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Conhecer o cliente é 
fundamental para obter 

melhores resultados

Conhecer mais sobre 

os aspectos da vida de 

seus clientes é um passo 

essencial para defi nir 

uma estratégia efi ciente 

e muitas empresas têm 

despertado para essa 

necessidade

Marcas como Unilever, 
Citroën, Toyota, Kraft 
Food, Pepsico, entre 

tantas outras, buscam na etno-
grafi a uma maneira de alcançar 
resultados ainda mais satisfató-
rios. Entender melhor a realida-
de do seu público, destituindo-se 
de qualquer pré-conceito sobre 
ele, é essencial e deve ser o 
ponto de partida para qualquer 
projeto. 

Uma pesquisa etnográfica 
aplicada ao consumo signifi ca 
imergir na realidade do público-
alvo, buscando entender seu 
dia a dia, sua maneira de agir e 
pensar a vida, e aprender quais 
as lógicas e mecanismos que 
estão por trás de cada cultura e 
comportamento.

É por meio de empatia, obser-
vação e análise que a etnografi a 
busca, dentro de uma estratégia 
de branding, transformar insi-
ghts gerados pela pesquisa em 
ideias e as ideias em produtos 
e serviços inovadores que real-
mente criem um diálogo com seu 
público. A etnografi a também 
serve para entender a relação 
entre o consumo e nossa própria 
identidade. 

Segundo Genevieve Bell, 
antropóloga e vice-presidente 
de Estratégia Corporativa da 
Intel, nós usamos determinados 
tipos de produtos ou serviços 
para dizer quem somos para nós 
mesmos e para outras pessoas: 
os carros que dirigimos, os ob-
jetos tecnológicos que usamos, 
os apps que baixamos, tudo isso 
diz algo sobre nós ou sobre quem 
queremos ser.

O consumo nos dias atuais 
tende a ser cada vez menos com-
pulsivo, isto é, os consumidores 

estão começando a associar 
status ao que estão comprando 
e não simplesmente ao ato da 
compra. A partir do momento 
que as pessoas passam a refl e-
tir mais sobre o que compram, 
começam a escolher com mais 
cautela o discurso das marcas, 
que passam a representar ainda 
mais valores éticos e morais. 

As frequentes inconstâncias 
dos contextos sociais, econô-
micos e de comportamento têm 
transformado o consumidor, 
tornando-o ainda mais cético e 
exigente: cansado da repetição 
do marketing e empoderado 
pelas redes sociais, eles esperam 
que as marcas se comuniquem 
de forma transparente e próxi-
ma e que a experiência com os 
produtos e serviços seja sempre 
surpreendente.

É preciso notar que, hoje, 
as tendências de consumo não 
seguem mais necessariamente o 
fl uxo “top down”, isto é, das clas-
ses mais altas para as classes mais 
baixas: muitas infl uências vêm 
exatamente do sentido oposto. 
Entre os anos 2003 e 2014, em 
razão do aumento de empregos, 
da renda e da redução da de-
sigualdade social, cerca de 40 
milhões de brasileiros migraram 
da classe D e E para a classe C. 

Este nicho, até então negligen-
ciado, passou a compor a maior 
fatia da população brasileira. 
Sem conhecimento específi co 
sobre esse público, algumas 
marcas enfrentaram grandes 
desafi os para entender os novos 
padrões de consumo e as infl u-
ências trazidas por eles.

Para oferecer produtos, servi-
ços e experiências cada vez mais 
alinhadas com o perfi l comporta-
mental de seu público, suas re-
presentações e suas percepções 
da realidade, precisamos deixar 
de lado nossa visão de mundo e 
experimentar ver através dos 
olhos dos outros.
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A - Centenário de Ratto
A partir de hoje (7), o Sesc Consolação, recebe a exposição ‘Gianni Ratto 
– 100 Anos’, celebrando o centenário do diretor, cenógrafo e ator. Estão 
reunidos fotos, esboços, maquetes e recortes de jornal que refazem a 
trajetória do artista desde o início da carreira na Itália até as contribuições 
para o teatro no Brasil, onde chegou no pós-guerra. Os objetos e obras 
são complementados com projeções, maquetes virtuais e instalações 
sonoras, para aproximar o público do trabalho que era feito nos palcos. 
As peças foram reunidas a partir dos acervos do Instituto Gianni Ratto, 
da Fundação Nacional de Artes e dos teatros Piccolo (Milão), Scala de 
Milão, Maggio Musicale Fiorentino e dell’Opera de Roma.

B - Curta Duração
A Fundação Getulio Vargas está recebendo inscrições para os seus 47 
cursos do PEC FGV (Programa de Educação Continuada). Os cursos 
abrangem as áreas: administração geral e estratégia; administração da 
saúde; comunicação, marketing e vendas; economia; fi nanças, controla-
doria e tributação; gestão de pessoas; investimentos imobiliários; logística 
e operações; métodos quantitativos; negócios internacionais e comércio 
exterior; sustentabilidade, meio ambiente e terceiro setor; tecnologia 
da informação; e varejo. Inscrições acontecem pelo site (http://pec.fgv.
br/). Outras informações: 0800-772-2778.

C - Velocidade e Regularidade
A organização do Rally de Holambra está empenhada nos preparativos 
deste evento que movimentará uma grande caravana na cidade de Ho-
lambra, nos dias 18 e 19 de março. Além das emoções do rali, diversas 
atrações estão sendo confi rmadas para entreter o público local e os 
familiares dos participantes, tais como: exposição de carros antigos, 
food trucks, shows musicais e de danças típicas da Holanda. O parque 
de apoio das equipes, bem como toda a movimentação das provas, será 
centralizado em um dos principais pontos turísticos da cidade, a Expo 
Flora. Inscrições e mais informações estão no site (www.rallydeholam-
bra.com.br). 

D - Reserva de Produtos
A partir do próximo dia 13, segunda-feira, o Outlet Premium São Paulo 
passa a oferecer a “Vitrine Virtual”, um novo serviço, exclusivo para os 
clientes que buscam ofertas com desconto o ano inteiro. O cliente entra 

no site (www.vitrineoutletpremium.com.br), se cadastra e, ao escolher 
um dos produtos, pode fazer uma reserva online, que gera um voucher - 
enviado para o consumidor por e-mail. O pagamento é efetuado apenas 
na loja, quando o cliente vai buscar o produto. A reserva é válida por até 
7 dias depois da criação do voucher e o cliente pode agendar o dia da 
retirada do produto. A data agendada pode ser editada posteriormente 
em caso de imprevistos

E - Apoio aos Advogados
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) estará com sua 
Unidade Móvel, amanhã (8), em Santo Amaro, em frente ao Foro Re-
gional II (Av. Adolfo Pinheiro, 1992), das 10h00 às 17h00, para oferecer  
produtos e serviços que facilitem o exercício profi ssional aos advogados 
da região. Entre os serviços que serão prestados, destacamos: emissão 
de certifi cado digital eletrônico; esclarecimentos sobre o peticionamen-
to eletrônico; venda de minicódigos, agendas, edições da Revista do 
Advogado, da Revista Brasileira da Advocacia e do novo CPC anotado; 
além de informações gerais sobre as atividades e o clube de serviços 
e benefícios da Associação. Também será disponibilizado espaço com 
mesa e computador para que os advogados possam peticionar. Mais 
informações: tel. 3291-9200 (www.aasp.org.br).

F - Condomínios e Locação 
As principais dúvidas jurídicas e informações atualizadas de temas liga-
dos à administração de condomínios e locação, pautam o primeiro Ciclo 
de Palestras pelo Secovi, amanhã (8), das 18h30 às 21h30, na sede da 
entidade (Rua Dr. Bacelar, 1.043 - Vila Mariana), com entrada franca. 
“Fração e rateio das despesas condominiais, inadimplência, confl itos 
e serviços em condomínios são alguns dos problemas relatados no dia 
a dia dos condomínios”, explica Sergio Meira de Castro Neto, diretor 
do Sindicato, que vai coordenar os trabalhos. Na área de locação, as 
demandas referem-se aos direitos e deveres do locador e locatário, às 
garantias locatícias, à locação de curta temporada, entre outros. Mais 
informações e inscrições: tel. 5591-1306.

G - Miami da Fronteira  
O decreto do presidente Trump, que difi culta a concessão de vistos 
para os brasileiros, contribuir para multiplicar o número de turistas na 
‘Miami da fronteira’. Ciudad del Este, terceiro maior centro de compras 

do mundo, está preparada para receber não só os brasileiros que costu-
mam viajar a Miami ou Nova York para fazer compras, como também os 
argentinos, prejudicados pelo mesmo decreto.  Separada apenas por uma 
ponte de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este é hoje a segunda cidade mais 
importante do Paraguai, com um comércio que movimenta as principais 
marcas e grifes mundiais. A cotação do dólar no patamar atual, abaixo 
de R$ 3,30, diminuiu ainda mais a diferença em relação ao mercado 
brasileiro, com preços entre 30% e 40% mais  baixos, principalmente 
nos produtos de luxo.

H - Estratégia Empresarial
A Luzio Strategy Group – consultoria brasileira em estratégia em-
presarial – inaugura sua primeira operação internacional, com seu 
escritório nos EUA. A unidade americana tem como foco atender, de 
um lado, as empresas brasileiras em seus processos de internacio-
nalização; de outro, o objetivo é apoiar companhias americanas nas 
decisões de entrada ou expansão no mercado brasileiro. Fundada em 
2001, a Luzio contribui para fortalecer a singularidade das empresas, 
alavancar seus resultados e impulsionar seu crescimento e evolução. 
A consultoria já atendeu mais de 70 clientes como Avon, Bemate-
ch, Bradesco, Brasil Telecom, Citrosuco, Klabin, Teleperformance, 
Hospital Nove de Julho, Sotreq, Sodexo, entre outros. Saiba mais em 
(http://www.luzio.com.br/).

I - Associação dos Detrans
O prazo para envio de trabalhos técnicos para o II Congresso Brasileiro 
da Associação Nacional dos Detrans, que acontece em Salvador, nos dias 
26 e 27 de abril, foi prorrogado. Os interessados têm até a meia-noite do 
próximo dia 20,  para submeter os resumos pelo site: (www.congressoand.
com). Podem inscrever os trabalhos, técnicos dos Detran e de outras 
empresas do setor público, profi ssionais da área e trânsito (inclusive 
de empresas que atuam nas áreas de trânsito, mobilidade e logística) e 
estudantes (graduação e pós-graduação, desde que orientados por um 
professor). Os modelos e normas de publicação podem ser consultados 
em (www.congressoand.com/instrucoes-trabalhos).

J - Perspectivas para o Ano
Quais são as perspectivas comerciais, econômicas e políticas para o Brasil 
em 2017? No seminário ‘Perspectivas Comerciais, Econômicas e Políticas’ 
a Amcham reúne especialistas e empresários para um debate amanhã (8), 
das 8h00 às 11h50. As perspectivas políticas, com Carlos Eduardo Lins da 
Silva, da Patri Políticas Públicas; Octavio de Barros, do Instituto República. 
A discussão sobre as oportunidades e desafi os para a área comercial em 
2017 será apresentada por Bruno Furtado, sócio da McKinsey. O último 
painel será composto pelos empresários: Luciano Corsini, da HPE; Paulo 
Correa, CEO da C&A Brasil; Rodrigo Davoli, Presidente da International 
Paper e Suzan Rivetti, Chairman da Johnson & Johnson Consumer. Ins-
crições  pelo site (www.amcham.com.br).

A - Centenário de Ratto
A partir de hoje (7), o Sesc Consolação, recebe a exposição ‘Gianni Ratto 
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FEVEREIRO DE BEM COM A VIDA:
APROVEITE E PAGUE A

ANUIDADE COM 5% DE DESCONTO

as empresas de contabilidade que ainda não pagaram 
a anuidade do CRCSP podem fazê-lo aproveitando o 
desconto de 5%.

Durante o mês de fevereiro, o valor da anuidade será 
de R$ 511,00 e R$ 458,00 para contadores e técnicos 
em contabilidade, respectivamente. Os valores para 
organizações contábeis são os seguintes: R$ 254,00 para 
Empresário Individual e Eireli; R$ 511,00 para sociedades 
com dois sócios; R$ 768,00 para sociedades com três 
sócios; R$ 1.026,00, no caso de quatro sócios e R$ 1.282,00 
caso a sociedade tenha mais de quatro sócios.

Os boletos já foram enviados pelos Correios no mês de 
janeiro, com a opção de serem quitados em fevereiro (5% 
de desconto) e março (integral). Ainda existe a possibilidade 
de se emitir uma segunda via na opção “Financeiro”, em 
“Serviços Online”, no portal do CRCSP – www.crcsp.org.br

empresas contábeis registrados, é revertida em benefício 
da classe contábil. “Com o recurso da anuidade, o CRCSP 

Continuada na capital e nas cidades do interior. Também 
oferecemos publicações informativas, eventos e ações de 

presidente do CRCSP, Gildo Freire de Araújo.
Valorize seu registro e o mantenha sempre regular.
Se você tiver dúvidas sobre o assunto escreva para o 

e-mail nucleo@crcsp.org.br, compareça na sede 
ou delegacias do CRCSP ou telefone para (11) 
3824-5400, opção 3 - “Financeiro/Débitos e 
Parcelamentos”.

O valor dos alimentos essenciais 
na mesa dos brasileiros caiu, em 
janeiro, em 20 das 27 capitais onde 
é feita a Pesquisa Nacional da Cesta 
Básica de Alimentos, do Dieese. A 
capital do Acre, Rio Branco, foi a que 
apresentou o maior recuo (-12,82%), 
seguida de Cuiabá (-4,16%), Boa 
Vista (-3,94%) Campo Grande 
(-3,63%) e Curitiba (-2,97%). Já 
as altas ocorreram em Fortaleza 
(4,64%), Aracaju (2,18%), Salva-
dor (1,30%), João Pessoa (0,76%), 
Teresina (0,57%); Manaus (0,18%) 
e Brasília (0,22%).

No acumulado de 12 meses, 
houve elevação em 14 cidades com 
destaque para Maceió (15,99%); 
Fortaleza (11,89%) e Belém 
(8,52%). Entre as 13 localidades 
com redução, as mais expressivas 

foram anotadas em Belo Hori-
zonte (-6,71%); Campo Grande 
(-4,69%); Palmas (-4,45%) e 
Brasília (-4,23%). Pelos cálculos 
do Dieese, com base na cesta mais 
cara do país, o trabalhador deveria 
ganhar um salário mínimo de R$ 
3.811.29 para sustentar uma família 
com quatro pessoas. O valor é 4,07 
vezes maior do que o atual mínimo 
(R$ 937,00).

Considerando o custo da cesta 
básica e o valor líquido constante 
no contracheque do trabalhador, 
em que já está descontado o 
recolhimento da Previdência, o 
comprometimento do ganho para 
adquirir os produtos atingiu em 
janeiro 45,36%, taxa menor do que 
a de dezembro último (48,89%) e 
janeiro de 2016 (47,94%) (ABr).

O mercado fi nanceiro reduziu pela quinta 
semana seguida a projeção para a infl ação, 
este ano. Desta vez, a estimativa para o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) caiu de 4,70% para 4,64%. 
As estimativas fazem parte do boletim 
Focus, uma publicação semanal elaborada, 
todas as semanas, pelo Banco Central (BC), 
com base em projeções de instituições 
fi nanceiras para os principais indicadores 
econômicos. A projeção para a infl ação este 
ano está bem próxima do centro da meta de 

infl ação, que é 4,5%. Para 2018, a estimativa 
para o IPCA segue em 4,5%.

A projeção de instituições fi nanceiras para 
o crescimento da economia (Produto Interno 
Bruto – PIB – a soma de todas as riquezas 
produzidas pelo país) este ano, foi ajustada 
de 0,50% para 0,49%. Para o próximo ano, a 
expectativa é que a economia cresça 2,25%. 
A projeção da semana passada era 2,2%. Para 
as instituições fi nanceiras, a Selic encerrará 
2017 em 9,5% ao ano e 2018 em 9% ao ano. 
Atualmente, a Selic está 13% ao ano. A Selic é 

um dos instrumentos usados para infl uenciar 
a atividade econômica e, consequentemente, 
a infl ação. Quando o Comitê de Política Mo-
netária (Copom) aumenta a Selic, o objetivo 
é conter a demanda aquecida, e isso gera 
refl exos nos preços, porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e estimulam a 
poupança. Quando o Copom diminui os 
juros básicos, a tendência é que o crédito 
fi que mais barato, com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo o controle sobre 
a infl ação (ABr).

No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa indica retração 
de 3,92%.No entanto, a previsão da companhia é de alta 
em fevereiro, já que as chuvas mais concentradas no fi m de 

janeiro afetaram as plantações de verduras e legumes. Na análise 
do economista da Ceagep Flávio Godas, essa “elevação prevista 
é uma situação absolutamente normal para o verão, que se ca-
racteriza pelo excesso de chuvas e altas temperaturas, conjunto 
extremamente prejudicial para a produção de hortaliças”. 

Ele observou, por meio de nota, “que a busca por alimentos 
mais leves e saudáveis se intensifi ca no verão”. O levantamento 
mostra que, no início de janeiro, as cotações de diversos produtos 
recuaram abaixo do custo de produção e, diante da queda, vários 
produtores rurais optaram pelo descarte ainda na lavoura. Entre 
os itens estão o tomate, batata e verduras.

O índice de janeiro foi infl uenciado, principalmente, pelo setor 
de frutas, com recuo de 8,15%. Segundo observa a Ceagesp, as 
cotações em queda destes produtos são normais em janeiro na 
comparação com dezembro quando a demanda maior por conta Consumidor está gastando menos para comprar verduras e 

legumes em São Paulo.
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Preços de frutas e legumes 
caem 4,57% em São Paulo

Os hortifrutigranjeiros comercializados na Ceagesp fi caram em média 4,57% mais baratos do que em 
dezembro, segundo o Índice Ceagesp

das festas de fi m de ano pressiona os preços. Apesar disso, a 
companhia alerta que os valores já começaram a cair mesmo 
em dezembro. Os produtos que mais tiveram redução de preço 
foram: limão taiti (-57,1%), abacate (-50,2%), carambola (-36,8%), 
mamão formosa (-33,7%) e uva niagara (-26,8%). 

Em sentido oposto, houve alta do coco verde (47,3%), abacaxi 
pérola (17,6%) e maracujá azedo (13,6%). No setor de legumes, 
os valores tiveram diminuição de 4,43% com destaque para o 
pimentão amarelo (-46%), pimentão vermelho (-38,7%), mandio-
quinha (-27,4%), tomate (-21,2%) e batata doce rosada (-15,8%). 
No mesmo período, subiram, principalmente, os seguintes itens: 
chuchu (60,3%), berinjela (38,8%), pepino comum (31,1%), abo-
brinha brasileira (22,2%) e abobrinha italiana (16,5%) (ABr).

Mercado fi nanceiro reduz estimativa de infl ação pela quinta vez seguida

Preço da cesta básica apresenta 
queda em 20 capitais


