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Em defesa
do Marketing

Saio em defesa do 

Marketing, em pleno dia 

em que se comemora 

a data reservada 

para homenagear os 

profi ssionais que atuam 

neste segmento

Mas é preciso? Tenho 
certeza: sim! Infeliz-
mente, hoje em dia 

as pessoas, os políticos e até 
maus profissionais da área 
tratam o Marketing de forma 
vulgar e jocosa. É um ultraje a 
quem se dedica com afi nco à 
área. Engana-se quem pensa 
que Marketing é uma caixa 
de ferramentas envolvendo 
apenas eventos de promoção 
de produtos, preços e/ou 
serviços.

É, sim, um moderno mecanis-
mo de administrar e de pensar 
holisticamente uma empresa e/
ou uma marca. E em todo este 
contexto é preciso ressaltar o 
papel da internet - uma faca 
de dois gumes. Ao mesmo 
tempo em que a web dá voz 
às estratégias e a profi ssionais 
sérios, também cria uma bolha 
de ignorância com internautas 
vulgarizando a ideologia da 
empresa moderna. Que fi que 
claro: não é mais possível que 
isso aconteça. 

Precisamos entender e dis-
seminar a ideia de que o 
Marketing é uma ideologia, 
uma forma de agir e de pen-
sar. Marketing é, de uma vez 
por todas, organizar-se na 
perspectiva do mercado e do 
consumidor. Muitos criticam o 
Marketing pelo simples prazer 
de criticar. Criticam algo que 
não entendem, não conhecem 
e não estudam.

Será que os críticos, por mais 
levianos que sejam, já refl eti-
ram, por exemplo, sobre o valor 
socioeconômico e cultural das 
marcas no mundo atual? Para 
começar, a necessidade que 
as marcas possuem de inovar 
diariamente resulta em uma 
enorme importância social. A 
inovação acarreta benefícios 
à comunidade em forma de 

novos empregos, dinheiro 
injetado na economia, produ-
tos e serviços mais rápidos e 
modernos.

Será que, por exemplo, a 
corporação Procter & Gamble 
desenvolveria tantos produtos 
de custo mais baixo e qualida-
de adequada se não houvesse 
marcas para associar todo seu 
investimento e risco? Será que 
as empresas de telefonia nos 
países em desenvolvimento 
estariam motivadas a melhorar 
a vida das pessoas em lugares 
remotos, como interior do 
Peru, Índia e Paquistão? Digo 
que não. As marcas são parte 
vital desta equação. Mais: o Ma-
rketing e suas marcas também 
são um grande mecanismo de 
proteção ao consumidor. 

Para começar, se não hou-
vesse marcas, como os órgãos 
de proteção ao consumidor 
funcionariam? Averiguar o 
quê? Além disso, toda marca e 
profi ssional de Marketing que 
se preze necessita manter a 
lealdade do consumidor. Isto 
acarreta produtos cada vez 
mais confiáveis e seguros, 
especialmente nos dias atu-
ais, com consumidores que 
se manifestam por meio de 
inúmeros megafones e com a 
linha entre o infl uenciador e 
o não infl uenciador cada vez 
mais tênue.

Marketing é absolutamente 
tudo que uma empresa faz. 
O resto é utopia, pois a única 
razão para a existência de 
qualquer empresa é o cliente. 
O que o administrativo, o de-
partamento de comunicação, 
comercial, enfi m, os setores 
de uma empresa acham não 
tem relevância sem a validação 
do consumidor, que é o juiz, 
pois o objetivo primário de 
qualquer empresa é o lucro. 
Sendo assim, saio em defesa 
do Marketing.

(*) - Professor da ESPM, estrategista 
especializado na construção e 
no gerenciamento de marcas e 

reputação e diretor-fundador da 
Gabriel Rossi Consultoria, com 

passagens por instituições como 
Syracuse/Aberje, Madia Marketing 

School, University of
London e Bell School.

Gabriel Rossi (*) 

A - Experiências em Sala de Aula 
A edição 2017 do Prêmio Professores do Brasil vai levar educadores à 
Inglaterra. O concurso, organizado pelo MEC, reconhece projetos que 
buscam a melhoria da qualidade do ensino brasileiro. Para concorrer à 
viagem, os candidatos de escolas do Ensino Fundamental e Médio devem 
enviar um relato das práticas pedagógicas realizadas em sala com foco 
no ‘Estímulo ao conhecimento científi co por meio da inovação’. São 14 
vagas a professores de Física, Química, Biologia e Matemática. Os sele-
cionados participarão, em janeiro, de atividades educativas, palestras 
e visitas a museus em Londres. Serão ao todo três etapas: estadual, 
regional e nacional. As inscrições estão abertas e vão até 25 de agosto 
no endereço (premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br).

B - Drama é o Mote
Solidão e rigidez de valores são os temas da próxima edição do Cine 
Debate, evento cultural promovido pela Associação Paulista de Medi-
cina.  Na edição desta sexta-feira (12), às 19h00, será exibido o fi lme 
‘Sua Ultima Façanha’. O drama acontece em torno da iniciativa de Jack 
Burns, que é preso propositalmente com intenção de libertar seu amigo, 
Bondi. Só que, ao chegar na prisão, ele descobre que seu parceiro não 
deseja sair de lá. Ao fi m da exibição, será aberta uma discussão sobre 
os assuntos apresentados no fi lme, ministrada por Wimer Bottura, 
presidente do Comitê Cientifi co de Adolescência da APM. O evento é 
gratuito e aberto ao público. Inscrições tel. 3188-4281 ou  (eventoscul-
turais@apm.org.br).

C - Oportunidades de Estágio
A Mondelez Brasil, multinacional dona de marcas como Lacta, Trident, 
Oreo, entre outras, continua com as inscrições abertas para seu Programa 
de Estágio. São mais de 20 vagas oferecidas para atuação nas cidades 
de São Paulo, Bauru, Curitiba, Piracicaba, Recife e Vitória de Santo 
Antão. Para participar da seleção, é preciso que a previsão de graduação 
aconteça entre Julho de 2018 e Julho de 2019. As vagas são oferecidas 
em diversas áreas da companhia como Manufatura, Pesquisa e Desen-
volvimento, Vendas, Marketing, Finanças, entre outras. O idioma inglês 
é desejável, assim como conhecimentos do pacote Offi ce. O estágio é de 
30 horas semanais com duração de até dois anos. As inscrições podem 
ser feitas através do site: (http://careers.mondelezinternational.com/
early-careers), busca por ‘Estagiário’ ou ‘Intern’.

D - Design para Vida
Entre os próximos dias 26 e 28, acontece a ‘Conferência Design para Vida 
2017’, encontro nacional que propõe diálogo, conhecimento, formação de 
opinião e ideias transformadoras com base no Design como agente para 
o desenvolvimento humano, social, ambiental e econômico sustentável. 
A edição trará 12 palestras distribuídas em três dias de evento na Vila 
Madalena - local que remete à boêmia Montmartre do fi nal do século 
19 aos anos 20, por onde, entre ruas, cafés e becos franceses, viveram 
e circularam importantes agentes transformadores da criação artística 
e do pensar social, como Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Renoir, Degas, 
Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e Cícero Dias. Outras informações no 
site: (www.designparavida.com).

E - Mercado de Concierge  
Saída dos hotéis, a profi ssão de concierge ainda é pouco conhecida. 
Mas quase todo mundo adoraria ter um serviço desses à disposição: 
pesquisar roteiros de viagem, ter à mão boas indicações de restau-
rantes, bares e lojas, ter alguém para levar as roupas na lavanderia, 
trazer fl ores frescas para sua casa de tempos em tempos, organizar 
uma recepção íntima ou uma festa de casamento. Em algum momento, 
sempre se precisa de uma boa indicação de profi ssional ou alguém 
que possa tomar as rédeas e fazer o que o cliente precisa acontecer. 
É exatamente isso que a Bespoke Life faz. Um dos maiores ganhos 
de quem usa o serviço de concierge, além da qualidade dos serviços 
encontrados, é o tempo ganho. Saiba mais no site: (www.bespokelife.
com.br). 

F - Imigração para a Austrália 
A M.Quality, empresa com foco em consultoria em educação e que 
auxilia com o visto e na ida legal de brasileiros para a Austrália, oferece 
uma oportunidade única para quem tem interesse em estudar, investir 
ou trabalhar na Austrália. O diretor MaCson Queiroz J. P. ministrará a 
palestra “Austrália – Imigre, Trabalhe e Prospere” no dia 15 de junho, na 
Av. Magalhães de Castro, 4800 - 14º andar - Park Tower - Cidade Jardim. 
A palestra aborda temas de interesse relacionados à imigração - desde 
as mais recentes atualizações governamentais e sistema de pontuação, 
até concessão de vistos regionais, vistos permanentes e os caminhos 
atuais para empresários e estudantes interessados na Austrália. Outras 
informações em: (www.mquality.com.br).

G - Retomada e Crescimento
‘O Brasil sob a Perspectiva de Wall Street’ é o tema de evento promovido 
pela Amcham e o Council of the Americas nesta sexta-feira (12). O en-
contro reunirá o prefeito João Doria, a CEO da Amcham Brasil, Deborah 
Vieitas, e a Vice Presidenta de Programas do Council of the Americas, 
Ragnhild Melzi. O primeiro painel discute “Retomada e crescimento: O 
que esperar para os próximos anos?” com a presença de Zeina Latif, da XP 
Investimentos;  Rafael Guedes, da Fitch Ratings; e moderação de Telma 
Marotto, editora da Bloomberg. “A visão de Wall Street sobre o Brasil” será 
analisada em painel com José Berenguer, do J.P. Morgan Brasil; Matheus 
Villares, da Temasek Holdings; Rodolfo G. Spielmann, da CPP Investment 
Board, entre outros. Mais informações: (www.amcham.com.br).

H - Custos Logísticos
Uma das maiores preocupações dos diretores de empresas e indústrias são os 
custos relacionados a logística. E, pensando em auxiliar esses executivos, o 
grupo IMAM realiza amanhã (11) e quinta-feira (12), o curso ‘Como Reduzir 
Custos Logísticos’. Visa capacitar os participantes a identifi car as principais 
atividades logísticas, seus custos e o controle dos mesmos, com ênfase nos 
transportes, armazenagem e manutenção de estoques, que representam os 
principais valores, avaliando também as demais atividades que interferem 
no processo. O público alvo são gerentes, supervisores, analistas, compra-
dores/negociadores e pessoas ligadas à área de logística das organizações. 
É necessário levar um notebook para o desenvolvimento dos exercícios em 
planilha Excel. Saiba mais em (www.imam.com.br).

I - Recrutamento na USP
A Feira de Recrutamento e Carreira, da empresa júnior da FEA/USP, 
visa uma aproximação personalizada entre os estudantes e o mercado 
de trabalho. Ocorre nos próximos dias 16 e 17, a partir das 11h00, na 
FEA-USP. Além dos estandes físicos, workshops, palestras e competi-
ções de cases, o evento permite uma maior conexão entre os alunos e 
as empresas, graças ao mapeamento de perfi l dos participantes reali-
zado pela PinPeople, aplicativo da feira desenvolvido pela MobLee e a 
experiência da Camaleoni e da Elo Group, todos parceiros ofi ciais do 
evento.  Isso garante as melhores combinações de vagas e candidatos, 
fazendo com que os jovens encontrem oportunidades de emprego que 
sejam compatíveis com suas personalidades. Interessado deve fazer sua 
inscrição em: (http://recrutamentocarreira.com/index.html).

J - Comunidade Turca 
No próximo dia 18 (quinta-feira), às 19h00, o Centro Cultural Brasil-
Turquia organiza a celebração do ‘Dia da Comunidade Turca’ no estado 
de São Paulo. Como parte das comemorações estão premiação anual às 
instituições e personalidades pelas atividades exercidas de aproximação 
entre pessoas e culturas; exposição ‘A Descoberta do Brasil pelos Tur-
cos’, que mostrará a diversidade da comunidade turca em São Paulo, 
pequena porém atuante, e um concerto de música turca fi nalizará a noite. 
As atividades têm entrada gratuita - mediante confi rmação obrigatória 
de presença pelo e-mail (rsvp@brasilturquia.com.br), e acontecem na 
Assembleia da Legislativa do Estado de São Paulo.
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Aumentou o 
consumo de 
farinha de 
trigo no Brasil 

O consumo de farinha de trigo 
no Brasil cresceu 6,2% em 2016, 
atingindo um total de 8.688 mi-
lhões de toneladas, retornando 
a um patamar semelhante ao 
registrado em 2014. A produção 
nacional de farinha respondeu 
por 8.225 milhões de toneladas 
em 2016 e a importação por 403 
mil toneladas. 

Os dados são da Associação 
Brasileira da Indústria do Tri-
go (Abitrigo) e baseiam em 
informações fornecidas pelos 
associados da entidade e sin-
dicatos das indústrias do trigo, 
cruzadas com as do Ministério 
do Desenvolvimento Indústria 
e Comércio Exterior. De acordo 
com o embaixador Rubens Bar-
bosa, presidente da Abitrigo, 
os números confi rmam uma 
pequena e gradual recuperação 
da economia.

“O crescimento na demanda 
por farinha de trigo reflete 
o movimento da indústria 
alimentícia já que a farinha é 
matéria-prima para uma série 
de produtos básicos na ali-
mentação da população, como 
pães, macarrão e biscoitos. O 
conjunto da cadeia do trigo está 
voltando a ganhar fôlego”, disse 
(Abitrigo).

Com o novo lote, 7,6 mi-
lhões de pessoas estarão 
aptas a sacar quase R$ 

11 bilhões e terão parte do fi m 
de semana para comparecer 
à Caixa, que funcionará em 
regime de plantão.

Até a semana passada, R$ 
16,6 bilhões foram resgatados 
por cerca de 10,6 milhões 
de cidadãos desde o início 
do calendário, no dia 10 de 
março. 

Ao todo, 30,2 milhões de 
trabalhadores devem resgatar 
pouco mais de R$ 43 bilhões, se-
gundo estimativas do governo. 
Os R$ 10,8 bilhões disponíveis 
no terceiro lote equivalem a 
25% dos recursos disponíveis 
para pagamentos de todos os 
lotes. Além de atendimento ex-
clusivo para as contas inativas 
neste sábado (13), as unidades 

Agências da Caixa terão horário especial no fi m de semana para 

saque das contas inativas do FGTS.

Em março, 58% dos con-
sumidores não usaram nem 
buscaram nenhuma forma 
de crédito, segundo levan-
tamento divulgado ontem 
(9), em São Paulo, pelo SPC 
Brasil. Segundo a pesquisa, 
feita em todo o país, para 44% 
dos entrevistados está difícil 
conseguir empréstimos ou 
fi nanciamento, sendo que 20% 
tiveram crédito negado para 
fazer compras parceladas, 
quase a metade (9%) porque 
estavam inadimplentes.

O cartão de crédito foi a 
modalidade mais usada pelos 
42% que utilizaram crédito em 
março, com menção de 37% 
dos consumidores. O crediário 
foi preferido por 12%, mesmo 
percentual dos cartões de loja 
(12%). Em seguida, aparece 
o cheque especial, com 6%. 
Entre os usuários de cartão 
de credito, 42% disseram que 
não sabem quanto gastaram 
em março. Os itens mais 
adquiridos foram alimentos 
(62%), remédios (49%), 
roupas (32%) e combustível 
(28%).

Para o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, o grande número de 
pessoas que se afastaram 
do crédito está relacionado 
ao cenário econômico ruim, 

Juros altos afastam o consumidor do crediário.

O Ministério das Cidades ofi cializou ontem (9), no Diário Ofi cial da 
União, a complementação de R$ 2,54 bilhões aos recursos destinados às 
contratações do Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista do 
FGTS – Pró-Cotista. A pasta determina que 60% dos valores deverão ser 
aplicados à aquisição de imóveis novos. A Instrução Normativa fi xa em R$ 
500 mil o valor máximo da propriedade. A Caixa  havia suspendido novas 
negociações nessa modalidade. Após a previsão de remanejamento, anun-
ciada em nota, o banco autorizou as agências a retomarem as propostas. O 
fi nanciamento pela linha Pró-Cotista pode ser contratado por trabalhadores 
com pelo menos 36 meses de vínculo com o FGTS. Também é preciso ter 
saldo na conta do FGTS de pelo menos 10% do valor do imóvel ou estar 
trabalhando. A taxa de juros é de 8,66% ao ano (ABr).
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Começa nesta sexta saque de 
contas inativas do FGTS para 

nascidos entre junho e agosto
Começa na próxima sexta-feira (12) o pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) para trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto

Caixa. Os trabalhadores que 
têm o Cartão do Cidadão e até 
R$ 3 mil a receber poderão ter 
acesso aos valores também 
por meio de lotéricas, caixas 
eletrônicos e correspondentes 
Caixa Aqui.

Para o trabalhador que for 
resgatar contas com saldos 
superiores a R$ 3 mil, é reco-
mendado que compareça ao 
banco portando documento de 
identifi cação, Carteira de Tra-
balho ou alguma comprovação 
de rescisão do contrato. Para 
os valores acima de R$ 10 mil, 
é obrigatória a apresentação 
desses documentos. No mês 
que vem, poderão fazer o sa-
que os nascidos em setembro, 
outubro e novembro. O mesmo 
ocorrerá a partir de julho, quan-
do poderá sacar quem nasceu 
em dezembro (ABr).

da Caixa vão abrir mais cedo na 
sexta, na próxima segunda (15) 
e terça-feira (16).

Nem todo mundo, porém, é 
obrigado a comparecer a uma 

agência da Caixa para receber 
os recursos. Pouco mais de 3 
milhões de pessoas terão os 
valores depositados automa-
ticamente em suas contas da 

Em março, 58% dos consumidores 
não procuraram crédito

aí incluídas as altas taxas de 
juros. “Com a inadimplência 
em patamar elevado, desem-
prego crescente e recessão, 
tanto bancos como fi nanceiras 
têm restringido o crédito no 
mercado, o que dificulta a 
contratação por parte do con-
sumidor. Além disso, as taxas 
de juros, ainda muito elevadas, 
acabam inibindo o apetite do 
consumidor na busca de re-
cursos fi nanceiros para fazer 
compras” disse.

A pesquisa mostrou ainda 
que 62% dos consumidores 
pretendem reduzir gastos em 
maio, enquanto 32% querem 
manter as despesas no mes-

mo patamar. Entre os que 
querem economizar, 24% 
disseram que tentam sempre 
gastar menos, 20% acham 
que os produtos estão mais 
caros e 15% disseram que 
estão endividados ao justi-
fi car a opção. Apenas 15% 
dos consumidores disseram 
ter dinheiro sobrando para 
comprar ou investir, en-
quanto 43% revelaram que 
nem sobram, nem faltam 
recursos. E mais: 34% não 
estão conseguindo pagar as 
contas com a renda atual. A 
pesquisa foi realizada em 12 
capitais e ouviu 800 pessoas 
(ABr).

Governo libera fi nanciamento imobiliário


