
Página 6 São Paulo, sábado a segunda-feira, 30/11 a 02/12 de 2019

T : 3043-4171
www.netjen.com.br

netjen@netjen.com.br

As ações de marketing 

de uma empresa podem 

trazer lucros, mas 

também podem ser um 

investimento que não 

tem o efeito esperado.

Ao longo dos anos, o tra-
balho como coach em-
presarial me permitiu 

perceber que de 100 clientes 
que nos procuram, 99 têm o 
mesmo objetivo: implementar 
estratégias comerciais que fun-
cionem e que os ajudem a ven-
der mais. O discurso acontece 
de forma sistemática: “coach, 
precisamos da sua ajuda. Não 
temos tido sucesso com nossas 
campanhas de marketing”. 

Ou então: “nossa publicidade 
não gera resultados, somente 
mais gastos e custos”. E ainda 
“não temos orçamento de uma 
grande empresa e, por isso, 
cortamos todas as despesas 
com publicidade”. É equivo-
cado comparar pequenas com 
grandes empresas. 

As multinacionais investem 
muito dinheiro em marketing, 
algumas destinam mais de 20% 
das vendas líquidas de um de-
terminado produto em diferen-
tes campanhas, veiculadas em 
comerciais de televisão, rádio, 
redes sociais, pontos de venda 
etc. com objetivos claros de 
construção de marca, introdu-
ção de novos produtos, geração 
de demanda, entre outros. 

A realidade da maioria dos 
donos de negócio de pequenas 
e médias empresas é bem dife-
rente: gerenciam orçamentos 
reduzidos para suas campa-
nhas e cada centavo investido 
realmente PRECISA retornar 
em vendas adicionais. Não há 
muito espaço para erros. 

No mês passado, minha equi-
pe de marketing fez uma análi-
se criteriosa de 100 materiais 
de publicidade, de pequenas e 
médias empresas, veiculadas 
em importantes jornais e revis-
tas locais, e constatamos que 
35% comunicavam somente o 
logo e telefone, sem diferen-
ciação do serviço ou produto 
oferecido; 37% forneciam 
informações pouco claras e/
ou apresentavam problemas de 

diagramação; 3% dos anúncios 
veiculados continham erros de 
gramática ou concordância, 
e somente 25% veiculavam 
anúncios efetivos com comu-
nicação e diferenciação clara. 

Esses dados demonstram 
que a maioria dos anúncios 
analisados comunicava coisas 
básicas, e apenas 1 em cada 4 
conseguiu comunicar de forma 
clara o que a empresa oferecia, 
despertando a vontade de 
consumir seus produtos ou 
serviços. Ou seja, para 75% 
dessas empresas, essas pu-
blicidades terão um retorno 
bem abaixo do que esperam, e, 
certamente, o marketing será 
um gasto e não investimento. 

A empresa que não cresce, 
cedo ou tarde, morre. Infe-
lizmente é assim. Os consu-
midores irão te esquecer e a 
concorrência te engolir. Se você 
quer crescer, a sua marca tem 
que aparecer por meio de uma 
comunicação clara sobre o seu 
ponto de diferenciação, você 
precisa entregar o que promete, 
e os consumidores precisam te 
conhecer. Para que isso acon-
teça, o marketing é essencial. 

Por isso, antes de começar 
qualquer campanha de marke-
ting e concluir de forma equi-
vocada que é um gasto, pense 
em 6 pontos fundamentais: 

1. Qual o meu objetivo? 
2. Que público eu quero 

alcançar? 
3. Em quais veículos vou 

comunicar? 
4. O que é que eu vou co-

municar? 
5. Que tipo de campanha vou 

necessitar? 
6. Como vou medir o retorno 

das campanhas? 

O marketing bem planejado 
e bem executado é um inves-
timento que lhe trará mais 
clientes e vendas. Contudo, é 
necessário planejamento, es-
tratégias corretas e excelência 
na execução. O apoio de um 
especialista pode te ajudar. 

(*) - Empresário, investidor-anjo em 
startups e Coach de Negócios. Tem 
mais de 20 anos de experiência em 
multinacionais no Brasil e Exterior 
(alvarooliveira@actioncoach.com).

Alvaro Oliveira (*)

Marketing: investimento ou 
um gasto empresarial?

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Paula Valéria Andrade – Algaroba –  Autora 
e artista multifacetada, surpreende os leitores, 
seguidores e amigos, a cada lançamento, seja em 
livro, dramaturgia, literatura infantil, etc... Em 
tons de quase crítica social,  trouxe ao mundo 

essa obra com poemas ácidos, profundos, dotando-a com 
perfi l existencialista. Deve ser lido com muita atenção. 
Para poucos. Leva o leitor à refl exão.

A Pandemia da Invisibilidade 
do Ser

Maria Fernanda Elias Maglio – Patuá 
– Uma seleção de contos que fl uíram de uma 
personalidade circunspecta, que a tudo obser-
va, inquirindo. Uma estreia em grande estilo. 
Maria, permeia âmbitos sociais com muita 
desenvoltura, típica de veterana. O conto que 

dá título à obra é fascinante. Quem outros venham, ra-
pidamente. Entretenimento garantido.

Enfi m, Imperatriz

Silvia Marques – Autografi a –  O suicídio 
é um ato corajoso ou covarde? Essa ques-
tão, sempre sem uma resposta convincente, 
dada sua polaridade, perpassa há séculos a 

humanidade. Para a autora, mestre em comunicação e 
psicanalista, não se trata de pecado ou queda moral, e 
sim, um desperdício. Creio que cravou fundo uma lança 
especial bem ao centro dessa discussão . Uma obra para 
ler atentamente. Levará o leitor à profunda refl exão. 

Apagando as Luzes do Palco: 
Refl exões sobre o suicídio na 
pós-modernidade

Silas Corrêa Leite – Sendas – Da primeira 
“orelha” à contracapa , nota-se de maneira 
indelével o talento literário desse ins.....pirado 
intelectual. Dono de uma profundidade e verve 
impares , em cada linha dos seus espirituosos 

haicais,  surpreende o desavisado leitor com suas inteli-
gentes “pegadinhas”, que retratam sua inquieta e irrepre-
ensível personalidade, calcada por agruras indizíveis, que 
forjaram-lhe uma têmpera eclética, para nosso deleite. 
Humor com ótima qualidade do início ao término.

Ilumideias

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br Moisés Rabinovici – 11 Editora – Um ho-
mem dotado de um “faro” bastante aguçado 
para o furo jornalístico, custasse o que fosse. 
Porque não, alguma sorte, afi nal faz parte da 
vibe funcional. Seus relatos, sempre escritos 

com muita pele e sensibilidade à fl or da própria, dão-lhe 
características inigualáveis, tornando-o verdadeiro ícone 
de uma profi ssão, atualmente combalida e aos poucos 
vilipendiada. Moisés com  sua conduta sempre ética e 
imparcial ao transmitir os fatos, mostra aos atuais e tam-
bém aos futuros profi ssionais, que o jornalismo está vivo 
e deverá ser defendido, pois a sociedade dele necessita. 
Deve ser lido por estudantes, professores, interessados 
em história e jornalistas. Sensacional! 

Escritos Com a Pele

A encenação do nasci-
mento de Jesus Cristo 
é bastante comum em 

países católicos, especialmente 
na Itália, berço desse costume. 
O rito surgiu na cidade de Grec-
cio, na região do Lazio, em 1223, 
quando São Francisco de Assis 
representou a natividade em 
um pequeno bosque da região. 
Até hoje, o vilarejo abriga en-
cenações teatrais e “presépios 
vivos” na época do Natal.

No entanto, apesar da tradi-
ção ter nascido no Lazio, é a 
cidade de Nápoles que carrega 
fama mundial por esse costume. 
Essa herança é tão grande que 
a capital da Campânia abriga 
uma rua dedicada a lojas de 
itens para presépios, a via San 
Gregorio Armeno, e trabalha 
para tentar inaugurar futura-
mente um museu permanente 
sobre o tema.

Rosario Bianco, professor da 
Universidade Pegaso e membro 
do Conselho Administrativo do 
Museu Permanente dos Presé-
pios de Nápoles, afi rmou que as 
reproduções são mais que uma 
tradição na cidade e represen-
tam sua arte, história e espiri-
tualidade. “O presépio está em 
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Tradição dos presépios 
movimenta fi nal de ano da Itália
Como manda a tradição, o fi m de ano é a época dos presépios natalinos

Rito surgiu no país em 1223 e hoje é realizado de norte a sul. 

Nápoles assim como Nápoles 
está no presépio”, destacou. 
As encenações napolitanas 
atraem milhares de turistas ao 
longo do ano, principalmente na 
via San Gregorio Armeno, que 
vive clima de Natal de janeiro 
a dezembro.

Todos os anos, artesãos 
napolitanos criam fi guras em 
homenagem a personalidades 
importantes, como políticos, 
músicos e esportistas, e as co-
locam nos presépios da cidade.

“É curioso como esses 
personagens estão ao lado 

de pastores ou fi guras histó-
ricas e lendárias. Acho que 
é uma maneira de a cidade 
homenagear fi guras que têm 
um significado importante 
no imaginário coletivo, ou 
expressar aquela veia satírica 
que sempre caracterizou esse 
povo”, contou Bianco.

Mas Nápoles não está sozi-
nha nessa tradição. Na região 
do Piemonte, norte da Itália, 
10 municípios da província 
de Asti, como Albugnano, 
Aramengo e Cocconato, se 
reúnem anualmente para 

organizar uma exposição de 
presépios. Na edição do ano 
passado, o evento atraiu mais 
de 10 mil visitantes, em uma 
época de baixa temporada 
para a região, que costuma 
receber mais turistas no verão 
europeu.

Outra localidade famosa pe-
los presépios é Ossana, no sopé 
da cordilheira das Dolomitas. 
O município é popularmente 
conhecido por ter mais pre-
sépios do que moradores, em 
uma tradição que já dura vários 
séculos. “A tradição está disse-
minada em nossa comunidade 
há séculos. A cidade tem 850 
habitantes, e agora chegamos 
a 1,6 mil presépios”, disse o 
prefeito Luciano Dell’Eva.

Além de Asti, Nápoles e 
Ossana, outras cidades que 
encampam essa tradição são 
Cesenatico, na Emilia-Romag-
na, que monta seu presépio em 
barcos; e Laveno-Mombello, 
na Lombardia, com seu presé-
pio embaixo da água, no qual 
a encenação do nascimento 
de Cristo fi ca dentro do Lago 
Maggiore, mas visível da su-
perfície (Renan Tanandone/
ANSA).

A Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe 
(Cepal) divulgou um relató-
rio que afi rma que a região 
“subestimou” a desigualdade 
social e econômica e o mal
-estar popular, observado em 
protestos em países como o 
Chile. 

“Por quase uma década, a 
Cepal colocou a igualdade 
como fundamento do desen-
volvimento. Hoje constatamos 
novamente a urgência de 
avançar na construção de Es-
tados de bem-estar baseados 
em direitos e na igualdade, 
que outorguem aos cidadãos 
acesso a sistemas universais 
de proteção social e a bens 
públicos essenciais, como 
saúde, educação de qualidade, 
habitação e transporte”, diz o 
documento.

Alicia Bárcena, secretária
-executiva da Cepal, acres-
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América Latina subestimou desigualdade, diz Cepal
centou que a desigualdade na 
região é “estrutural” e se ba-
seia em uma “matriz produtiva 
altamente heterogênea e em 
uma cultura do privilégio, pa-
lavra-chave para se entender o 
profundo descontentamento” 
popular. Segundo ela, a redu-
ção da pobreza deu origem a 
um extrato médio que sofre 
com a “alta vulnerabilidade” e 
trabalhos precários. “Quando 
medimos a desigualdade, não 
captamos o 1% mais rico, 
então subestimamos a desi-
gualdade na América Latina”, 
ressaltou.

Bárcena ainda declarou 
que a cultura do privilégio 
“naturaliza” a desigualdade 
e a discriminação. De acordo 
com o relatório, 76,8% da po-
pulação da região tem renda 
baixa ou média-baixa. Apesar 
disso, entre 2002 e 2017, a po-
pulação de baixa renda caiu de 

70,9% para 55,9%, enquanto 
o chamado extrato médio (in-
cluindo médio-baixo) saltou 
de 26,9% para 41,1%. Já os 
ricos passaram de 2,2% a 3% 
do total nesse período. Em 

números absolutos, a América 
Latina e o Caribe tinham 185 
milhões de pessoas abaixo 
da linha da pobreza em 2018, 
sendo 66 milhões em pobreza 
extrema. (ANSA)

A cultura do privilégio “naturaliza” a desigualdade e a 

discriminação. 

O brasileiro Lucas Vicente 
conquistou na sexta-feira 
(29) o Campeonato Mundial 
júnior de surfe. Para ficar com 
o título concedido pela Liga 
Mundial de Surfe (WSL, em 
inglês), o brasileiro derrotou 
o norte-americano Kade Mat-
son na final do Taiwan Open 
of Surfing.

Para garantir o título mundial, 
Lucas teve que fazer um aéreo 
incrível na última onda que lhe 
permitiu vencer a disputa por 

Brasileiro é campeão 
mundial júnior de surfe

17,56 a 17.40. Desta forma o 
Brasil permanece no topo da 
competição, após a conquista 
de Mateus Herdy na última 
edição do Mundial.

Entre as mulheres o título 
fi cou com a japonesa Amuro 
Tsuzuki. Ela superou na deci-
são a norte-americana Alyssa 
Spencer por 13,00 a 10,16. Com 
este triunfo, Amuro Tsuzuki 
se tornou a primeira japonesa 
campeã em um evento promo-
vido pela WSL (ABr).

WSL Junior Championships

Lucas Vicente derrotou o norte-americano Kade Matson 

na fi nal do Taiwan Open of Surfi ng.


