoas. Para 
isso, busca sempre a inovação, lançando 
novos e diversificados roteiros, e atua 
para melhorar mais ainda os produtos já 
existentes. A CVC mantém o compromis-
so de prestar um serviço de qualidade 
visando à conveniência, o conforto e a 
satisfação do cliente em suas viagens que 

podem ser curtas ou longas, de lazer ou 
apenas de negócios com parcelamento 
em até 12 vezes.

"Para que nossos clientes possam 
planejar suas viagens, é utilizada uma 
tabela com mais de 12 meses de antece-
dência, o que permite ao turista preparar 
de forma antecipada o roteiro desejado" 
- destaca Klênio Rego, master franqueado 
no Rio Grande do Norte.

25,90 %

4,36 % 

2,31 %

CVC

Arituba

Aerotur

AGÊNCIA DE VIAGEM

CVC É A MARCA CONSOLIDADA DAS VIAGENS E DO TURISMO
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LIVRARIA OU PAPELARIA

Marca já consolidada em seu segmento e forte na região metropoli-
tana de Natal, a Livraria Câmara Cascudo se mantém como a preferida 
e mais lembrada pela população da capital do Rio Grande do Norte na 
pesquisa Top of Mind 2018. A consolidação da Livraria Câmara Cascudo 
junto ao consumidor natalense tem relação direta com o esforço empre-
endido pela empresa para juntar a oferta a preços justos de produtos 
variados de livros, papelaria e material didático, com o bom atendimento, 
que é uma marca registrada da empresa.

Com o seu amplo leque de produtos, a Livraria Câmara Cascudo 
consegue se manter presente em todos os momentos da vida do aluno 
e atender a todas as camadas da sociedade. É a referência primeira na 
hora da compra do material didático e permanece sendo a principal refe-
rência em todas as necessidades que o estudante e o professor têm de 
repor esse material durante o ano. É também a referência primeira em 
papelaria para os consumidores de todas as regiões de Natal. É o local 
onde se encontra tudo o que se precisa para a atividade educacional: 
livros, cadernos, cartolinas, papéis e material didático. Com isso, atende 
aos consumidores que atuam diretamente na Educação, professores e 
alunos, e também aos que gostam da leitura.

 Na condição de referência na oferta de produtos didáticos e de 
papelaria, a Livraria Câmara Cascudo é hoje nome presente na mente 
das pessoas quando o assunto é material escolar e de escritório, e isso 
se faz evidente no percentual que ela tem na pesquisa Top of Mind 2018,  
25,26%, com praticamente o triplo de vantagem sobre a segunda colo-
cada.

O bom atendimento e a comercialização dos produtos a preços 
justos e acessíveis ao consumidor têm fortalecido a fidelização do con-
sumidor a Livraria Câmara Cascudo. Atuando no mercado com preços 
sempre acessíveis e de forma voltada para todas as camadas da socie-
dade, a Livraria Câmara Cascudo também tem contribuído para popula-
rizar o livro e o material didático junto as mais diversas comunidades. A 
sintonia da Livraria Câmara Cascudo com o estudante e sua família, com 
o professor, com o profissional de escritório e com o leitor, vai fazendo 
com que a empresa amplie sua participação no mercado local e ultrapas-
se os limites do Rio Grande do Norte.

A empresa que teve início em 2002 na cidade de Parnamirim, na 

Região Metropolitana de Natal, como uma loja que vendia lápis, bolsas, 
relógios e presente, está hoje presente como Livraria Câmara Cascudo 
com duas lojas na cidade de Natal (RN), uma na Avenida Rio Branco, 
Cidade Alta, e outra no Partage Norte Shopping, segundo piso, além de 
uma loja na cidade de Parnamirim (RN), na Avenida Brigadeiro Everaldo 
Breves; e um escritório  na cidade de João Pessoa (PB), na Avenida Dom 
Pedro II.

Voltada também para um público formado pelo estudante infanto-
-juvenil, a Livraria Câmara Cascudo busca não deixar de lado uma de 
suas marcas registradas, a da criatividade. Nesse sentido tem um dos 
mascotes mais queridos da região: o “Cascudinho”, que desde sua 
criação tem conseguido conquistar a simpatia não apenas da gurizada, 
mas de gente de todas as faixas etárias.

“Sempre estamos buscando inovar e com a criação de nosso mas-
cote, o Cascudinho, passamos a contar com uma importante marca para 
a confecção de produtos próprios licenciados que vão se transformando 
logo em sucesso de vendas. Nosso mascote está em itens como cader-
nos, aventais e estojos de lápis. A presença dele nos produtos tem sido 
sempre bem aceita pelos consumidores”, afirma Bira Marques, proprie-
tário da Livraria Câmara Cascudo.

25,26 %

8,85 % 

5,90 %

Câmara Cascudo

Sairava

Asa Branca

LIVRARIA OU PAPELARIA

LIVRARIA CÂMARA CASCUDO: O SUCESSO DA MARCA 
QUE POPULARIZOU O LIVRO E O MATERIAL DIDÁTICO
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PIZZARIA

A Pizzaria Famiglia Reis Magos perma-
nece sendo a marca mais forte e mais lem-
brada em seu segmento na cidade de Natal. 
A pesquisa Top of  Mind 2018 aponta a Pizza-
ria Famiglia Reis Magos com 25%, percentu-
al que representa praticamente quarto vezes 
o alcançado pela marca segunda colocada. A 
força da marca Pizzaria Famiglia Reis Magos 
tem a consolidação de uma tradição de qua-
lidade e de sabor próprio que fez com que o 
próprio produto “pizza” se tornasse popular 
junto à comunidade natalense.

Uma das principais pioneiras no mercado 
local, a Pizzaria Famiglia Reis Magos atua 
sempre aliando a força de sua tradição e a 
modernização com qualidade na oferta de 
seus produtos. Com a marca da qualidade em 
seus produtos e prioridade na atenção ao bom 
atendimento, a Pizzaria Famiglia Reis Magos 
tem conquistado o cliente ao longo de uma 

história de 34 anos. Clientela que vai se tor-
nando fiel e de forma espontânea passando 
a divulgar os produtos da “Reis Magos”. 

A força do marketing e da publicidade de 
uma pizzaria tem vínculo obrigatório com a 
qualidade de seu produto principal, a pizza. A 
Pizzaria Famiglia Reis Magos sempre traba-
lhou com essa certeza, oferecendo um cardá-
pio de sabores tradicionais que já fazem parte 
dos costumes e do gosto do natalense, e 
frequentemente vai lançando novos sabores, 
sempre levando em consideração as exigên-
cias e necessidades de uma crescente clien-
tela que tem pessoas de todas as idades.

“Trabalhamos sempre com respeito ao 
nosso cliente, que é nossa maior prioridade, 
e atentos a qualidade nossos produtos que 
representam uma tradição de pizzaria que já 
leva 34 anos no mercado do Rio Grande do 
Norte. A liderança alcançada mais uma vez 

como a marca de pizzaria mais lembrada 
pelos natalenses nos traz satisfação e nos 
incentiva para avançarmos mais ainda nos 
investimentos para lançar novos sabores e 
abrirmos novas lojas”, destaca o diretor da 
Famiglia Reis Magos, Paulo Henrique.

A Pizzaria Famiglia Reis Magos tem hoje 
oito unidades, uma loja própria e sete unida-
des franqueadas, e completa estrutura de 
central de atendimento delivery em Natal. Com 
essa forte presença, a “Reis Magos” está à 
disposição do cliente de qualquer região da 
Cidade, seja através das lojas que se locali-
zam em várias partes da capital, seja através 
do atendimento delivery. As unidades franque-
adas mantém o padrão de qualidade e o sabor 
característico e conhecido da Pizzaria Fami-
glia Reis Magos.

Fundada em 1984 pelo empreendedoris-
mo do paulistano Adauto, a Pizzaria Reis 
Magos já começou com o uso do forno a lenha 
estabelecendo definitivamente o padrão es-
pecífico de qualidade que tem se estendido 
por toda a história da pizzaria referência de 
mercado no Rio Grande do Norte. Na época, 
Adauto estava de férias em Natal, mas cami-
nhando pela cidade percebeu a falta de pizza-
rias. O nome “Reis Magos” foi dado em alusão 
ao forte que está localizado no encontro do 
Rio Potengi com as águas do Oceano Atlân-
tico no litoral de Natal.

Posteriormente, com a nova direção de 
Cícero Barroso, a Pizzaria Reis Magos conti-
nuou crescendo seguindo o padrão de exce-
lência com a utilização do forno a lenha im-
plantado no início do empreendimento.

25,00 %

6,54 % 

2,31 %

Reis Magos

Tomatto

Bari Palesi

PIZZARIA

A QUALIDADE E O SABOR PRÓPRIO GARANTEM A 
PREFERÊNCIA PELA PIZZARIA FAMIGLIA REIS MAGOS
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FARMÁCIA OU DROGARIA

As Farmácias Pague Menos, empresa funda-
da em 1981 por Francisco Deusmar de Queirós, 
atual presidente do Conselho de Administração da 
Companhia, foi a primeira rede de varejo farmacêu-
tico a estar presente em todos os estados brasilei-
ros e no Distrito Federal. Com faturamento de R$ 
6,3 bilhões em 2017, é a segunda maior rede de 
farmácias do País. Mantém um crescimento médio 
anual (CAGR) de 18% nos últimos dez anos, um 
dos mais altos índices de crescimento contínuo do 
Brasil. Em dezembro de 2015, a rede uniu-se à 
General Atlantic, com a venda de 17% das ações 
para a empresa de investimentos norte-americana.

 A Companhia continua a inovar e expandir 
suas operações. São 1.135 lojas (13/6) em 355 
municípios, mais de 23 mil colaboradores e 4 cen-
tros de distribuição, localizados em Fortaleza (CE), 
Hidrolândia (GO), Jaboatão dos Guararapes (PE) 
e Simões Filho (BA). Um novo centro, localizado 
em Minas Gerais, está previsto para ser concluído 
ainda neste ano.

Atenta às mudanças do mercado e das neces-
sidades dos consumidores, a Pague Menos tem 
investido cada vez mais na sua modernização. Em 
2015, renovou a marca e seu posicionamento, de 
forma a ampliar o diálogo com o público jovem. 
Mais recentemente, a companhia adotou um novo 
layout nas lojas para facilitar a experiência de com-
pra do cliente por meio de um melhor fluxo e dis-
posição dos produtos.

 O programa de fidelização Sempre, com mais 
de 24 milhões de clientes cadastrados, foi fortale-
cido com o Desconto Só Meu. A iniciativa oferece 
descontos de 10% a 50% em produtos de higiene, 
beleza, conveniência, medicamentos de venda livre 
e vitaminas que são frequentemente adquiridos 
pelo cliente. Atualmente, 1 a cada 4 consumidores 
que entra na loja consulta essas ofertas.

 
Muito mais que uma 
rede de farmácias

A Pague Menos entende que promover o 
bem-estar e a saúde dos seus clientes passa pelo 
atendimento completo e diferenciado. Por isso, em 
junho de 2014, a empresa lançou o Clinic Farma, 
que se transformou no maior programa de assis-
tência farmacêutica do país. Mais de 750 lojas da 
rede contam com salas individuais e privativas nas 
quais são oferecidos os serviços de revisão de 

medicação, esclarecimento de dúvidas, acompa-
nhamento de diabetes, hipertensão, entre outros 
problemas de saúde.

 Já o SAC Farma, lançado em 2000, é um 
atendimento telefônico realizado por profissionais 
farmacêuticos e acadêmicos de farmácia que orien-
tam e tiram dúvidas sobre posologia, medicamen-
tos controlados, reações adversas, entre outras. O 
SAC Farma opera 24 horas, 365 dias por ano.

 Outra iniciativa voltada ao bem-estar é o Cir-
cuito de Corridas Farmácias Pague Menos. Em sua 
9a edição (2018), o Circuito já realizou 30 provas, 
passou por 17 cidades do Brasil e mais de 300 mil 
pessoas já participaram. Além de estimular a práti-
ca esportiva, o evento também promove atividades 
culturais.

 Fomentar arte e cultura no País também é 
uma forma de proporcionar o bem-estar, e por isso 
a Pague Menos realiza o Encontro de Mulheres 
Pague Menos, maior evento feminino do Brasil. Na 
sua 11a edição, a iniciativa contou com a participa-
ção de 20 mil mulheres em Fortaleza. A rede ainda 
promove o Concurso Literário e o Nossa Gente, 
Nossa Arte, premiações artísticas existentes desde 
2011 e 2010, respectivamente.

 
Saúde, beleza e 

qualidade de vida
Lançada em 2008 com o primeiro programa 

de TV Sempre Bem, a plataforma de marketing e 
comunicação da Pague Menos conta com portal, 
fanpage e revista trimestral. O conteúdo é focado 
nas novidades da indústria farmacêutica, entrevis-
tas com médicos e especialistas de diversas áreas, 
informação e entretenimento.

 A Pague Menos também se orgulha de seu 
pioneirismo na adoção de energia limpa. Todas as 
lojas do Ceará, algumas em Goiás e os centros de 
distribuição de Fortaleza (CE) e Hidrolândia (GO) 
são abastecidos por energia solar, por meio de 
parcerias que a Pague Menos estabeleceu com 
empresas do segmento. Recentemente, a compa-
nhia também concluiu acordo com a ForGreen, 
para abastecer as lojas do Espírito Santo, São 
Paulo, Paraná e Santa Catarina. Com isso, a Pague 
Menos deve reduzir em R$ 12 milhões os gastos 
com energia. E não para por aí: até o primeiro se-
mestre de 2019, a expectativa é que todas as lojas 
da rede sejam abastecidas dessa forma.

 
Pague Menos no Rio 

Grande do Norte
A rede de farmácias Pague Menos chegou ao 

Rio Grande do Norte em 1993. Hoje conta com 43 
lojas no estado: 23 em Natal e 20 pontos de vendas 
nos municípios de: Parnamirim, Macaíba, São José 
de Mipibu, Ceará-Mirim, Mossoró, Assú, Pau dos 
Ferros, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó.

 
Sobre as Farmácias

 Pague Menos
As Farmácias Pague Menos são a primeira 

rede varejista presente nos 26 estados da Federa-
ção e no Distrito Federal, desde 2009. Mantêm um 
crescimento médio anual (CAGR) de 18% nos úl-
timos dez anos, um dos maiores índices de cresci-
mento contínuo do Brasil. Contam hoje com 1.135 
lojas, mais de 750 unidades com Clinic Farma e 
mais de 23 mil colaboradores, atuando em 355 
municípios.

24,10 %

19,10 % 

5,90 %

Pague Menos

Globo

Unifarma

FARMÁCIA OU DROGRARIA

PAGUE MENOS: FOCO NO CLIENTE E NA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

Conheça a empresa de varejo farmacêutico que mais cresce no país
Junho/2018
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Quem tem amor pra cuidar de você
deixa a marca no coração.

Pague Menos. Presente em todo o Brasil
e 1º lugar no prêmio Top of Mind de Natal.

Amor que enche a casa do potiguar de saúde.
Amor que a gente dá sem esperar receber. E que sempre nos surpreende.
Obrigada, Natal, pelo 1o lugar no prêmio Top of Mind. Uma prova de que

seu amor pela Pague Menos também bate forte no peito. 
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ÁGUA MINERAL

A Água Mineral Santa Maria permanece como a mais lembrada e 
preferida pelo natalense, mesmo diante de um mercado que cresce em 
competitividade. O que mantém a marca “Santa Maria” no topo do mer-
cado de água mineral no Rio Grande do Norte, como lembrança forte e 
permanente na mente do consumidor, como expressa a mais nova 
pesquisa Top of Mind, edição 2018, é a oferta de um produto que se 
garante pela qualidade e que se renova sempre mantendo a confiança 
alcançada junto ao cliente.

A competitividade aumenta e com ela o desafio da renovação, de 
uma distribuição eficiente e do aprimoramento da qualidade que se faz 
sentir pela pureza da água que é entregue diuturnamente e chega a 
centena de milhares de consumidores. A Água Mineral Santa Maria já é 
há muitos anos um produto requisitado pelos consumidores norteriogran-
denses e isso não se deve ao acaso, nem mesmo a uma embalagem 
bonita, mas a um nível de confiabilidade ao longo de sua história. O 
produto Água Mineral Santa Maria é desde sua entrada no mercado uma 
marca registrada de qualidade e de pureza.

Por mais um ano consecutivo a pesquisa Top of Mind da Revista 
Foco Nordeste aponta a Água Mineral Santa Maria como líder no seg-
mento de Água Mineral na lembrança do consumidor. Com 19,74% de 
preferência  junto aos natalenses, a Água Mineral Santa Maria é a marca 
forte e presente na mente dos consumidores, como atesta a grande 
pesquisa de opinião sobre o consumo na capital do Estado – a Top of 
Mind 2018.

São 50 anos de existência no mercado de Água Mineral e o esforço 
constante de fazer o melhor visando o bem estar do consumidor. Com a 
palavra de ordem sendo sempre a qualidade, a Água Mineral Santa Maria 
prioriza suas atividades baseadas em um constante planejamento de 
contínua atualização conseguindo integrar em uma prática cotidiana a 
inovação tecnológica e a capacitação e aprimoramento profissional de 
seus funcionários.

No esforço pelo avanço tecnológico, a Água Mineral Santa Maria 
conseguiu fazer com que todos os processos de sua linha de produção 
sejam automatizados. A empresa dirigida pelo empresário Roberto Serquiz 
estabeleceu recentemente inovadoras mudanças no processo industrial 
de água mineral no Rio Grande do Norte.

A Água Mineral Santa Maria fez a implantação do sistema de mar-
cação de controle de qualidade eletrônico, automatizou a própria coloca-
ção do lacre, e alterou o layout dos galões de 20 litros. Com isso a em-
presa desponta no mercado, mais uma vez, pela eficiência de uma pro-

dução garantidora de água mineral pura e de qualidade.
Essa eficiência na produção teve recentemente a comprovação de 

um dos importantes especialistas no gênero, o alemão Mr. Ingo, que 
classificou a água mineral industrializada pela “Santa Maria” como de alto 
teor de CO2 natural, considerando-a como de qualidade no mesmo nível 
das melhores marcas europeias de água mineral.

A qualidade da Água Mineral Santa Maria é a grande responsável 
pela liderança que a marca exerce junto ao consumidor. É essa qualida-
de que tem a força, ao longo do tempo, de fidelizar o cliente e de conso-
lidar o marketing espontâneo que conduz ao cliente de forma livre e so-
berana a optar pela água mineral que lhe satisfaz e que está permanen-
temente em sua lembrança.

Esse marketing vai além de qualquer esforço maior de divulgação, 
pois é expresso por uma forte confiança que se desenvolve no consumi-
dor e que, em muitas circunstâncias, fazem com que ele mesmo se torne 
um divulgador da qualidade do produto. É o marketing das coisas feitas, 
do que se conhece, do que se garante como produto, do que se pode 
comprar e tomar sem medo, sabendo que tem qualidade.

É também o marketing que se alicerça em uma gestão eficiente, no 
esforço permanente de investimentos visando a modernidade tecnológi-
ca e na qualidade das pessoas que formam o time de profissionais que 
atuam nas mais variadas áreas de produção da empresa, até porque o 
fator humano é também referência em uma produção exitosa de quali-
dade – como é o caso da Água Mineral Santa Maria.  

24,10 %

18,85 % 

14,23 %

Santa Maria

Sterbom

Indaiá

ÁGUA MINERAL

ÁGUA MINERAL SANTA MARIA: A 
LIDERANÇA DO MARKETING DA QUALIDADE
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SORVETERIA

Sterbom é hoje a marca forte como indústria de sorvetes na mente dos 
consumidores de Natal e Rio Grande do Norte, o que atesta por mais um 
ano a pesquisa Top of Mind da Revista Foco Nordeste, edição 2018, com 
uma folgada liderança alcançando 24,10% de preferência e lembrança dos 
natalenses.

Empresa genuinamente potiguar, a Sterbom sempre acreditou no Rio 
Grande do Norte e vê com otimismo o presente e o futuro do Estado e de 
seu povo, e é esse otimismo que se estampa nos produtos do verdadeiro 
gigante local de sorvetes, e que também se faz presente pela sempre busca 
por novidades com sabor próprio para o agrado de uma clientela fiel e cada 
vez maior.

Uma Indústria de sucesso, de origem humilde e com mais de 25 anos 
de história que hoje atua junto às empresas tradicionais do mercado ofere-
cendo qualidade em produtos das linhas de sorvete, picolé, casquinhas, 
cobertura, água, gelo mineral e polpa de frutas. Essa é a SterBom, que iniciou 
de um sonho de criança e com trabalho, dedicação e visão, tornou-se uma 
das maiores indústrias potiguares. Empregando mais de 700 pessoas e 
gerando outros 6 mil empregos indiretos, graças à sua cadeia de produção, 
distribuição e comercialização, a SterBom vende seus produtos para todo o 
Nordeste e parte do Norte e Sudeste. Para isso, possui atualmente uma frota 
com mais de 100 veículos próprios, e dispõe de uma rede com 19 lojas 
especializadas em sorvetes finos, distribuídas em diversos bairros de Natal 
e Região Metropolitana.

Falando de números, a SterBom impressiona: sua indústria ocupa 
quatro grandes instalações independentes, em um total de mais de 18 mil 
metros quadrados de área de produção. Localizada no distrito industrial de 
Parnamirim, a pioneira produz todas as linhas de sorvetes que, por hora, 
são 7.500 litros. Picolés são 20 mil. É também em Parnamirim onde encon-
tramos água mineral de excelente PH, e com a reputação de ser uma das 
melhores do país. A Filial Sterbom produz 8.000 casquinhas de massa, 8 mil 
casquinhas de bijú, 10 mil casquinhas de biscoito, 6.400 cascões e 13 mil 
canudos tipo wafer. Esses números fazem dela a segunda maior fabricante 
nacional de casquinhas para sorvete.

Além disso, a Sterbom tem capacidade de envasar mais de 83 mil litros 
de água mineral por hora, distribuídos entre garrafas de 510ml com e sem 
gás, garrafas de 1,5L, de 350ml e garrafões de 5, 10 e 20L e também de 
produzir 900kg de gelo por hora, feito com água mineral. No distrito industrial 
de Macaíba, temos a filial que produz polpas de frutas, sendo 1.000 quilos 
por hora, com destaque para as frutas da nossa região.

Em uma de suas mais novas aquisições, a Filial "Natal do Vale", inau-
gurada em 2017 no Vale do Assu, são envasados 2,5 mil litros de água 
adicionada de sais por hora. Todos os equipamentos usados na produção 
possuem alta tecnologia alemã, além de serem os mais modernos do 
mercado: assegurando assim a qualidade do produto acabado. A empresa 
também possui um laboratório próprio de análises físico químicas e micro-
biológicas, bem estruturado de equipamentos e profissionais qualificados. 

Graças a essas medidas de controle de qualidade, a Ster Bom detém o 
certificado de boas práticas de fabricação do Ministério da Saúde e participa 
com destaque do PAS – Programa de Alimento Seguro, e possui a certifica-
ção de APPCC – Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle, que 
aborda a segurança do alimento. Estando em processo de implementação 
dos ISOs ambiental, de qualidade e de segurança.

A SterBom sabe que para ser bem sucedida, nada como uma política 
de valorização e reconhecimento dos seus profissionais. Aqui eles têm 
acesso a cursos das mais diversas áreas do conhecimento, e se beneficiam 
de ações de promoção à qualidade de vida, saúde ocupacional e responsa-
bilidade social desenvolvidas pela empresa, incluindo o acesso a refeições 
de alta qualidade nutritiva em nosso moderno refeitório. A máxima é levada 
a sério: funcionário feliz é funcionário produtivo.

E no campo do desenvolvimento sustentável? A SterBom investe bas-
tante na preservação do meio ambiente onde atua. Estações de tratamento 
de efluentes, reutilizando a água na manutenção das áreas verdes e uma 
das maiores unidades privadas de produção de energia solar são bons 
exemplos que mostram o quanto o futuro é importante para a empresa.

Essa é a SterBom. Uma indústria genuinamente potiguar, que nasceu 
com base numa estrutura familiar, e que cresce e se aprimora a cada dia, 
investindo na profissionalização de sua gestão e servindo de modelo, nos 
estados em que atua, quando o assunto é o desenvolvimento econômico e 
social do Nordeste.

24,10 %

10,38 % 

9,87 %

Sterbom

Kibon

Tropical

SORVETERIA

STERBOM: O SABOR LOCAL COM QUALIDADE QUE AVANÇA NO 

GOSTO POPULAR E NA PREFERÊNCIA DO CONSUMIDOR

Antonio Leite Jales, diretor presidente da Sterbom.
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LATICÍNIOS

A marca de laticínio mais familiar de Natal 
e do Rio Grande do Norte é também, o Leite 
Clan, é também a líder de lembranças e 
preferida pelos consumidores, como atesta 
a pesquisa Top of Mind 2018. A marca do 
Leite Clan, estampada hoje em vários produ-
tos de laticínios que chegam as mesas dos 
natalenses e norteriograndenses nas mais 
variadas horas e em todos os dias da sema-
na, permanece fazendo parte efetiva da vida 
das pessoas.

A preferência conquistada, que é fruto de 
muito trabalho e de uma trajetória de presen-
ça ininterrupta junto à clientela, tem a força 
dos sabores próprios e da qualidade dos 
laticínios do Leite Clan que caíram no gosto 
das pessoas. A manutenção dessa conquis-
ta, feita ao longo dos anos e no enfrentamen-
to de um mercado cada vez mais competitivo 
com a presença de multinacionais, se deve 
ao esforço constante de inovações e de lan-
çamentos de novos produtos sem deixar de 
lado o que fez com que a marca Leite Clan 
se tornasse realmente familiar às pessoas 
– o sabor próprio com qualidade.

É essa familiaridade, tão almejada pelas 
empresas em qualquer segmento do merca-
do, que faz com que o Leite Clan tenha um 
vínculo forte com o consumidor. Vínculo que 
tem na eficiência e na qualidade da empresa, 
por um lado, e na confiança do consumidor, 
por outro, os elos responsáveis pelo sucesso 
da marca. O Leite Clan tem como principal 
prioridade trabalhar sempre no mais alto nível 
de cuidados para manter a qualidade e o 
gosto próprio de seus produtos. Com a ga-

rantia da qualidade, atua permanentemente 
em sintonia com o consumidor para atender 
aos seus desejos na oferta de novas opções, 
de novos produtos.

Com o tradicional slogan “Delícias da 
Vaquinha”, a marca Clan só tem feito avançar 
na preferência do consumidor e consolida 
sua presença no mercado local com o leite 
pasteurizado, integral e desnatado. Também 
estão fortes junto ao consumidor produtos da 
marca Clan como o Iogurte Integral em geleia 
de morando; o queijo de coalho; requeijão 
cremoso em vários sabores; manteiga com 
sal e sem sal; iogurte light desnatado; bebida 
láctea com zero de lactose; o batido (mistura 
de leite com mel); e as bebidas lácteas Vita-
clan e Batclan.

A indústria Clan está ampliando mais 
ainda sua produção de bebidas lácteas em 
bandejas. Para isso, investiu na aquisição de 
equipamentos modernos ampliando seu par-
que industrial. Ampliação que representa uma 
resposta ao sucesso de suas bebidas lácte-

as junto ao consumidor gerando uma cres-
cente demanda de mercado.

“Ter nossa marca como a mais lembrada 
e nossos produtos como bem procurados nos 
supermercados, mercadinhos e mercearias, 
representam o reconhecimento do consumi-
dor ao nosso esforço de oferecer sempre o 
melhor, com mais qualidade, e com sabor 
próprio. A nova conquista da premiação Top 
of Mind, agora em 2018, nos motiva mais 
ainda no esforço pela qualidade e pela ofer-
ta de novos produtos”, ressalta o empresário 
Edilson Trindade, diretor da Clan.

O início da trajetória da Clan (Comercial 
de Laticínios de Natal) data de 1967, na 
época com a denominação de Ilnasa, uma 
empresa de economia mista. No ano de 1974, 
passou a condição de cooperativa, a Clan 
(Cooperativa de Laticínios de Natal). No ano 
de 1995 aconteceu a privatização da coope-
rativa, que passou a ser assumida, na con-
dição de proprietário, pelo empresário Edilson 
Trindade.

21,92 %

17,69 % 

13,97 %

Clan

Itambé

Nestlé

LATICÍNIOS

LEITE CLAN É O ÊXITO DA MARCA QUE SE 
TORNOU FAMILIAR JUNTO AO CONSUMIDOR

Edilson Trindade, diretor da Laticínios Clan.
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CHURRASCARIA

A Churrascaria Sal e Brasa firmou-se no 
mercado com o foco na excelência do aten-
dimento, serviço e qualidade nos produtos 
oferecidos. Com unidades em Natal, Araca-
ju, João Pessoa, Maceió, Recife, Salvador 
e São Luís, o Grupo Sal e Brasa cresce, 
consolidando-se no mercado Nordestino. A 
Churrascaria é referência em boa estrutura 
e serviços que satisfazem os clientes, com 
ambientes confortáveis e climatizados, alia-
dos ao som de um piano.

Há onze anos na capital do Rio Grande 
do Norte, o Sal e Brasa tem o rodízio como 
carro-chefe. São mais de 25 tipos de carnes, 

desde cortes tradicionais como a Picanha, 
Alcatra, Costela, Cupim, Maminha, Fraldinha 
e Contra-Filé aos mais nobres como Baby 
Beef, Bife Ancho, Carré, Pernil e Paleta de 
Cordeiro à disposição dos nossos clientes. 
As carnes são assadas nos moldes gaú-
chos, o que garante um sabor diferenciado 
aos pratos.

A Churrascaria conta com um buffet que 
impressiona pela diversidade e requinte 
contendo uma grande variedade de pratos 
quentes e guarnições, queijos finos, frios, 
inúmeras opções de saladas e acompanha-
mentos, molhos, temperos e azeites nobres. 

A área é repleta de cores e sabores que 
encantam diversos paladares.

E para quem é fã de um excelente sushi 
o Sal e Brasa oferece as delícias da culiná-
ria Japonesa. O restaurante possui sushi-
mans que preparam sushis e sashimis sem-
pre frescos, com toda dedicação. 

Para satisfação completa dos frequen-
tadores da Churrascaria, não podem faltar 
as sobremesas. O Sal e Brasa oferece um 
cardápio de sobremesas regionais, cuida-
dosamente elaboradas com os melhores 
ingredientes que misturam texturas e sabo-
res, complementando o paladar das carnes 
que lhe farão ter uma experiência única ao 
apreciá-las.

Aos que optam por vinhos, a Churras-
caria possui uma carta de vinhos com os 
melhores rótulos de cada país.

Aos turistas que vêm a Natal, o restau-
rante oferece o serviço de translado. A par-
tir de duas pessoas, um veículo do restau-
rante busca os clientes que estiverem hos-
pedados em hotéis de Ponta Negra ou Via 
Costeira e os deixa no hotel após o consu-
mo no restaurante. As crianças também têm 
espaço no Sal e Brasa. A churrascaria conta 
com o Espaço Kids, onde os pequenos 
podem se divertir enquanto os pais e res-
ponsáveis estiverem no salão do restauran-
te. 

19,74 %

14,36 % 

13,97 %

Sal e Brasa

Churrascaria do Arnaldo

Churrascaria Gaúcha

CHURRASCARIA

SAL E BRASA NATAL: REFERÊNCIA EM CHURRASCARIA
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PADARIA

Representando um padrão que reúne o tradicional ao que exis-
te de mais moderno em termo de padaria, a empresa Gosto de Pão 
é hoje a grande referência no segmento em Natal. Presente em 
importantes áreas da Cidade, a Gosto de Pão é hoje o lugar certo 
que oferece produtos necessários e que fazem parte da vida das 
pessoas. Nesse sentido, o pão nosso de cada dia conta agora com 
a companhia de muitos outros produtos ligados as necessidades 
cotidiana nas comunidades e do segmento de conveniências.

O estilo moderno, que oferece ao cliente um amplo leque de 
produtos, aliado ao tradicional sabor próprio de seu pão, que se 
tornou referência na cidade de Natal, garante a marca Gosto de Pão 
a liderança na preferência e na lembrança do consumidor, atestada 
mais uma vez pela pesquisa Top of Mind 2018, com percentual que 
representa quase três vezes o alcançado pela segunda colocada.

Além dos produtos disponíveis nas unidades da Padaria Gosto 
de Pão, o cliente tem hoje a oferta de refeições de qualidade como 
café da manhã, almoço e jantar. Por ser um dos lugares mais pro-
curados todos os dias por consumidores de diversas comunidades, 
a empresa tem trabalhado constantemente nos cuidados com a 
qualidade, no bom atendimento, e na oferta de novos produtos e 
serviços.

Presente no mercado do Rio Grande do Norte há 26 anos, a 
empresa Gosto de Pão tem conseguido se manter em sintonia com 
os desejos e as necessidades de uma clientela cada vez maior e 
mais exigente. O bom atendimento e o sabor diferenciado de seus 
produtos alimentícios e de padaria vem garantindo a fidelidade dessa 
dinâmica clientela que, embora seja em sua maioria moradora de 
Natal e região metropolitana, também conta com os visitantes turis-
tas que vêm de várias partes do país e do mundo.

A busca pela sintonia com as necessidades dos consumidores, 
cada vez mais envolvidos em uma vida cotidiana intensa e com tempo 
escasso, levou a Gosto de Pão a investir para ultrapassar o padrão 
tradicional de padaria e oferecer produtos como sopas, tapiocas, 
pizzas, e abrir restaurante self-service. A empresa também foi uma 
das primeiras padarias a investir para oferecer produtos do segmen-
to de conveniência.

Presente em importantes áreas de Natal, com lojas nas avenidas 

Prudente de Morais, Jaguarari, Hermes da Fonseca e Engenheiro 
Roberto Freire, abrangendo as regiões Leste, Oeste e Sul, a Gosto 
de Pão oferece a clientela centenas de produtos, como pães, bolos, 
tortas, salgados, lanches rápidos, e refeições em sua estrutura de 
self-service. Nas lojas o consumidor também encontra produtos típi-
cos regionais como o pão com queijo de coalho, o bolo de fubá, 
tapioca e cuscuz. A Gosto de Pão é também referência em kits para 
festas e datas comemorativas com produtos envolvendo produtos 
como tortas, salgadinhos, doces e refrigerantes.

A oferta de uma variedade de produtos com qualidade e o bom 
atendimento ao cliente evidenciam permanentemente o respeito que 
a empresa tem pelo cliente, e representa consequência direta da 
capacitação de seus profissionais que atuam nos vários setores das 
lojas da empresa. “Investimos na qualificação de todos os colabora-
dores, e nossos padeiros, por exemplo, passam por cursos de atu-
alização e só trabalham com os melhores ingredientes”, ressalta o 
empresário Tennyson Brito.

17,82 %

3,46 % 

3,21 %

Gosto de Pão

Bomfim

São Miguel

PADARIA

ESTILO MODERNO ALIADO AO TRADICIONAL 
GARANTE A LIDERANÇA DA PADARIA GOSTO DE PÃO

Tennyson Brito, diretor da Gosto de Pão.
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LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

O Armazém Pará, por mais um ano consecutivo, é a loja de 
material de construção preferida e mais lembrada pelo consumidor 
natalense, como atesta a pesquisa Top of Mind 2018. Primeira 
opção dos natalenses na hora de adquirir material de construção, 
o Armazém Pará tem se notabilizado pela grande variedade de 
produtos que comercializa sempre a preços justos, e pelo bom 
atendimento a pequenos, médios e grandes compradores atende 
bem a pequenos e grandes compradores. Sendo a loja dos bons 
negócios e que comercializa sempre produtos de qualidade com-
provada, o Armazém Pará também conta com uma clientela fideli-
zada e satisfeita.

As grandes lojas do Armazém Pará são ambientes amplos, 
saudáveis e agradáveis que contam com o bom atendimento qua-
lificado e personalizado, e a abrangência dos produtos comerciali-
zados que contemplam as diferentes necessidades para a constru-
ção, manutenção e decoração de imóveis. Tudo isso, incluindo o 
serviço de informações sobre o uso dos materiais e o preço sempre 
justo, para fazer do ato da compra um momento de satisfação para 
o consumidor.

As três lojas do grupo Armazém Pará estão localizadas estra-
tegicamente em importantes áreas da cidade de Natal – uma na 
Avenida Antônio Basílio, bairro de Lagoa Nova; outra na Avenida 

João Medeiros Filho, bairro de Potengi (Zona Norte); e a outra na 
Avenida Engenheiro Roberto Freire, bairro de Capim Macio (Zona 
Sul). A presença em importantes áreas comerciais e populosas da 
Cidade, um marketing inovador e inteligente que orienta o consu-
midor sobre produtos e melhores preços, o ambiente acolhedor das 
lojas e o atendimento personalizado, fazem com que a primeira 
opção na hora de comprar material de construção seja sempre o 
Armazém Pará.

“Oferecemos o melhor ambiente de compras para o consumidor 
e buscamos transmitir no nosso atendimento, quando se faz ne-
cessário, conhecimentos técnicos sobre os produtos e sua utilização 
para facilitar as escolhas do cliente”, ressalta o empresário Mar-
cantoni Gadelha, diretor comercial do Armazém Pará.

O Armazém Pará resiste ao tempo e as adversidades e perma-
nece sendo a referência principal em material de construção. Atua 
sempre com planejamento e sintonizada com o que existe de mais 
moderno em material de construção, sem perder de vista sua marca 
registrada: a qualidade dos produtos que comercializa. Sintonizado 
com as inovações do mercado, o Armazém Pará está sempre à 
frente em um mercado que se caracteriza por sua competitividade, 
e criou junto a clientela a certeza de que o que existe de mais novo 
em material de construção se encontra em suas lojas.

17,44 %

15,26 % 

7,31 %

Armazém Pará

Comjol

Vale do Pará

LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

ARMAZÉM PARÁ: LOJAS AMPLAS COM VARIEDADE 
DE PRODUTOS E ATENDIMENTO PERSONALIZADO
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LANCHONETE OU SANDUICHERIA

A rede de restaurantes de sanduíches & grelhados que conhece os 
gostos dos potiguares é também a preferida pelos natalenses, por mais 
um ano consecutivo, na pesquisa Top of Mind 2018, como marca mais 
lembrada.

Conhecer o consumidor e saber suas preferências é um dos pilares 
do êxito da rede Pittsburg no mercado local, mas o grande diferencial da 
marca preferida e presente na mente do natalenses é a oferta de um mix 
de sanduíches e grelhados com sabor original e de fabricação própria. A 
forma artesanal como que os produtos são confeccionados tem feito toda 
a diferença na hora dos natalenses e dos visitantes escolherem aonde ir.

Esse é o sabor que conquistou os potiguares desde os primeiros 
tempos do Pittsburg e com o passar dos anos tem se aprimorado sem 
perder sua originalidade, que garante a manutenção do sucesso e da 
preferência em um mercado que cresce com a presença de marcas inter-
nacionais.

O amplo mix de produtos ofertados nas lojas do Pittsburg tem a marca 
da receita própria, tudo feito na hora e com o sabor caseiro já tão conhe-
cido por todos. É esse sabor e a qualidade dos produtos – sanduíches 
clássicos, premiums, beirutes, pratos executivos, linha leve, petiscos, happy 
hour e sobremesas – que faz a rede Pittsburg se manter líder na prefe-
rência e avançar permanentemente na conquista de novos clientes, sejam 
de Natal, visitantes de outras cidades do RN ou do Brasil e do mundo.

O hambúrguer tem sido um dos fortes exemplos da sintonia entre o 
Pittsburg e o cliente. O hambúrguer do Pittsburg é consagrado pelo públi-
co, como o preferido, ao longo da própria trajetória da rede, que chega 
agora em 2018 a 33 anos de atividades. O hambúrguer do Pittsburg é 
feito com 100% de carne bovina fresca, blend de temperos, molho próprio 
e pão artesanal feito sob medida. Os insumos que são utilizados nele são 
devidamente selecionados e passam pelo controle de qualidade que tem 
a presença de profissionais nutricionistas. 

"Procuramos sempre manter a qualidade e o sabor, de produção 
própria, que conquistou a preferência da clientela. Não é fácil se manter 
em um mercado tão competitivo, mais difícil ainda é fazer isso durante 33 
anos e estar como mais lembrada mais uma vez junto ao consumidor. Em 
nossa rede com lojas em Natal, Pipa, Mossoró e Ceará, o cliente certa-
mente vai se deliciar e encontrar um dos melhores sabores e ainda terá 
um atendimento personalizado, ágil e cordial", diz o gerente de marketing 
do Pittsburg, Alan Cardim.

O restaurante Pittsburg Sanduíches & Grelhados foi criado a partir do 
sonho e da capacidade empreendedora dos jovens Franklin Andrade e 

Kleber Carlos Carvalho. Sonho de montar um modelo de restaurante com 
rigoroso padrão de qualidade, que fosse um espaço acolhedor, com bom 
atendimento e ofertasse produtos saudáveis e saborosos. O Pittsburg 
conquistou rapidamente o gosto de uma clientela que só tem crescido até 
os dias atuais. A rede oferece hoje um mix de produtos com mais de 170 
opções e atrai milhares de clientes todos os dias.

O sabor próprio caseiro e o fato do produto ser sempre feito na hora 
tem sido o grande diferencial no sucesso da rede Pittsburg, segundo o 
empresário Kleber Carvalho, diretor e fundador da empresa. "Nosso 
produto tem sempre uma qualidade maior e um sabor diferenciado. Para 
que um produto de alto padrão chegue até ao cliente, contamos também 
com a parceria com bons fornecedores, que atuam garantindo a preser-
vação da qualidade e da higiene", afirma Kleber Carvalho.

A manutenção do padrão de qualidade é prioridade permanente da 
rede Pittsburg com o total cuidado das boas condições da estrutura física 
de suas lanchonetes e com o investimento na capacitação de seus pro-
fissionais através de treinamentos especializados.

A rede também prima pelo bom atendimento e o respeito aos consu-
midores. Trabalha sempre com preços justos para seus pratos, reconhe-
cidamente vistos como referência de qualidade e de sabor personalizado 
no mercado. "Temos em nossos consumidores um Top of Mind próprio. É 
o grau de satisfação de nosso consumidor que diz se estamos no rumo 
certo. Vemos hoje o Pittsburg como uma instituição, pois transcendeu o 
conceito de empresa, fazendo parte da identidade cultural do potiguar", 
destaca Alan Cardim, gerente de marketing do Pittsburg.

16,03 %

13,59 % 

7,43 %

Pittsburg

Mc Donald's

Pastelanche

LANCHONETE OU SANDUICHERIA

PITTSBURG: O RESTAURANTE DE SANDUÍCHES & GRELHADOS QUE 

FAZ PARTE DA VIDA DO NATALENSES É O LÍDER DE PREFERÊNCIA

Kleber Carvalho, diretor do Pittsburg.
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CONSÓRCIO

Confiança, segurança no cumprimento dos contratos e satisfação 
do cliente, são fatores decisivos que tornam o Consórcio Eldorado 
grande referência no segmento de consórcios em Natal e no Rio 
Grande do Norte. A liderança do Consórcio Eldorado também se faz 
presente, por mais um ano consecutivo, na pesquisa Top of Mind 
2018 como a marca preferida e mais lembrada pelos consumidores 
natalense no ramo de consórcios.

O Consórcio Eldorado se mantém como a grande marca no 
mercado e avança na ampliação de sua clientela agregando plane-
jamento, trabalho, seriedade e respeitos aos compromissos assumi-
dos com o consumidor. Essa estratégia de atuação no mercado, que 
é tradicional e faz parte da história do Eldorado, tem proporcionado 

ao consórcio ter liderança em um segmento que tem que trabalhar 
buscando alto nível de confiabilidade junto ao consumidor. Confiabi-
lidade que, conquistada pelo respeito aos compromissos assumidos 
e qualidade no atendimento, avança para a satisfação e para a fide-
lização do cliente, que se torna naturalmente um espontâneo divul-
gador da marca. Essa satisfação do cliente, a história e a atualidade 
têm mostrado, o Consórcio Eldorado tem conseguido.

Clientela já fidelizada e consumidor em potencial têm no Consór-
cio Eldorado um amplo leque de ofertas com os mais variados planos 
e grupos capazes de atender as necessidades e condições mais di-
versas. Para cada necessidade e para cada possibilidade financeira 
do consumidor, o Consórcio Eldorado tem um plano e tem um grupo 
ideal, e ainda disponibiliza equipes de atendimento qualificadas 
permanentemente e conhecedoras do mercado e do ramo de con-
sórcios.

A grande prioridade do Consórcio é a satisfação do cliente e para 
isso busca oferecer sempre as melhores possibilidades de negócios 
com absoluta segurança e os mais variados produtos e planos. “O 
respeito ao cliente tem sido um fator chave para que nossa empresa 
seja referência no mercado de consórcios. Estão entre os valores do 
Consórcio Eldorado, o respeito aos clientes e aos funcionários, a ética 
e a responsabilidade social”, destaca o gerente administrativo da 
empresa, Rodrigo Freire.

Considerado um dos melhores administradores de consórcios da 
região, o Consórcio Eldorado pode ser visto como especialista na 
realização de sonhos das pessoas que necessitam adquirir bens e 
serviços. Atende com qualidade e garantia de segurança, e oferece 
ao cliente o plano e o grupo certos para suas condições financeiras 
e necessidades. A qualidade e presteza em todo o processo  de re-
cepção e atendimento ao cliente, que não termina com o negócio 
fechado, mas sim começa, tem feito com que o Consórcio Eldorado 
venha aumentando sistematicamente sua participação no mercado.   

15,00 %

14,23 % 

4,87 %

Eldorado

Honda

Redenção

CONSÓRCIO

CONSÓRCIO ELDORADO: O DIFERENCIAL DO RESPEITO AO CLIENTE

Eduardo Freire, diretor de marketing do Consórcio Eldorado
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RESTAURANTE

Marca de restaurante potiguar conhecida internacionalmente é 
também a preferida e mais lembrada pelos natalenses por mais um 
ano consecutivo, segundo aponta a pesquisa Top of Mind 2018. 
Camarões é o nome principal e mais requisitado na gastronomia do 
Rio Grande do Norte atendendo a mais de 100 mil clientes por mês. 
Clientes locais, de todas as regiões do Brasil e de várias partes do 
mundo. Camarões é uma marca que, pela originalidade e qualidade 
de seus produtos, ultrapassou os limites do país e se tornou familiar 
ao consumidor que deseja uma gastronomia com sabor próprio e 
inigualável, independente de sua região e de sua nacionalidade.

O cardápio de sucesso consagrado, que tem como prato principal 
o crustáceo que dá o nome ao restaurante famoso, o camarão, chega 
até ao cliente com a qualidade que já é tradicional e em um ambien-
te acolhedor. Mais de 450 profissionais devidamente capacitados 
atuam em quatro unidades do Restaurante Camarões dentro de Natal 
atendendo em suas atividades a uma clientela que está sempre se 
ampliando e se mantendo fidelizada. Camarões é o restaurante de 
sucesso que conquistou pela via da originalidade e do sabor uma 
clientela em escala global, e tem crescido ao mesmo tempo em que 
cresce a demanda pelo turismo do Rio Grande do Norte. Camarões 
já virou uma forte atração turística para quem visita Natal – certamen-
te entra na programação de quem visita a Cidade e desfruta de suas 
praias na condição de restaurante famoso e de qualidade e quem 
tem pratos originais e saborosos para serem desfrutados.

A rede Camarões conta com dois restaurantes em Ponta Negra, 
um no Shopping Midway Mall e outro no Natal Shopping, oferecendo 
um cardápio com pratos próprios e tradicionais e buscando agregar 
novidades gastronômicas que venha a satisfazer sua exigente clien-
tela que cresce em números e em aceitação. A renovação do cardá-
pio é feita através de um processo criterioso e acompanhado por 
chefes de unidades, diretores da empresa e pelos fornecedores, e 
leva em consideração as avaliações que os clientes fazem sobre a 
qualidade e o sabor dos pratos servidos, e as regras da segurança 
alimentar.

Atender bem e satisfazer o cliente são prioridades fundamentais 
nos 29 anos de existência dos Camarões. Ambiente acolhedor, qua-
lidade e sabor próprio nos pratos oferecidos, e presteza no atendi-

mento, sempre fizeram parte do trabalho dos Camarões e formam o 
diferencial que marca o sucesso da empresa no competitivo ramo de 
restaurante em uma cidade turística como Natal. 

“Buscamos sempre trabalhar com o objetivo de superar as ex-
pectativas do cliente, e fazemos isso o tempo todo em nosso cotidia-
no. Para nós vale muito a experiência do cliente no restaurante. Sendo 
boa a experiência, o cliente irá voltar e também indicar o restaurante 
aos familiares, amigos e pessoas próximas”, diz Gabriel Medeiros, 
sócio-diretor do Camarões.

O restaurante foi fundado em 1989 pelo casal Fernando de Me-
deiros Santos e Vânia de Araújo Bezerra, com sua primeira unidade 
aberta em Ponta Negra e tendo como principal prato original, o ca-
marão. Com o sucesso obtido e a expansão com a abertura de novas 
unidades, Camarões trabalha visando manter o sucesso e avançar 
mais ainda no gosto da clientela, para isso atua buscando a manu-
tenção da qualidade e a eficiência na produtividade.    

15,00 %

6,03 % 

3,72 %

Camarões

Tábua de Carne

Sal e Brasa

RESTAURANTE

CAMARÕES: A FAMA INTERNACIONAL 
CONQUISTADA PELA ORIGINALIDADE E QUALIDADE
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HOSPITAL PARTICULAR

O Hospital do Coração de Natal chega aos seus 18 anos de existência 
em uma história de sucesso focada no atendimento humanizado e priman-
do sempre pela qualidade e pela alta tecnologia, fazendo a diferença para 
a saúde dos potiguares.

O pioneirismo tem sido uma marca da instituição que desde sua fun-
dação é referência em procedimentos de alta complexidade de diversas 
especialidades da medicina como Cirurgia Cardíaca e Vascular, Hemodi-
nâmica, Cirurgia geral, Neurocirurgia, Transplantes de Órgãos, Implante 
Coclear, Oncologia e Traumato-Ortopedia.

Essa presença junto à saúde e na vida dos norteriograndenses, sem-
pre qualificada e eficiente, tem tornado o Hospital do Coração em uma 
referência no segmento hospitalar do Estado e feito com que sua marca 
seja a mais lembrada e preferida pelas pessoas como aponta a pesquisa 
Top of Mind 2018.

O Hospital do Coração de Natal conta com uma estrutura de excelên-
cia disponibilizando às 24 horas do dia laboratório de análises clínicas e 
pronto-socorro, atendendo a urgências em cardiologia, clínica médica, 
traumatologia e ortopodia. Devido a confiabilidade de seus serviços e da 
amplitude e disponibilidade de sua estrutura de saúde, o Hospital do Cora-
ção realiza 5 mil atendimentos de urgência, em média, por mês. É também 
o único hospital da rede privada que conta com dois equipamentos de 
hemodinâmica.

Com duas UTI’s (Unidades de Terapia Intensiva), o Hospital do Cora-
ção disponibiliza 33 leitos para seus pacientes, que são acompanhados 
por uma equipe qualificada. São leitos individuais com equipamentos de 
última geração e, na maioria deles, uma janela permite que o paciente veja 
o ambiente externo e acompanhe as mudanças ocorridas ao longo do dia: 
detalhe que faz diferença na recuperação de quem passa muito tempo 
internado na terapia intensiva.

O setor de imagem também é importante referência. Conta com exames 
como Raio-X digital, Ultrassonografia, Tomografia e Ressonância Magné-
tica, atendendo a pacientes internados,  do pronto-socorro e também a 
pacientes ambulatoriais .

Nova Tomografia
O Hospital do Coração de Natal, com seu pioneirismo característicos, 

é o primeiro do estado a dispor de um equipamento de Tomografia Com-
putadorizada de 128 canais. Esta nova tecnologia possibilita diagnóstico 
mais preciso e detalhado em relação a outras máquinas em todos os tipos 
de exames. Além dos exames já normalmente realizados, o novo Tomó-
grafo, da Siemens, possibilita que seja feita a Tomografia Cardiovascular, 
método não-invasivo extremamente acurado e versátil para a análise 
anatômica e funcional do coração e vasos sanguíneos, proporcionando aos 
clínicos, cardiologistas e cirurgiões duas avaliações de forma objetiva: a do 
escore de cálcio e a angiotomografia coronariana, exames que permitem 
que a doença coronariana aterosclerótica possa ser diagnosticada de forma 
precoce e não invasiva. 

Outra vantagem do novo equipamento é a maior rapidez durante a 

realização de todos os tipos de tomografias, o que traz maior conforto aos 
pacientes que têm dificuldade de se manter em uma só posição por um 
longo período de tempo.

Patrimônio humano
Estrutura de alto nível, pioneirismo, crescimento contínuo, interface 

com ações de ensino são importantes conquistas. Porém, para o diretor 
-administrativo Nelson Solano Vale, um dos maiores patrimônios do HC é 
o humano: “Conseguimos aliar duas importantes faces da medicina: um 
corpo profissional qualificado e a avançada tecnologia. Somos reconhecidos 
e procurados pelos próprios médicos e demais profissionais da área da 
saúde para realizações de procedimentos de alta complexidade. Temos 
profissionais altamente especializados, com larga experiência. Contamos 
com médicos com pós-graduação, um corpo de enfermagem e um corpo 
técnico e administrativo com muita experiência, que trabalha com dedicação. 
Há treinamento permanente e o nosso foco sempre é acolher bem todos 
os pacientes, buscando cada vez mais qualidade e segurança para os 
pacientes e para os profissionais que aqui desenvolvem seu trabalho”.

Além de ser uma unidade assistencial, o Hospital do Coração também 
desenvolve ações de ensino: oferece um serviço de residência médica em 
cardiologia, aprovado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), e es-
tágios para estudantes de diferentes áreas da saúde.

14,36 %

13,85 % 

12,18 %

Hospital do Coração

Antônio Prudente

Unimed

HOSPITAL PARTICULAR

HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL: 18 ANOS DE SUCESSO 
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CONSTRUTORA

Maior representante da Construção Civil no Rio 
Grande do Norte, a ponto de carregar a bandeira 
do segmento a partir do seu nome, a Ecocil pode 
ter o seu tamanho medido por sua história. A em-
presa está bem próxima de completar 70 anos de 
atuação vitoriosa, sobressaindo-se num mercado 
difícil e num ramo onde a competitividade é feroz. 
Tanto que é o nome mais lembrado do seu setor 
pelo 17º ano seguido do prêmio Top of Mind, con-
cedido pela revista Foco Nordeste. Nada, porém, 
de se acomodar com os êxitos colecionados. Tam-
pouco se retrair diante das adversidades já naturais 
em seu ramo e potencializadas nos últimos anos 
pela forte crise econômica que ainda varre o Brasil. 
O pensamento da Ecocil é o mesmo de sempre: 
se preparar para seguir crescendo.

Tanto é assim que a construtora quer aprovei-
tar o seu 70º aniversário para uma nova guinada. 
Além da apresentação em breve de uma nova 
marca oficial, estão no horizonte outras novidades. 
Incluindo aí novos lançamentos imobiliários. O que 
não é pouco, principalmente quando se leva em 
conta o momento pouco propício, em que é rara a 
oferta de novos empreendimentos no mercado 
potiguar. 

“Apesar da crise, estamos nos mexendo e 
queremos licenciar o maior número de projetos 
possível até o ano que vem. No momento, investi-
mos no planejamento deles, para que em 2019, 
quando esperamos que o mercado volte a ter 
condições favoráveis, estejamos aptos a lançá-los 
imediatamente”, revela o engenheiro Silvio Bezerra, 
presidente da empresa. “A ideia é não perder tempo 
fazendo tudo do zero quando o mercado estiver 
pronto”.

Silvio Bezerra mostra a convicção de que os 
problemas atuais do Brasil têm origem mais política 
que econômica. Como 2018 é um ano de eleições, 
a expectativa dele é de que os entraves políticos 
sejam superados. Nesse contexto, a aposta é de 
que o mercado voltará a crescer a partir do próximo 
ano. “Consideramos que há, novamente, assim 
como em alguns anos atrás, uma demanda repri-
mida gigante”, afirma. O raciocínio do executivo é 
embasado na necessidade habitual dos potenciais 
clientes: “Mesmo com crise, as pessoas não deixam 
de casar, de ter filhos, de constituir ou aumentar 
suas famílias. Essa demanda vai precisar ser aten-
dida. Por isso, estamos nos preparando para 
atendê-la quando o Brasil se estabilizar política e 
economicamente”. 

Opção pela evolução
Alcançar 70 anos é uma marca para se orgu-

lhar. A Ecocil não esconde esse sentimento ao 
tratar da sua história. Mas não apenas isso. Pelo 
contrário, a ideia do grupo é manter o padrão vito-
rioso construído desde a fundação da empresa, em 
1948, e que ganhou impulso a partir da gestão do 
empresário Fernando Bezerra, na década de 60. 
Um dos marcos do aniversário será a reformulação 
da sua marca gráfica. Em breve, a nova marca, em 
fase final de elaboração, estará disponível ao mer-
cado. “A nossa proposta é expor uma marca que 
continue representando princípios muito caros à 
nossa empresa, ressaltando a opção pela moder-
nidade e pela busca incessante de evolução”, an-
tecipa o gerente de marketing Dyêgo Siqueira. A 
própria sede será repaginada, seguindo o padrão 
e o conceito de avanço representados pela nova 
marca.

Juntamente com a nova marca, virá também 
um novo site oficial. O objetivo com a nova página 
eletrônica é oferecer mais funcionalidades e, prin-
cipalmente, facilitar a interação com o cliente. “Sem 
dúvida, vamos dar um upgrade digital com o lan-
çamento do novo site. Ele será bem mais moderno 
e adaptado para uma boa experiência do usuário, 
ou seja, com um carregamento muito mais rápido, 
perfil mobile friendly, responsivo e otimizado para 
os motores de busca. Facilitará a navegação dos 
corretores e principalmente dos nossos clientes”, 
relata Dyêgo Siqueira.

Coleção de êxitos
A Ecocil se notabilizou em sua história por 

muitas obras marcantes no Rio Grande do Norte. 
Nem sempre a empresa esteve voltada unicamen-
te para o segmento imobiliário, como decidiu nos 

últimos anos. A construtora também já esteve vol-
tada para a realização de obras públicas e para 
empreendimentos comerciais. Em todos os cami-
nhos trilhados, porém, a empresa jamais abdicou 
de seus princípios, dentre eles se destacam a meta 
contínua pela inovação e pela contribuição ao de-
senvolvimento do Estado.

“Temos um importante papel social a cumprir 
no Rio Grande do Norte, tanto como geradores de 
emprego e renda, como de parceiros com entes 
públicos e privados. Não abrimos mão de desem-
penhar esse papel. Assumimos essa responsabili-
dade com muita motivação de acertar e de contri-
buir”, destaca Silvio Bezerra.

Alguns projetos de destaque na seara pública 
assinados pela Ecocil são o Centro Administrativo 
do Estado, a ponte de Igapó (primeira a ligar a Zona 
Norte às demais regiões de Natal) e a Adutora 
Sertão Central Cabugi, com 204 quilômetros de 
extensão. Outra obra pública expressiva da cons-
trutora foi o estádio de futebol “Machadão”, por mais 
de 40 anos a principal praça esportiva do Estado, 
até ser demolido no início da década para dar lugar 
à Arena das Dunas, dentro do projeto de Natal ser 
sede da Copa do Mundo no Brasil, em 2014. 

No aspecto da inovação, a Ecocil é célebre por 
alguns produtos que lançou de forma pioneira no 
mercado local. Um deles o Plano 100, um verda-
deiro case criado em meados da década de 90 para 
oferecer financiamento imobiliário, quando havia 
forte retração de crédito no setor. Outro momento 
marcante da história da empresa se deu em 2008, 
com a associação ao fundo de investimentos Sa-
lamanca Capital Investiments, que passou a dividir 
o controle do grupo com a direção original. Uma 
medida fundamental para fortalecer o grau de 
competitividade da Ecocil no mercado.

12,31 %

4,49 % 

3,46 %

Ecocil

MRV

Moura Dubeux

CONSTRUTORA

ECOCIL: MODERNA E INOVADORA AOS 70 ANOS

Fernando e Silvio Bezerra, gerações vitoriosas 
que se sucedem no comando da Ecocil.
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IMOBILIÁRIA

A Abreu Imóveis permanece firme como a 
marca mais presente na mente dos natalenses 
no segmento imobiliário. São 45 anos no mer-
cado imobiliário do Rio Grande do Norte alian-
do a força do pioneirismo, a solidez no mercado, 
a tradição da qualidade e do bom atendimento 
e a sua capacidade inovadora.

O imóvel certo não acontece como num 
passe de mágica, ele é selecionado a partir de 
critérios consistentes de escolha visando o bem 
estar de quem vai lhe adquirir, e esse trabalho 
a Abreu Imóveis tem sabido fazer em toda sua 
trajetória de existência. A certeza de qualidade 
no que comercializa, alcançada ao longo de sua 
história, faz com que a Abreu seja, de fato, a 
primeira imobiliária a ser procurada pelo nata-
lense quando ele precisa de um imóvel – seja 
apartamento, casa, terrenos, ou sala para a 
abertura de um negócio.

Atuando sempre buscando melhorar o que 
lhe fez forte, o atendimento ao cliente, a Abreu 
Imóveis se mantém atual no tempo, se moder-
niza, amplia seu leque de ofertas e consegue 
avançar com consistência no mercado. No 
esforço de modernização, a Abreu Imóveis está 
no mercado com uma nova marca, feita a par-
tir de estudos que contaram com a efetiva 
participação de seus profissionais, e que sim-
boliza a solidez da empresa no mercado, a 
tradição de qualidade e de bons negócios, e 
sua capacidade inovadora. 

Como marca forte do mercado imobiliário 
do Rio Grande do Norte, a Abreu Imóveis con-
quista por mais o ano a liderança na pesquisa 
Top of Mind 2018 como a empresa mais lem-
brada e preferida pelos consumidores natalen-
ses no segmento imobiliário. Na pesquisa Top 
of Mind 2018, a marca Abreu Imóveis tem a 
lembrança de 11,41% dos natalenses e esta-
belece uma confortável vantagem sobre a se-

gunda colocada que aparece com 7,69%. 
A Abreu Imóveis busca ser seletiva ao acei-

tar comercializar e incluir produtos em seu 
portfólio, sempre de olho na qualidade do que 
vai ser oferecido ao cliente, e tem presença de 
liderança nos lançamentos mais relevantes de 
novos condomínios verticais e horizontais no 
Estado. A comercialização dos produtos imobi-
liários de qualidade é feita por profissionais 
corretores capacitados sempre priorizando o 
bom atendimento ao cliente. 

O cliente, para o diretor da Abreu Imóveis, 
o empresário Ricardo Abreu, é a prioridade de 
sempre e fundamental da atuação da imobiliá-
ria. E é exatamente priorizando o cliente que a 
Abreu Imóveis tem se notabilizado pelo portfó-
lio abrangente de ofertas que contemplam as 
diversas condições econômicas dos comprado-
res, e que, com o auxílio do atendimento pes-
soal qualificado, garante os melhores negócios 
aos clientes.

 O empresário Ricardo Abreu observa o 

êxito da empresa a partir do conhecimento do 
negócio e do respeito ao cliente. “Nós investi-
mos, entendemos do negócio, qualificamos 
pessoas e, acima de tudo, respeitamos nossos 
clientes. Somos uma empresa que fez e faz 
história no mercado imobiliário”, destaca.

A Abreu Imóveis mantém sintonia com as 
tendências e não perde de vista o comporta-
mento dos consumidores. Nesse sentido tem 
investido em imóveis prontos, nos condomínios 
clubes, nas parcerias com as incorporadoras 
na promoção de feirões dirigidos a públicos 
específicos. Iniciativas que atendem as mudan-
ças que se produzem no perfil dos investidores 
do mercado local de imóveis – sejam de famílias 
que aqui já residem, ou de famílias que aqui 
tiram férias ou que pensam em aqui morar.

 “Trabalhamos acima de tudo com o res-
peito ao cliente e com o objetivo de atender os 
seus sonhos. Estamos sempre crescendo jun-
tos com o mercado imobiliário local”, ressalta 
Ricardo Abreu.

11,41 %

7,69 % 

1,67 %

Abreu Imóveis

Caio Fernandes

Marlon

IMOBILIÁRIA

ABREU IMÓVEIS: SOLIDEZ NO 
MERCADO E CAPACIDADE INOVADORA

Ricardo Abreu, diretor da Abreu Imóveis.
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TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Marca principal na prestação de serviços no Rio Grande do Norte, a JMT 
Service é também a marca mais lembrada pelo natalense em seu segmento, 
por mais um ano consecutivo, na pesquisa Top of Mind 2018. Em 13 anos no 
mercado local, a JMT Service tem se caracterizado pela confiabilidade e 
segurança na terceirização de mão de obra e garantido, junto aos contratan-
tes, a plenitude da execução dos serviços com rígido padrão de qualidade.

Pela confiabilidade conquistada e por ser referência de eficiência na 
terceirização de mão de obra, a JMT está presente em todo o Rio Grande do 
Norte e é hoje uma das maiores empregadoras do Estado. Sólida no merca-
do, a empresa trabalha com um sistema de planejamento próprio que prioriza 
a qualificação de seus profissionais para a melhor prestação de serviços, e 
que possibilita em muitas situações a redução de custos, beneficiando aos 
seus clientes.

A JMT se tornou a empresa certa para assumir através da terceirização 
de mão de obra as atividades que não representam o objetivo de seus con-
tratantes, sejam eles órgãos governamentais ou empresas de médio, peque-
no e grande porte. Entregando à JMT os serviços que não representam a 
finalidade de suas atuações, os órgãos governamentais e empresas têm a 
condição de focar fundamentalmente em seus objetivos diretos, cabendo a 
grande terceirizada potiguar de mão de obra cuidar das chamadas atividades 
meio - as que são necessárias para manter a estrutura funcionando adequa-
damente, mas não são prioritárias. Com isso, ganham os órgãos públicos e 
as empresas contratantes, e o público que necessita da eficiência de seus 
serviços e atividades.

Atuando hoje nas várias regiões do Rio Grande do Norte, na Paraíba e 
no Distrito Federal, a JMT é grande referência na terceirização da região 
Nordeste. Oferece serviços nas áreas da Higienização hospitalar; Manutenção 
predial; Jardinagem; Motorista; Motociclista; Tratamento de piso; Hotelaria; e 
Secretariado.

Por sua expansão e ampla atuação no mercado e como uma das grandes 
geradoras de emprego e renda no Rio Grande do Norte, a JMT Service, 
empresa dirigida por Jonas Alves, um de seus fundadores, é também uma 
das mas maiores contribuintes de ISS no Estado.

10,38 %

1,79 % 

1,03 %

JMT

Interbrasil
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TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

JMT SERVICE: CONFIABILIDADE E SEGURANÇA 

NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Jonas Alves, diretor da JMT Service.
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SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

Escolhida por mais  um ano pelo consumidor natalense como a 
líder de preferência e marca mais lembrada no segmento de Segu-
rança Privada, a Emvipol mantém sua condição de destaque princi-
pal em sua área de atuação, através da busca permanente pela 
excelência na prestação de serviços, qualificando e treinando seus 
colaboradores para um atendimento ágil,  eficaz e humano.

A Emvipol tem buscado estreitar suas relações com clientes e 
parceiros no esforço para avançar na oferta de serviços que garan-
tam segurança com qualidade. Essa atuação que é feita com 
transparência faz a empresa ser referência em seu ramo de atuação 
e avançar no mercado enfrentando desafios e uma alta competitivi-
dade. Emvipol é hoje uma marca forte tendo como base fundamen-
tal a confiança conquistada pelos seus serviços junto ao poder pú-
blico e às empresas privadas. 

Na hora de contratar uma empresa para proteção de seu patri-
mônio, os clientes, sejam eles privados ou públicos, pensam de 

imediato na Emvipol.
O grupo Emvipol (Empresa de Vigilância Potiguar Ltda.) atua no 

mercado por meio de duas empresas, a Emvipol Segurança Privada 
e a Natal Tecnologia e Segurança, e está presente no Rio Grande 
do Norte com duas unidades, uma em Natal e outra em Mossoró; 
em Pernambuco com uma unidade em Recife; e na Paraíba com 
uma unidade em João Pessoa.

Empresa pioneira na atuação com segurança eletrônica, a 
Emvipol permanece investindo em tecnologia de última geração 
garantindo agilidade e eficiência em suas operações. “Somos os 
pioneiros a atuar na área de segurança eletrônica e permanecemos 
empenhados no esforço para manter a excelência dos serviços que 
queremos oferecer aos nossos clientes. Inovar e buscar melhorais 
contínuas são fatores primordiais para manter a liderança”, afirma o 
gerente de operação da Emvipol, Carlos José Monte de Sena.

Contando com estrutura de ponta para garantir a segurança de 
patrimônios e bens dos clientes, a Emvipol conta com modernos e 
completos sistemas de monitoramento capazes de se adequarem 
as necessidades mais diferentes que se apresentarem. A empresa 
tem uma ampla rede de apoio com viaturas próprias distribuídas em 
vários pontos da cidade garantindo agilidade e eficiência no atendi-
mento a seus clientes e prontas para atuar em qualquer emergência 
que aconteça.

Sua equipe de profissionais de segurança é devidamente qua-
lificada e constantemente recebe treinamentos de aprimoramento 
com capacitação em novos recursos visando maior eficiência nos 
serviços. Os cursos são realizados nos centros de treinamento do 
Grupo Emvipol, equipados com recursos visuais e tecnológicos es-
peciais e com a capacidade de produzirem experiências reais de 
aprendizagem e reciclagem.  

9,49 %

2,44 % 

2,31 %
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SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

EMVIPOL REAFIRMA LIDERANÇA EM SEGURANÇA PRIVADA 

INVESTINDO EM CAPACITAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
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CASA DE RECEPÇÕES E EVENTOS

A Olimpo Recepções é a Casa de recep-
ções e eventos preferida e mais lembrada pelos 
natalenses na pesquisa Top of Mind 2018. 
Atuando no mercado local desde 2001, o grupo 
Olimpo Recepções é a grande referência em 
Natal e Região Metropolitana na área de even-
tos garantindo serviços qualificados e estrutura 
necessária de acordo com a demanda solicita-
da pelo cliente.

O grupo Olimpo Recepções conta com três 
espaços de eventos. O espaço Olimpo Pruden-
te, tradicional casa de recepções de Natal, tem 
a capacidade para 1000 pessoas e é totalmen-
te moldável e adaptável para os mais variados 
tipos de eventos. O Olimpo Hermes é uma casa 
de recepções absolutamente aconchegante e 
comporta até 170 pessoas. Localizada no co-
ração de Natal, a Olimpo Hermes é muito 
procurada por quem está promovendo um 
evento que necessita de uma maior aproxima-
ção entre as pessoas e de uma localização 
privilegiada próxima a tudo. O Olimpo Mar é a 
mais nova casa de recepções do grupo, loca-
lizado na orla marítima, oferece 180º de vista 
para o mar e tem capacidade para atender a 
um evento com 230 pessoas em seu primeiro 
salão, e mais 100 pessoas em seu segundo 
salão.

A equipe do grupo Olimpo Recepções 
também leva a experiência consagrada da 
empresa, nas áreas de Buffet e decoração, a 
outros locais. Isso faz com que a excelência 
em recepções que se tornou referência chegue 
até o cliente em qualquer lugar de Natal.

O Buffet da Olimpo Recepções é uma de 
suas marcas inconfundíveis junto a clientela e 

fideliza pela qualidade. É flexível e tem a con-
dição de atender a qualquer necessidade que 
o evento venha requerer, desde lunch in Box, 
passando pelos tradicionais cofffee brecks e 
coquetéis de abertura, até refeições completas. 
A equipe de atendimento, que tem a liderança 
do maitre Moisés, é experiente e qualificada. O 
Buffet é planejado pelo qualificado chef do 
grupo formado pela UnP, e com cursos no Le 
Cordon Bleu e no Hotel Escola Barreira Roxa.

A Olimpo Recepções possui o maior acer-
vo de mobiliários e peças desenhadas por 
grandes artistas de design e seus espaços 
foram construídos para comportar a realização 
de variados eventos. A equipe de decoração é 

dedicada e capacitada, e  atua sob a liderança 
do gestor decorador Luciano Almeida. É uma 
equipe que tem o reconhecimento da clientela 
em prêmios como o Caio Jacaré de Ouro e o 
Top of Mind.

No ano de 2014, em uma importante com-
provação da qualidade dos serviços da Olimpo 
Recepções, a FIFA selecionou a empresa para 
a execução do  serviço de alimentação e bebi-
das durante os 04 jogos realizados na Arena 
das Dunas, em Natal. Na oportunidade, a Olim-
po Recepções atendeu a 16 mil pessoas em 
apenas 04 dias e recebeu o atestado de qua-
lidade dos padrões FIFA com a nota 9,6, a 
melhor da região Nordeste.

9,10 %

6,03 % 

3,33 %

Olimpo

Versailles

Boulevard

CASA DE RECEPÇÕES E EVENTOS

A QUALIDADE COMPROVADA DO OLIMPO 

RECEPÇÕES É TOP OF MIND
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EMPRESA QUE MAIS INVESTE EM CULTURA

Já faz duas décadas que os espetáculos 
culturais mais relevantes, gratuitos e que real-
mente ficam na memória afetiva dos potiguares 
tem uma marca forte como patrocinadora: a 
Cosern, distribuidora de energia elétrica do Grupo 
Neoenergia no Rio Grande do Norte. 

Neste período, o investimento já soma cerca 
de R$ 35 milhões e faz parte da Política de Pa-
trocínios e Doações, dentro do Programa de 
Sustentabilidade da Neoenergia para o desen-
volvimento das comunidades onde o Grupo atua, 
realizando parcerias e implementando programas 
que contribuam para o desenvolvimento social, 
por meio de ações de empoderamento e valori-
zação da cultura e dos costumes locais.

A escolha dos projetos a serem patrocinados, 
que obrigatoriamente devem ser gratuitos, con-
templar todas as regiões do estado e também 
transmitirem às plateias uma mensagem eficaz 
sobre a importância do uso seguro e eficiente de 
energia elétrica, é coordenado pelo Departamen-
to de Comunicação Externa da Cosern, e mobi-
liza os melhores produtores culturais do Rio 
Grande do Norte. 

Para Karine Severo, Gerente do Departa-
mento de Comunicação Externa da Cosern, o 
compromisso da Distribuidora com a cultura po-
tiguar, ao se renovar a cada ano, é mais uma 
prova de que a atuação da empresa vai além do 

fornecimento de energia elétrica. “Nesses quase 
vinte anos da Política de Patrocínios, já levamos 
sorrisos, histórias, educação, transformamos 
muita energia em cultura. Estamos cumprindo 
com a nossa missão de iluminar a vida das 
pessoas”, finaliza.

Durante o processo seletivo de 2017, a Co-
sern recebeu 131 propostas de patrocínios cul-
turais via leis de incentivo. Os 19 projetos culturais 
selecionados (veja box ao lado) contemplados 
no ano passado abrangeram todas as regiões do 
estado.

Reconhecimentos importantes

Em julho, a Cosern recebeu o troféu Top of 
Mind 2017 como a empresa potiguar que mais 
investe nas áreas de Cultura e Meio Ambiente. 
Foi a sétima vez que a Cosern é laureada com 
o troféu, entregue pela Revista Foco Nordeste 
aos 32 segmentos de mercado mais lembrados 
em entrevistas feitas pelo Instituto Smart Pesqui-
sa de Opinião com 700 natalenses, em todas as 
regiões da capital.

Em reconhecimento a esse trabalho, a Co-
sern foi homenageada em agosto com o “Troféu 
7 de Agosto” entregue pela revista Foco e o 
portal Foco Nordeste a diversos segmentos do 
Rio Grande do Norte, em eleição feita por um júri 
formado por jornalistas. O evento aconteceu no 
auditório da Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte e a Cosern recebeu a honraria 
como instituição não governamental que mais 
apoia, incentiva e promove a Cultura em todo 
estado.

Por duas vezes, o Diretor Presidente da 
Cosern, Luiz Antonio Ciarlini, recebeu da organi-
zação do “Troféu Cultura”, o mais representativo 
do estado no segmento e organizado pelo jorna-
lista Toinho Silveira, a Medalha  Djalma Maranhão 
Mérito Cultural, em reconhecimento ao seu es-
forço em desenvolver a Arte e a Cultura do povo 
do Rio Grande do Norte.

6,41 %

4,74 % 

2,31 %

COSERN

Petrobrás

Banco do Brasil

EMPRESA QUE MAIS INVESTE EM CULTURA

COSERN: ILUMINANDO A VIDA DOS POTIGUARES
EM QUASE 20 ANOS DA POLÍTICA DE PATROCÍNIOS CULTURAIS, A DISTRIBUIDORA DO GRUPO 

NEOENERGIA JÁ INVESTIU CERCA DE R$ 35 MILHÕES EM CENTENAS DE PROJETOS E 
TRANSFORMOU-SE NA EMPRESA POTIGUAR QUE MAIS APOIA A CULTURA DO ESTADO

Para saber mais

Os 19 projetos culturais patrocinados pela Cosern 
em 2017 por meio da Lei de Incentivo à Cultura 
Câmara Cascudo, de acordo com os segmentos: 
Cinema e Audiovisual:
Cine Sertão;
Mostra Trinca Audiovisual; e
Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa.
Música:
Movimento Sinfônico OSRN;
Oficinas na Ilha 2017;
Circulação no RN do show “Mirá”, de Valéria Olivei-
ra; e
Som Sem Plugs.
Teatro e Artes cênicas:
Santa Luzia Cultural – Oratório de Santa Luzia;
Estação Cascudo – Sertão Criança; e
Narrativas do Silêncio (Inclusão de surdos).
Educação e Literatura:
XIII Feira do Livro de Mossoró;
Caravana de Escritores Potiguares; e
Casa das Palavras.
Cultura Popular:
Conexão Elefante Cultural;
Transforme-se;
Conexão Felipe Camarão 2017;
Multicultural:
Música, Cinema e Literatura na Praça – Praça Para 
Todos;
Troféu Cultura;
Projeto Cultural Eco Praça;

Luiz Antonio Ciarlini, presidente da COSERN

Foto: Cosern/Divulgação
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

A prática pedagógica inovadora associada à infraestrutura 
inteligente da Educação Infantil do Colégio Nossa Senhora das 
Neves garantiram à escola o prêmio "Top Of Mind Natal 2018" 
como a instituição de ensino mais lembrada e preferida pelos 
natalenses no importante segmento de Educação Infantil.

 Composta por uma equipe multidisciplinar – formada por 
professores, auxiliares e profissionais das áreas de Educação 
Física, Psicologia, Odontopediatria, Fonoaudiologia, Nutrição, 
Música, Teatro, Ensino Bilíngue e Informática – a escola recebe 
crianças do Berçário ao Tempo Integral com experiências que 
estimulam a formação pessoal e social dos alunos. 

 "Todos os ensinamentos repassados às nossas crianças 
estão interligados aos valores de vida, dentre eles a fé, o amor, 
a confiança, a amizade e o respeito ao próximo, tão importantes 
para a formação do caráter do ser humano", afirma a coordena-
dora pedagógica Karoline Leite. 

 Os espaços de aprendizagem são muitos e valorizam a lu-
dicidade e o contato com a natureza. Além do Jardim Sensorial 

e da Horta Escolar, as crianças contam com refeitório, cozinha 
experimental, sala de psicomotricidade, espaço cultural, espaço 
kids, espaço do bebê, sala de repouso, parques e uma ampla 
infraestrutura esportiva.

 A contadora Andréa Gorgônio, 36 anos, comemora a inser-
ção do segundo filho no Colégio após dois anos da saída do 
primogênito da Educação Infantil. Atualmente, Daniel está no 3º 
ano do Ensino Fundamental, enquanto Vinicius dá os primeiros 
passos no nível 3, rumo à universidade. 

 "Minha primeira preocupação como mãe é com a segurança 
dos meus filhos no aprendizado e no bem-estar físico e emocio-
nal. No Neves, tudo caminha em harmonia e isso é muito impor-
tante para o futuro deles", avalia Andréa. 

 Além da Educação Infantil, o Colégio das Neves recebe 
alunos do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, com laborató-
rios equipados e modernos, e atividades que valorizam a cida-
dania, o saber científico, o preparo para o ensino superior e para 
a vida.

5,38 %

2,70 % 

2,56 %

Neves

Cei - Romualdo

Cei - Mirassol

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

EDUCAÇÃO INFANTIL DO COLÉGIO DAS NEVES É A 

MAIS LEMBRADA ENTRE OS NATALENSES
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Mosaico

Karina Maia
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Miguel Dantas

migueldantasneto@

hotmail.com

 Diogo das Virgens faz cada vez mais sucesso nos EUA. Pre-
sença de destaque no Brazilian Folks Festival 2018. O evento cele-
bra durante o mês de junho, em Papano Beach, a cultura brasileira.

Esse natalense que mora em Bonynton Beach, Estados Unidos, 
é o vencedor do cobiçado Prêmio Press Award 2018 (o “Oscar” da 
comunidade brasileira nos EUA) na categoria “Cantor”. A cerimônia 
de premiação aconteceu no último dia 12 de maio, no Boward Cen-
ter for PerfominG Arts, em Fort Lauderdale.

Foram 59 dias de votação para atingir 131.648 votos, resultando 
em 5 finalistas em cada uma das 20 categorias de premiação. A 
decisão final coube ao Colégio Eleitoral composto por 212 represen-
tantes de mídias, lideranças culturais e comunitárias brasileiras 
existentes nos Estados Unidos. Palmas para Diogo!

NATALENSE É O 
MELHOR CANTOR 

BRASILEIRO NOS EUA

A cantora Iza comprova a sua ótima fase ao ser contratada 
pela cervejaria Brahma, para cantar, juntamente com Daniela 
Mercury, o “Hino da Torcida nº 1”, em ritmo de Copa do Mundo 
2018. 

Considerada o maior fenômeno brasileiro da música pop na 
atualidade, Iza recebeu, recentemente, no Programa de Bial, o 
“disco de platina triplo” pelo hit “pesadão”, sucesso em parceria 
com Marcelo Falcão (ex Rappa). A qualidade musical de Iza é 
extraordinária: mix de pop e R&B, com pinceladas de soul e 
blues.

Isabela Lima, mais conhecida como Iza, 27 anos, passou a 

sua infância em Natal, onde morou no bairro do Alecrim com o 
pai,  militar da Marinha Mercante Djalma Lima, e a mãe, profes-
sora Isabel Cristina Lima. No Programa do Bial, a cantora de-
monstrou carinho por Natal, revelando o encanto de suas praias 
e a importância da cidade em sua vida, onde começou a cantar 
no coral de uma igreja.

Foi na infância em Natal que Iza despertou para a insensa-
tez da descriminação racial. Em recente entrevista à revista 
Marie Claire, ela relembrou esse momento: “Eu era a única negra 
em um colégio particular e me tratavam mal. Demorei para 
perceber que era por causa da minha cor".  

IZA: DO 
ALECRIM À 

VIDA DE 
POPSTAR 

DO BRASIL 
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COMPUTAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE EM NATAL

O editor desta coluna “Mosaico”, Miguel Dantas, convidou, em 01 de 
dezembro de 2012, o cantor e compositor Dominguinhos para uma 
conversa, na Pousada Coice da Burra, às margens da Lagoa do Bonfim, 
com o objetivo de publicar na Revista Foco uma matéria acerca da sua 
bela trajetória de vida. E, ali, ocorreu a última  entrevista exclusiva con-
cedida por Dominguinhos antes da sua morte. Quinze dias depois o 
músico foi internado no Hospital Santa Joana em Recife e, em seguida, 
transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, vindo a falecer 
no dia 23 de julho de 2013.                          

Neste mês de julho, especialmente no dia 23, serão realizados no 
Brasil vários tributos a Dominguinhos pela passagem de cinco anos de 
sua partida: Na orla de Ponta Verde, Maceió, haverá a “Caminhada 
Nordestina”; em Teresina, no Theatro 4 de Setembro, ocorrerá o “Show 
Solidário”; na sua terra Garanhuns teremos a “Roda de Sanfona Mestre 
Dominguinhos”, etc...  Aderimos às homenagens ao “gênio do acordeon”, 
relembrando um pequeno trecho da longa e última entrevista, onde Do-
minguinhos conta sobre o seu encontro com Luiz Gonzaga:

Quando você conheceu Luiz Gonzaga?

Dominguinhos: Foi uma grande coincidência! O destino estava 
traçado... Eu tinha apenas 8 anos de idade, em 1949, tocava pandeiro 
ao lado dos meus irmãos Moraes e Valdomiro na porta do Hotel Tavares 
Correia, em Garanhuns. O trio chamava-se “Os Três Pingüins”. Certo dia, 
Luiz Gonzaga ao entrar naquele hotel onde se encontrava hospedado, 
pôs a sua mão sobre a minha cabeça e, em seguida, deu dinheiro a meu 
pai e um pedaço de papel com seu endereço no Rio de Janeiro. Havia 
gostado de nossa exibição (nesse instante Dominguinhos se emociona 

demais).

Qual o motivo que o levou a procurar Luiz Gonzaga 
no Rio de Janeiro?

Dominguinhos: Em 1954, com 13 anos de idade, eu tocava nas 
cidades do interior de Pernambuco. Então, resolvi pedir ao meu pai 
Chicão para irmos ao Rio de Janeiro encontrar Luiz Gonzaga, pois 
acreditava no apoio e na ajuda daquele bondoso nordestino. Enfim, fomos 
de caminhão e viajamos cerca de duas semanas.

E de que forma Dominguinhos foi recebido por Luiz 
Gonzaga?

Dominguinhos: Ao chegarmos no Rio de Janeiro fomos morar 
em Nilópolis. Logo procuramos Luiz Gonzaga que nos recebeu em sua 
casa no Méier com muita cortesia, inclusive me presenteando com uma 
sanfona nova. Ele deu todo o apoio que eu precisava. Assim, em 1956, 
aos 15 anos de idade, eu já acompanhava Luiz Gonzaga em shows e 
gravações.

A ÚLTIMA 
ENTREVISTA  

A Sociedade Brasileira de Computação (SBC) realiza entre os dias 
22 e 26 de julho de 2018 o XXXVIII Congresso da Sociedade Brasileira 
de Computação (CSBC) com o objetivo de aproximar a comunidade 
brasileira de pesquisadores, estudantes e profissionais da área de com-
putação em torno do tema “Computação e Sustentabilidade”.                    

O CSBC 2018, organizado pela UFRN, será realizado no Centro de 
Convenções, em Natal, Rio Grande do Norte. A programação do Con-
gresso inclui exposições de trabalhos científicos, palestras, cursos e de-
bates sobre assuntos relacionados ao uso da computação em prol da 
sustentabilidade.
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Faltam seis meses para a abertura oficial da 30ª edição 

do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que será 

realizado entre os dias 08 e 18 de novembro no São Paulo 

Expo, na capital paulista (KM 1 da rodovia dos Imigrantes).

Como acontece tradicionalmente desde a primeira edição 

realizada no Parque Ibirapuera em 1.960, o Salão deste ano 

certamente será muito melhor do que o último, promovido 

em 2016.

E o que faz com que a cada dois anos a mostra seja 

cada vez melhor é o compromisso público dos fabricantes 

com a satisfação e o entusiasmo dos seus clientes, dos 

simpatizantes das suas marcas, colecionadores, fãs e dos 

“loucos” por automóveis, picapes, vans e utilitários.

São milhões de reais investidos anualmente para o 

aprimoramento, modernização e evolução dos veículos que, 

prontos para entrar no mercado ou na condição de protótipos 

ou veículos conceito, habitualmente são mostrados em 

primeira mão nos estandes de salões realizados em vários 

países do mundo, durante o ano todo.

Vale destacar que atualmente “as meninas dos olhos” 

dos fabricantes, e do consumidor,  são os SUVs, os carros 

híbridos,como o Prius e o Lexus, os  elétricos e os autôno-

mos.

E a Toyota reinventando o futuro – Instalada no Brasil 
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desde 1958 e participante do Salão de São Paulo a 

partir da terceira edição, em 1962, ocasião em que mos-

trou para o público o seu primeiro veículo Land Cruiser, 

na modalidade CKD, que recebeu o nome de Bandeiran-

te, a Toyota do Brasil fará a diferença no Salão de São 

Paulo 2018.

Além de expor as últimas versões dos modelos Co-

rolla, Etios, Camry, Hilux, RAV 4, SW4 e apresentar o 

novíssimo Yaris, a marca japonesa vai aproveitar a im-

portante vitrine que atrai as atenções do mundo todo para 

renovar publicamente seus compromissos com a evolução 

tecnológica, a proteção e preservação ambiental e a 

garantia de um futuro melhor para todos nós.

Com certeza, será no Salão de São Paulo que a 

Toyota apresentará ao público o primeiro veículo do 

mundo que combina um propulsor elétrico e outro flexível 

a gasolina e etanol, um novíssimo híbrido flex ou a ter-

ceira geração do Prius.

O novo hibrido flex, que está em fase de avaliações 

e testes indispensáveis para a validação do produto, é 

resultado de um projeto que colocou lado a lado as 

equipes de engenharia da Toyota Motor Corporation, no 

Japão, e da Toyota do Brasil, e que conta com o apoio 

da ÚNICA – União da Indústria de Cana-de-Açúcar. 
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PARAÍBA EM FOCO
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rogerioalmeidatur@gmail.com

A paraibana de Campina Grande e modelo internacional 
Ana Carla Medeiros, 21 anos, foi eleita, em concurso reali-
zado em João Pessoa, Miss Paraíba 2018. Ela vai represen-
tar a Paraíba no Concurso Miss Brasil Be Emotion 2018, que 
será realizado, dia 26 de maio, no Rio de Janeiro.

MISS PB 2018

Foto: Divulgação

Localizado no bairro do Bodocongó, o Shopping Pátio Cidade Nova 
é o mais novo empreendimento comercial de Campina Grande. O em-
presário Buega Gadelha fez a apresentação do Shopping para a impren-

sa e convidados. O novo shopping possui 100 lojas, duas âncoras, uma 
Praça de Alimentação, uma Praça Verde, e chega com um novo concei-
to respeitando regras ambientais e o conforto dos consumidores.

SHOPPING PÁTIO CIDADE NOVA

Miss PB 2018

Empresário Buega Gadelha e familiares do novo Shopping de Campina Grande 

Foto: Divulgação
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A diretoria da Abav-PB (Associação Brasileira das Agên-
cias de Viagens, seccional Paraíba), sob a presidência de 
Bruno Mesquita e vice de Luciano Lapa reuniu os agentes de 
viagem para a Feijoada do Agente no Hotel do SESC Cabo 
Branco, em João Pessoa, em comemoração ao Dia do Agen-
te de Viagens (22 de abril). Na ocasião foram realizados 
sorteios de finais de semana em hotéis. A feijoada foi prepa-
rada pela Escola de Hotelaria do SESC João Pessoa.

FEIJOADA DO AGENTE

Localizado a poucos metros da Praia do Cabo Branco, o Oriental 
Praia Hotel, é o mais novo empreendimento hoteleiro da capital pa-
raibana. Um café da manhã foi organizado para apresentação à 
imprensa e convidados. A gerente comercial Rita Medeiros deu as 
boas-vindas aos convidados e apresentou o novo equipamento ho-

teleiro de João Pessoa, que chega para agregar no mercado de tu-
rismo no estado, com 59 apartamento e moderna arquitetura e design. 
Na gerência geral está Márcia Ribeiro, Rita de Medeiros (comercial) 
e na de reservas Sonale Campos. Maiores informações: comercial-
grupooriental@gmail.com

ORIENTAL PRAIA HOTEL

Rita Andrade, e equipe do Oriental Praia Hotel, Marcia Ribeiro (gerente geral), Sonale Campos,  
(reservas), duo Bia e Bruno, e Rita Medeiros, gerente comercial do Oriental Praia Hotel

Foto: Rogério Almeida

Diretoria da ABAV PB: Paola Arruda, Extremo Turismo e 
diretora de receptivo da ABAV-PB, Luciano Lapa (vice pres.), 
Pedro Meira e Bruno Mesquita (presidente)

Foto: Rogério Almeida
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Os 70 anos de instalação da Câmara Municipal de Natal,  após 
o período conhecido como Era Vargas, foi comemorado em alto 
estilo com uma programação que reuniu cultura, história e arte na-
talense. Após ser dissolvida na revolução de 1930, a Câmara só foi 
reaberta em 1948, já no período do Estado Novo e foi esse momen-
to que foi festejado entre os dias 5 e 7 de junho.  Na ocasião, o 
Legislativo Municipal ganhou um memorial onde ficou para a poste-
ridade mensagens da atual legislatura. 

Ao som da  banda do Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal, 
as bandeiras do Estado, Município e da Câmara foram hasteadas, 
abrindo assim as comemorações no dia 5. Na ocasião, foi realizado 
um ato ecumênico e inaugurado o Memorial do Legislativo, espaço 
cultural destinado a apresentar a história da cidade e da Câmara 
para quem visitar o palácio Frei Miguelinho, sede do Poder Legisla-
tivo municipal. O Memorial destaca os elementos mais relevantes 
no que concerne à implantação dos elementos de infra-estrutura da 
cidade, os equipamentos urbanos que ao longo dos anos foram 
sendo construídos com a participação dos vereadores em atendi-
mento às necessidades da população.

À tarde, exatamente às 17h10, mesmo horário que em 5 de junho 
de 1948 aconteceu a reinstalação do Parlamento Municipal, uma 
sessão solene exaltou esse momento histórico com a presença das 
instituições que estavam presentes naquela ocasião, sendo estas a 
Arquidiocese de Natal, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Norte, a Universidade Federal do estado (UFRN), Aca-
demia Norte-riograndense de Letras e o jornal "A República", que 
receberam diplomas meritórios.

Estas instituições participaram da "Cápsula do Tempo", iniciativa 
pensada para que pergaminho com mensagens sobre a Câmara e 
sobre Natal fossem escritos e guardados em uma cápsula que está 
alojada no memorial.  O Arcebispo Metropolitano de Natal, Dom 
Jaime Vieira Rocha, destacou que a sociedade brasileira vive um 
momento de paralisia e descrença com a classe política e, por isso, 
os legislativos municipais têm papel importante. "Como instituições 
políticas mais próximas das comunidades, têm o papel de chamar 
as pessoas para a participação efetiva nas decisões. Precisam 
abraçar esta causa para fazerem a diferença, o que este parlamen-
to tem feito, pois promove a presença popular nas discussões im-
portantes do município", enfatizou.

Os 29 vereadores também deixaram suas mensagens na Cáp-
sula do Tempo que será aberta daqui a 30 anos, quando será co-
memorado o centenário da reinstalação da Câmara. Ex-presidentes 
da Câmara também foram relembrados e homenageados. Para o 
presidente da Câmara, vereador Raniere Barbosa (AVANTE), a 
comemoração representa o fortalecimento constitucional e consoli-
dação da democracia e do Poder Legislativo. "Contar a trajetória 
deste parlamento é reavivar sua história e o seu compromisso com 
a cidadania, afora o seu o relevante papel na política local e nacio-
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nal, por intermédio de suas atribuições constitucionais documentadas 
ao longo de décadas. Trajetória marcada pelo pioneirismo. Por 
exemplo, a luta por conquista de direito ao voto por mulheres que 
desejassem requerer o alistamento eleitoral. Coube ao Legislativo 
natalense esse pioneirismo, traduzido na representação de Julia 
Alves Barbosa Cavalcanti, a primeira mulher a ter assento no legis-
lativo da Capital do RN", recordou o presidente da Casa, vereador 
Raniere Barbosa.

Na solenidade, foi lançado um selo comemorativo dos Correios 
para celebrar a data. "É importante que a história das lutas por liber-
dade e democracia seja levada ao conhecimento da população. 
Portanto, esse selo, além de homenagear, tem a finalidade de divul-
gar a mensagem pioneira deste parlamento", justificou o superinten-
dente estadual dos Correios, Rodrigo Medeiros.

No pátio interno da câmara ocorreram atividades de cultura e 
cidadania com exposição de feira de artesanato, feira gastronômica 
e apresentação musical, bem como serviços de saúde. Para fechar 
as comemorações, a cerimônia de encerramento festejou também 
os 15 anos da TV Câmara Natal, instrumento importante para a 
transparência dos trabalhos legislativos e para retratar a diversidade 
de opiniões no Parlamento e na sociedade natalense. A homenagem 
foi proposta pelo presidente da Casa, vereador Raniere Barbosa, e 
contou com a presença de personalidades do Jornalismo que fizeram 
parte da trajetória de 15 anos do veículo de comunicação.

Anne Danielle, jornalista e ex-diretora do canal, recordou como 
a história começou. "No início as coisas eram muito artesanais. Foi, 
literalmente, no peito e na raça. Mas o diferencial que sempre tivemos 
foi a qualidade dos profissionais: talentosos, comprometidos e es-
forçados", disse. O atual diretor da emissora, Rodrigues Netto, 
destacou o caráter público, e não apenas institucional, d os canais 

legislativos. "Isso significa, por exemplo, que os canais devem dar 
voz não só aos representantes do povo, como aos representados 
– ou seja, aos cidadãos e suas representações sociais e culturais.  
Tenho a convicção que os veículos de comunicação da Câmara têm 
conseguido mostrar a pluralidade e diversidade de opiniões em re-
lação a diferentes temas", disse. 

A Reinstalação da Câmara

Durante o Estado Novo, entre 1937 e 1945, as Câmaras Muni-
cipais foram fechadas e o poder legislativo dos municípios foi extin-
to. Com a restauração da democracia em 1945, as Câmaras legis-
lativas foram reabertas e começaram a tomar a forma que hoje 
possuem. Fundada  ainda no período colonial, em 1611, sob o nome 
de Senado da Câmara, a Câmara Municipal de Natal também foi 
dissolvida na Era Vargas e somente no dia 5 de junho de 1948, foi 
instalada definitivamente, completando 70 anos dessa data simbó-
lica no ano de 2018. A atual legislatura tem 29 vereadores que re-
presentam os mais diferentes segmentos da sociedade natalense 
formando bancadas capazes de assumir debates dos mais diferen-
tes aspectos em benefício da população. Também é uma das Câ-
maras que mais elegeu mulheres, sendo oito eleitas nas últimas 
eleições, em 2016.

JUNHO DE 2018 | FOCO     77

Novembro.indd   77 20/06/2018   20:03:58



Novembro.indd   78 20/06/2018   20:03:59



Novembro.indd   79 20/06/2018   20:04:02



Novembro.indd   80 20/06/2018   20:04:04


