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OPINIÃO
Seu produto é mesmo 

o que o mercado 
deseja?

Para vencer no 

mercado, é preciso 

juntar as duas pontas: 

consumidor e produção

Você conhece um au-
tor norte-americano 
chamado Jerome Mc-

Carthy? É dele o conceito 
de Marketing Mix, ainda na 
década de 60 (depois super-
democratizado por Philip 
Kotler), segundo ele qualquer 
empreendedor com visão de 
longo alcance deve se ater a 
quatro Ps: Produto, Preço, 
Praça e Promoção.

Contando em miúdos, ele 
estabelece que as empresas 
as quais mais se desenvolvem 
no mercado são aquelas que 
passam por um processo de 
planejamento constante. Pa-
rece óbvio, mas o caminho que 
leva a essa capacidade de estar 
sempre presente no mercado 
com seus produtos é uma arte 
complexa. A premissa vale 
para grandes empresas e, ainda 
mais, para as PMEs.

Repense a pergunta que abre 
este artigo: você tem mesmo o 
produto ou serviço adequado 
às expectativas do público? 
Ficou na dúvida? Pois saiba 
que, para vencer no mercado, 
é preciso juntar as duas pon-
tas: consumidor e produção. 
Para isso, é necessário testar, 
adaptar e ajustar seu produto/
serviço para, aí sim, conquistar 
consumidores. Isso porque, 
mais do que em qualquer ou-
tra época, a concorrência se 
tornou gigantesca - lembre-se 
de que o mercado nunca foi tão 
global como agora - e novas 
tecnologias surgem todos os 
dias para complicar ainda mais 
o cenário.

Tenha em mente, portanto, 
que aquele modelo tradicional 
de empresa típica do século 
passado, capaz de criar pro-
dutos/serviços por iniciativa 
própria e sair a campo apenas 
para vendê-los, já está bastante 
caduco. Sem identifi car as ne-
cessidades e as demandas do 
público-alvo (deve ser defi nido 
antes de qualquer outra coisa), 
não há grandes chances de 
êxito no mercado atual.

É aí que entra um outro 
conceito no qual gosto mui-
to: os quatro ‘As’ de Raimar 
Richers (Análise, Adaptação, 
Ativação e Avaliação), as 
quais dizem respeito mais ao 
marketing de um produto do 
que à produção em si. Richers, 
consultor de empresas nascido 
em Zurique, na Suíça, foi um 

dos professores-fundadores 
da EAESP/FGV e escreveu 
um livro fundamental para 
se entender o marketing no 
País - ‘Marketing: uma visão 
brasileira’, infelizmente fora 
de catálogo.

Para ele, é preciso, antes de 
tudo, identifi car os diversos 
players e stakeholders e suas 
interações com a empresa, via 
pesquisa de mercado e sistema 
de informação em marketing. 
Em seguida, adequar as linhas 
de produtos ou serviços ao 
“meio ambiente” identifi cado 
após análise dos dados coleta-
dos na pesquisa. Aqui Richers 
elenca design, embalagem, 
marca e preço, entre outros 
fatores que podem fazer di-
ferença na hora de levar um 
produto/serviço para fora da 
empresa. E também refl ete 
sobre a importância de um ser-
viço pós-venda de qualidade.

Um ponto fundamental 
para o sucesso é a ativação 
do produto/serviço, que de-
pende, segundo o especialista, 
da seleção dos canais para 
distribuição, a logística (a 
qual compreende entrega e 
estocagem) e uma boa comu-
nicação (que leva em conta 
a publicidade propriamente 
dita e também a promoção de 
vendas, um efi caz sistema de 
relações-públicas e, em menor 
grau, merchandising). Por fi m, 
manter tudo isso em regime de 
avaliação constante. É o que 
Richers chama de “auditoria 
de marketing”.

Mas, atenção: não adianta 
nada saber o que o consumidor 
quer se você não é capaz de 
criar produtos/serviços com 
diferenciais claros ou exclu-
sivos, e, por consequência, 
melhores do que os oferecidos 
pela concorrência. Além disso, 
com a ruptura de paradigma 
patrocinada pelo conceito 
de “consumo consciente”, é 
preciso fomentar também o 
envolvimento genuíno de todas 
as áreas da sua empresa para 
dar conta desse novo consumi-
dor - muitas vezes mais afeito 
à cultura da empresa do que a 
seus produtos/serviços em si.

A verdade é: nunca foi tão 
complexo trabalhar o mercado 
quanto agora. Não basta produ-
zir com qualidade verifi cável, 
mas também se tornar 100% 
confi ável. Eis uma tarefa que 
manteria McCarthy e Richers 
ocupados por mais um par de 
anos.
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Para voltar a operar, a Samarco ainda precisa de duas licenças ambientais.

A previsão inicial da com-
panhia era retomar a 
produção no segundo 

semestre deste ano.
Para voltar a operar, a Sa-

marco ainda precisa de duas 
licenças ambientais junto à 
Secretaria de Meio Ambiente 
de Minas Gerais: uma de libe-
ração da cava [cova resultante 
de atividade mineradora] de 
Alegria do Sul, no município 
de Ouro Preto, que a compa-
nhia pretende utilizar como 
depósito de rejeitos ao retomar 
suas operações; e a aprovação 
do Licenciamento Operacional 
Corretivo, determinado pelo 
governo do estado, para reva-
lidação das licenças de todo o 
Complexo de Germano, sus-
pensas desde outubro de 2016.

Contudo, mesmo após a 
obtenção dos documentos, a 
empresa calcula que precisará 
de, pelo menos, seis meses para 
realizar obras estruturais de 
engenharia para preparação da 
cava. Com a revisão dos prazos 
para a mineradora voltar a ope-
rar, deixarão de ser arrecadados 
no próximo ano R$ 989 milhões 

Representante especial da ONU para Migração Internacional, 

Louise Arbour.

A representante especial 
da ONU para Migração In-
ternacional, Louise Arbour, 
destacou, em Nova York, as 
contribuições fundamentais 
dos migrantes à seus países 
de origem, que em 2016 to-
talizaram US$ 429 bilhões em 
remessas. Segundo ela, trata-
-se de “uma das contribuições 
mais tangíveis de migrantes” 
para que sejam alcançados os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável em seus países de 
origem. Louise destacou que 
as remessas dos imigrantes a 
nações em desenvolvimento 
“tiraram milhões de famílias 
da pobreza” e representam 
um valor três vezes maior do 
que a assistência ofi cial a estes 
países, sendo mais estáveis do 
que outras formas de fl uxo de 
capital privado.

A representante especial 
da ONU ressaltou, no en-
tanto, que a contribuição de 
migrantes a seus países vai 
além das remessas de dinhei-
ro, citando a transferência 
de novas ideias, habilidades, 
cultura e conhecimento. Ela 
declarou que, além disso, 
em linhas gerais, a migração 
também “fornece benefícios 
substanciais” aos países que 
os abrigam, especialmente 
através da contribuição de 

Escritor carioca Afonso Henriques de Lima Barreto.

A 15ª Festa Literária Internacio-
nal de Paraty (Flip), que começa 
hoje (26) e vai até domingo (30), 
homenageará o escritor cario-
ca Afonso Henriques de Lima 
Barreto. 

O evento está sob a curadoria 
da jornalista Josélia Aguiar, que 
diversifi cou as mesas literárias 
para a 15ª edição, após a Flip re-
ceber muitas críticas pela falta de 
diversidade. Além do número de 
escritoras mulheres ter aumen-
tado, também chama atenção a 
maior presença de autores negros 
que participará desta edição. 
Entre eles se destacam Marlon 
James, da Jamaica; Scholastique 
Mukasonga, de Ruanda; e o bra-
sileiro Lázaro Ramos.

A abertura da Flip será no 
auditório da Igreja da Matriz, 
considerada patrimônio histórico 
nacional. Terá como tema o escri-
tor Lima Barreto, com direção de 
cena de Felipe Hirsch e as parti-

Neymar pode obter 
cidadania espanhola 
em setembro

O atacante brasileiro Neymar, 
do Barcelona, está muito próximo 
de obter a cidadania espanhola, 
deixando de ocupar uma vaga 
destinada a estrangeiros na 
equipe catalã. Segundo o jornal 
espanhol “Mundo Deportivo”, ele 
irá jurar à Constituição e receber o 
passaporte do país em setembro. 
Neymar chegou à Espanha em 
2013 e completará quatro anos 
morando em Barcelona no mês 
de agosto. O clube catalão entrou 
com recursos para acelerar o pro-
cesso da dupla cidadania.

Hoje em dia, há um limite de 
três jogadores não provenien-
tes de países da União Europeia 
para clubes espanhóis e o Bar-
celona já atingiu esse número 
ao ter no elenco Neymar, Luis 
Suárez e o jovem Marlone. 
Quando o brasileiro conseguir 
a dupla cidadania, a equipe 
catalã terá o direito de contar 
com outro atleta estrangeiro 
em seu elenco.

Segundo a mídia espanhola, 
se Neymar permanecer no 
Barcelona e conseguir o pas-
saporte, quem deverá suprir 
a vaga deixada pelo brasileiro 
é o zagueiro colombiano Yerry 
Mina, do Palmeiras, que tem 
um pré-contrato para defender 
o Barcelona a partir de janeiro 
de 2018. Mas, nas últimas se-
manas, surgiram boatos de que 
Neymar estaria prestes a ir para 
o Paris Saint-Germain (ANSA).
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Com atraso para obter licenças, 
Samarco volta a operar em 2018
Com as operações suspensas desde novembro de 2015, após o rompimento da Barragem de Fundão, 
em Mariana, na maior tragédia ambiental do país, que causou a morte de 19 pessoas, a mineradora 
Samarco só retomará as atividades em 2018

em impostos federais, estaduais 
e municipais. Além disso, cerca 
de 20 mil vagas diretas e indire-
tas de emprego estão em risco.

O processo para liberação da 
cava está em andamento, tendo 
sido realizadas, pela Semad, 
em dezembro do ano passado, 
duas audiências públicas, uma 
em Mariana e outra em Ouro 
Preto, para discutir o assunto. 
Em novembro, o Departa-
mento Nacional de Produção 
Mineral concedeu a anuência 
para a utilização da cava. No 
entanto, o licenciamento do 
governo mineiro é obrigatório. 

Já o segundo processo trata 
do chamado Licenciamento 
Operacional Corretivo. Esse 
processo depende da entrega, 
pela mineradora, de um Es-
tudo e Relatório de Impacto 
Ambiental. A empresa diz que 
o documento passa por estudos 
internos e não tem prazo para 
ser entregue.

A Samarco pretende reto-
mar as operações com 60% 
de sua capacidade produtiva. 
A cava de Alegria do Sul pode 
armazenar aproximadamente 
17 milhões de metros cúbicos 
de rejeitos e não tem conexão 

física com o Complexo de 
Germano, ao qual pertencia a 
Barragem de Fundão. De acor-
do com a proposta, a estrutura 
seria utilizada por dois anos e, 
nesse período, a mineradora 
se encarregaria de apresen-
tar alternativas para os anos 
posteriores. Ao dar o seu aval 
à mineradora, o DNPM consi-
derou que “a solução proposta 
é extremamente segura”. A 
intenção da Samarco é produzir 
aproximadamente 36,7 milhões 
de toneladas de minério de 
ferro nos dois primeiros anos 
após a retomada (ABr).

A contribuição de migrantes ao 
desenvolvimento sustentável

trabalhadores de vários níveis 
de habilidades, tanto em nações 
desenvolvidas como em desen-
volvimento.

Louise elencou contudo “três 
barreiras fundamentais à maxi-
mização do impacto positivo da 
migração”. Em primeiro lugar, 
“as políticas inadequadas que 
podem evitar resultados posi-
tivos de desenvolvimento”. Em 
seguida, a exclusão de trabalha-
dores migrantes, em particular 
os sem documentos, da cober-
tura básica de instrumentos de 
proteção social. E, em terceiro 
lugar, Louise ressaltou que em-
bora os benefícios da migração 
sejam muito maiores que seus 

custos, a percepção do público 
é “frequentemente o oposto”.

Ela disse que “tais percep-
ções e atitudes públicas têm 
infl uência negativa” sobre a es-
colha de políticas migratórias 
e defendeu que isto “deve ser 
revertido para que políticas 
sejam baseadas em evidências 
e não movidas por percep-
ções equivocadas”. Para a 
representante, o pacto global 
para uma migração “segura, 
ordenada e regular é uma 
oportunidade fundamental 
para abordar estas questões 
prejudicando as contribuições 
de migrantes ao desenvolvi-
mento” (ONU News).

Homenageando Lima Barreto, 
15ª edição da Flip começa hoje

cipações do ator Lázaro Ramos 
e da antropóloga brasileira Lilia 
Schwarcz. Todos os ingressos fo-
ram vendidos, no entanto, foram 
instalados 700 lugares cobertos 
extras no auditório da Matriz para 
que mais pessoas possam assistir 
de graça o evento por um telão. 
Além disso, pela primeira vez a 

Flip realizará transmissão pelo 
Facebook.

A sessão de encerramento, 
no dia 30, será conduzida pela 
editora inglesa Liz Calder e se 
chamará “Livro de cabeceira”, 
com os autores convidados lendo 
trechos de seus livros favoritos 
(ANSA).

COMUNICADO COMUNICADO COMUNICADO COMUNICADO COMUNICADO      DE DE DE DE DE      EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRAVIOVIOVIOVIOVIO
A Companhia Rom-Woc Com. e Part. S/A.,
sociedade anônima de capital fechado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.789.429/
0001-35, com end. na Av. Eng. Luis Carlos
Berrini, 1461, 12° Andar, São Paulo/SP, vêm
comunicar o extravio do Livro de Registro de
Transferência de Ações Nominativas.
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COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - COOPERPAS10
EM LIQUIDAÇÃO - CNPJ 00.955.320/0001-03.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Srs. cooperados convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 24 de agosto 
de 2017, às 17:00 h em primeira chamada, às 18:00 h em segunda chamada, e às 19:00 h em terceira e ultima 
convocação na Av. das Nações Unidas, 12.399 - 7º andar - conjunto 74 A - Brooklyn - São Paulo - SP, a mesma 
está sendo realizada no local apontado, em razão de melhor adequação do espaço físico aos cooperados 
convocados que se reunirão para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
Prestação de contas do liquidante e posição atual da liquidação extrajudicial. O número de cooperados na 
data da publicação deste edital para efeitos de convocação, é de 169 (cento e sessenta e nove) cooperados. 2) 
Eleição para escolha de um membro do Conselho Fiscal em substituição a Maria Julia P. M. Denigres. São Paulo, 
25 de julho de 2017. Adolfo Manoel da Silva - Liquidante.

Custo de vida 
Os preços dos produtos e serviços 

na região metropolitana de São Paulo 
recuaram 0,32% em junho, a maior 
queda registrada desde o início da sé-
rie histórica, em dezembro de 2010. 
Os dados são da pesquisa Custo de 
Vida por Classe Social, realizada 
mensalmente pela FecomercioSP. 
Com esse desempenho, o indicador 
acumulou alta de 0,90% no primeiro 
semestre. No mesmo período de 
2016, o CVCS apontava elevação 
de 4,41%, enquanto no acumulado 
dos últimos 12 meses houve alta de 
3,02%, ante os 9,64% observados 
no mesmo período do ano passado.

Os grupos que mais infl uen-
ciaram na queda do custo de 
vida foram: habitação (-1,2%), 
transporte (-0,58%), vestuário 
(-0,64%) e artigos do lar (-0,24%). 
O peso desses quatro segmentos no 
orçamento familiar, somados, é de 
49%, o que favoreceu de maneira 
signifi cativa o declínio do CVCS no 
mês. Segundo a assessoria econô-
mica da FecomercioSP, ao longo 
dos três últimos meses as oscila-
ções no preço de energia elétrica 
residencial têm contribuído muito 
para a queda nos preços do grupo 
habitação (FecomercioSP).


