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Este setor está entre aqueles onde 
os entrevistados têm maior dificulda-
de para apontar nomes. De cada duas 
pessoas ouvidas pela Qualidata, uma não 
consegue lembrar ou reconhecer como 
preferida qualquer Entidade Jurídica. Ape-
nas seis nomes foram lembrados pelos 
455 gestores de negócios pesquisados 
nesta edição do Marcas de Quem Decide.

Investigado desde 2016, os resul-
tados dessa terceira avaliação mostram 
uma mudança de posições na lembrança, 
onde o primeiro lugar passa a ser da 
Ajuris, com 22,4%. A OAB/RS ficou logo 
atrás, com 21,5%. Na preferência a OAB/
RS permanece na frente, mesmo tendo 
baixado sua pontuação de 48,9% para 
28,4%.

Entidade Jurídica

Ajuris passa na frente em lembrança e 
OAB segue em primeiro na preferência

Outro setor que foi incluído no proje-
to Marcas de Quem Decide há três anos, 
Entidade Rural também está entre aque-
les que oferecem dificuldade de resposta 
junto ao público pesquisado, 54,9% não 
conseguiram lembrar de nenhum nome, 
enquanto que 62% reconheceram não 
ter uma Entidade Rural que pudesse ser 
classificada como preferida.

A Farsul, apesar de ter apresentado 
uma queda em seus resultados, repete, 
pela terceira vez, o primeiro lugar como 
marca mais lembrada (19,3%) e também 
como preferida (14.3%). Do segundo 
lugar para baixo todas as marcas citadas 
encontram-se na faixa de empate técnico. 
O nome de 30 de entidades foram citadas 
pelos entrevistados.

Entidade Rural

Farsul apresenta oscilação,  
mas continua na liderança isolada

- Pelotas

- Ijuí

- Santa Maria

conteúdo publicitário

Gramado não é apenas um destino 
turístico, já virou marca de organização 
e planejamento. O atual prefeito da ci-
dade, João Alfredo Bertolucci, conhecido 
como Fedoca, quer que a região cresça, 
mas com sustentabilidade. “É um víncu-
lo indissociável”, considera.

Fedoca deseja, ainda, que Grama-
do mantenha sua vegetação, para não 
se tornar um lugar comum. “Estamos 
cumprindo esse propósito, sem abrir 
mão do desenvolvimento. Para deleite 

e prazer de nossos filhos e netos”, 
orgulha-se ele.

Uma das novidades recentes de Gra-
mado é a inauguração da ciclofaixa. “Já 
inauguramos a primeira fase da ciclovia 
e, em setembro, lançaremos e segun-
da, no centro, para que tenhamos um 
trânsito mais tranquilo, promovendo o 
desenvolvimento e a mobilidade urbana”, 
comentou o prefeito, durante a entrega 
do certificado do Marcas de Quem Deci-
de, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre.

MUNICÍPIOS
Gramado quer desenvolver o 
turismo com sustentabilidade
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Gratidão é dívida
que não prescreve.

Um agradecimento da OAB/RS que está,
pelo terceiro ano, na preferência dos gaúchos.
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Conira o vídeo da 
entrevista com o prefeito em 

bit.ly/videosmarcas


