
Revista Amanhã apresenta as marcas mais lembradas do Paraná   
 
Copel: pela 8ª vez consecutiva a companhia é a mais lembrada como “Grande Empresa” do 
Top Paraná 
 
A Copel acaba de se consagrar octacampeã na pesquisa Top of Mind Paraná, que mostra quais 
são as marcas mais lembradas pelos paranaenses. Ao todo, a companhia de energia somou 
8,3% das lembranças e manteve a liderança na categoria “Grande Empresa”, considerada a 
mais nobre do levantamento realizado anualmente por AMANHÃ em parceria com o Instituto 
Bonilha. A edição deste ano mostra, porém, que há outras empresas buscando o trono 
ocupado pela Copel. A Petrobras, que até o ano passado ocupava uma modesta 12ª colocação 
no ranking, avançou 3,2 pontos percentuais no índice de lembranças. Agora, está na vice-
liderança da categoria, com 4,5% de todas as citações.  
 
Os resultados da edição 2006 do Top of Mind Paraná foram apresentados ao meio-dia desta 
segunda-feira (13), durante uma reunião-almoço realizada nas dependências do Centro 
Integrado dos Empresários e Trabalhadores das Indústrias do Paraná (Cietep), em Curitiba. 
Cerca de 150 pessoas, entre empresários e representantes de agências de publicidade, 
acompanharam a divulgação dos vencedores nas mais de 60 categorias do ranking. “O Top of 
Mind é um instrumento de grande valor para o planejamento estratégico das empresas. Não 
são raros os pedidos que recebemos para incluir novas categorias a cada ano”, destacou Jorge 
Polydoro, diretor-geral da Revista AMANHÃ.  
 
O Top of Mind 2006 também mostrou que a briga por espaço na memória do consumidor 
paranaense está longe de abrandar. Em pelo menos seis categorias ouve virada no placar das 
marcas mais lembradas. Em “Máquina Agrícola”, por exemplo, a Massey Ferguson atingiu 
12,9% das lembranças e desbancou a New Holland – que ficou apenas cinco décimos 
percentuais atrás. Na categoria “Supermercado”, quem surpreendeu foi o Condor, que neste 
ano saltou do terceiro lugar para a liderança da categoria, que até então pertencia ao Muffato. 
Outra grande virada foi a vitória do Santander em cima do HSBC. Apesar do desempenho 
frustrante do Brasil na Copa do Mundo deste ano, o banco espanhol colheu os resultados de 
sua ampla campanha publicitária com craques da Seleção Brasileira. Resultado: deixou para 
trás o HSBC, que até o ano passado detinha o título de marca mais lembrada na categoria 
“Banco”.  
 
A partir do meio-dia desta terça-feira (14), o site de AMANHÃ publicará a íntegra dos 
resultados da edição 2006 do Top of Mind Paraná. Confira, abaixo, um resumo preliminar da 
pesquisa – apenas com os vencedores de cada categoria.  
 
 
AS CAMPEÃS DA ELITE 
Vencedoras na categoria “Grande Empresa/Marca do Paraná”*  
 
MARCA 2006 2005  
Copel  8,3 11,0  
Petrobras  4,5 1,3  
Coca-Cola  3,5 1,1  
Sadia 3,4 3,1  
Cocamar  3,3 1,6  
Audi  3,0 1,8  
 
* Os números indicam o percentual de citações obtido pelas empresas no total de entrevistas 
realizadas  
 
 
 
 
 
 



AS LÍDERES DO TOP OF MIND PARANÁ 2006  
 
Categoria Marca vencedora 

Achocolatado Nescau 
Apresentador de TV Ratinho 
Arroz Zaeli 
Automóveis Volkswagen 
Banco brasileiro Banco do Brasil 
Banco estrangeiro Santander 
Biscoito Todeschini 

Café Damasco 
Caminhão Mercedes 
Carro importado BMW 
Cartão de crédito Visa 
Cerveja Skol 
Cimento Votorantim 

Companhia aérea Tam 
Companhia de gás Liquigás 
Computador Positivo 
Concessionária de veículos Volkswagen 
Concessionária de estradas Rodonorte 
Construtora JL 
Cursinho pré-vestibular Positivo 
Eletrodomésticos Arno 
Emissora de rádio AM/FM Caiobá 
Emissora de TV Globo 
Frango Copacol 
Grande empresa Copel 
Hotel Bourbon 
Impressora HP 
Jornal Gazeta do Povo 

Jornalista do Paraná Herivelto de Oli 
Leite Batavo 
Loja de departamentos Casas Bahia 
Máquina agrícola Massey 
Massas Todeschini 

Materiais de construção Balaroti 
Metais sanitários Deca 
Montadora do Paraná Renault 
Motocicleta Honda 
Móveis Campo Largo 

Operadora de telefonia celular TIM 
Operadora de telefonia fixa Brasil Telecom 
Perfumaria O Boticário 
Pisos e azulejos Eliane 
Plano de saúde Unimed 
Portal de internet UOL 
Posto de combustíveis Petrobras 
Previdência privada Banco do Brasil 
TV Paraná TV 
Provedor de internet UOL 

 



Radialista do Paraná Renato Ga 
Rede de farmácias Drograme 
Refeição-convênio Ticket 
Refrigerante Coca-Cola 
Seguradora Bradesco 
Shopping center Catuaí 
Supermercado Condor 
Telefone celular TIM 
Televisor Philips 
Time de futebol Atlético 
Tintas Suvinil 
Transporte de encomendas Sedex 
TV a cabo NET 
Universidade UFPR  
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