
Produtos são feitos 
nas fábricas, 

mas marcas são 
construídas na mente

O designer Walter 
Landor, um dos 
pioneiros na 
indústria do design 
gráfico, enfatizava 
a importância de 
compreender as 
emoções do usuário 
para o desenvolvimento 
das marcas

Por isso, cito Landor na 
chamada deste artigo 
com uma frase conhe-

cida pelos profissionais de 
marketing e comunicação: 
“Produtos são feitos nas 
fábricas, mas marcas são 
construídas na mente”. Um 
case de sucesso é o de uma 
famosa marca de refrige-
rantes – não há quem não 
reconheça pelo background 
vermelho com uma silhueta 
branca, mesmo sem o nome 
escrito. 

Além de uma identidade 
visual conhecida há mais 
de um século, a mensagem 
transmitida pela marca sem-
pre seguiu a mesma emoção: 
felicidade. Essa palavra 
está sempre presente nas 
campanhas em frases como 
“explosão de felicidade”, 
“momentos felizes”, “abra 
a felicidade”! A estratégia 
em buscar a admiração e 
o desejo pelos valores que 
a marca cria em torno de 
si mesma sempre esteve 
nos planos de negócio das 
empresas. 

Seu objetivo principal é 
despertar sensações e criar 
conexões fortes, que serão 
fatores relevantes para a es-
colha do cliente pela marca 
no momento de decisão de 
compra. Mas, e como atrelar 
uma emoção a essa estra-
tégia? Parece uma missão 
difícil. Nos tempos atuais, as 
empresas se reinventaram e 
o saldo positivo é que muitas 
marcas se tornaram mais 
próximas do usuário. Com 
isso, elas conseguiram en-
tender seu target de perto. 

Sabemos que é cada vez 
mais comum o compor-
tamento do consumidor 
que compra produtos ou 
serviços das marcas nas 
quais acredita, e com as 
quais compartilha os mes-
mos valores, se identifica 
e, sobretudo, se relaciona. 
Para ser uma marca que 
busca ser mais próxima do 
consumidor, é necessário 
que se tenha uma unidade 
de comunicação. E toda co-
municação transmitida deve 
estar repleta de significado, 
história e valores.

O relacionamento entre 
as marcas e o público vem 
sendo comparado às parce-
rias. E, hoje em dia, ninguém 
quer ser parceiro de alguém 
em quem não acredita, que 
não transmita credibilidade 

e que não seja claro em seu 
posicionamento. Conteú-
dos que têm a intenção de 
contar histórias, promover 
engajamento e, acima de 
tudo, relacionar os valores 
e as crenças da marca com 
os valores e crenças dos 
seus consumidores são as 
tendências para os próximos 
anos. 

Particularmente na comu-
nicação no agronegócio, há 
um grande caminho a ser 
percorrido entre o produtor 
e o target. É preciso des-
mitificar crenças limitantes 
para que se divulguem os 
conhecimentos desse setor. 
A Associação Brasileira de 
Marketing Rural e Agrone-
gócio procura ligar marcas e 
produtores há 41 anos. Para 
isso, realiza uma série de 
iniciativas importantes para 
as empresas e profissionais 
de comunicação e marke-
ting das diversas cadeias do 
agronegócio. 

Um dos seus pilares é 
a disseminação de infor-
mações consistentes e de 
credibilidade sobre o setor 
produtivo, auxiliando na 
tomada de decisão dos 
agricultores e produtores de 
animais. O agro é uma cadeia 
extremante complexa, pois 
envolve muitos atores. Hoje, 
o grande desafio é justamen-
te alinhar o discurso dos tra-
balhadores que estão antes 
da porteira com aqueles que 
estão depois dela. 

Com o evolução da comu-
nicação no agro nos últimos 
anos, o primeiro passo já foi 
dado. O que precisamos ago-
ra é melhorar a interlocução 
com a ponta final da cadeia. 
Reforçar junto à população 
urbana todos os benefícios 
proporcionados pelo agro e 
o porquê desse setor ser tão 
importante para o Brasil nos 
últimos anos. Caso os conte-
údos de agronegócio fossem 
trabalhados como um ecos-
sistema, teríamos um ganho 
enorme para toda a cadeia, 
levando conhecimento até 
o consumidor final. 

A pandemia mostrou a 
proximidade entre a saúde 
humana e a saúde animal, 
e a relação de ambas com o 
meio ambiente. É essa inter-
dependência entre o homem 
e o animal, os quais fazem 
parte do mesmo ambiente, 
que traz à tona o conceito 
de One Health, ou seja, 
saúde única. Uma marca é 
um conjunto de percepções 
e os ativos ligados a ela 
despertam as sensações nos 
consumidores. 

Então, que tal construir-
mos uma comunicação no 
setor agro com mensagens 
de emoções ligadas ao con-
ceito de One Health?

(*) - É diretora de desenvolvimento 
profissional da Associação 

Brasileira de Marketing Rural e 
Agronegócio (ABMRA).
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O número de aposentados no Brasil tem crescido significati-
vamente. Segundo dados da PNAD Contínua do IBGE, em 2019 
o Brasil somava o número de 30,7 milhões de aposentados, 
nos últimos sete anos, o aumento foi de 19%. O INSS informou 
que em 2020, mesmo com a pandemia, foi o ano com maiores 
taxas de aposentadorias concedidas desde 2017. Em média, o 
aumento foi de 4% em relação ao ano passado. 

“Apesar do assunto ser conhecido por grande parte da popula-
ção, algumas dúvidas ainda são presentes na vida de quem está 
prestes a se aposentar e elas precisam ser respondidas antes 
do início do processo no INSS. A solicitação da aposentadoria 
precisa ser feita com muita cautela e responsabilidade no pla-
nejamento”, comenta Átila Abella - cofundador da plataforma 
Previdenciarista, site de consultoria especializado em Direito 
Previdenciário para advogados. 

Por isso, para auxiliar os futuros aposentados, o advogado 
especialista em direito previdenciário, separou abaixo algumas 
dicas que podem ser úteis para quem pretende entrar com o 
processo de aposentadoria. 
 1) Planejar-se com antecedência - Antes de entrar com 

o pedido da aposentadoria, é necessário verificar se o 
valor do benefício naquele momento contempla todos 
os gastos necessários para sustentar o padrão de vida 
adotado. Custos básicos como saúde e moradia devem 
ser calculados, para evitar transtornos futuramente, prin-
cipalmente quando o aposentado estiver sem condições 
de trabalhar para buscar complemento da renda. 

 2) Fazer uma poupança - Seguindo o pensamento da 
primeira dica, Átila diz que nem sempre é possível se 
sustentar com o valor pago pelo INSS. Por isso, é neces-
sário poupar uma quantia mensalmente, evitando gastar 
com itens supérfluos. Também é recomendável separar 
um valor para guardar em poupanças ou investir em 
aplicações conservadoras. 

 3) Conhecer como funciona o sistema do INSS - Muitas 
pessoas não sabem detalhes do serviço que o INSS presta. 

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JEAN PHILIPPE JEAN, profissão: armador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Haiti, data-nascimento: 05/01/1990, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Jean Wesner Jean e de Viergemene Leon. A pretendente: CHRISLENE 
DUCASSE, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 
15/03/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Yfotaine Ducasse e de 
Thermilia Douze.

O pretendente: JOÃO BATISTA SOARES NETO, profissão: op. de empilhadeira, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 
11/05/1970, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Augusto Batista Soares 
e de Maria do Socorro Soares. A pretendente: VALDIRENE FERREIRA DA ROCHA, 
profissão: protética, estado civil: divorciada, naturalidade: Campo Alegre de Lourdes, 
BA, data-nascimento: 20/08/1971, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Pedro Ferreira Dias e de Izabel Dias da Rocha.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

O Natal é uma das épo-
cas do ano de maior 
consumo. E com a 

data se aproximando, prepa-
rar seu site para ter um bom 
desempenho nesse período 
é fundamental. Por conta 
disso, o marketing de perfor-
mance está se tornando cada 
vez mais necessário para 
as empresas, isso porque 
identifica se o investimento 
feito nas mídias digitais está 
dando retorno ou não. Mi-
lhões de brasileiros fizeram 
sua primeira compra online 
durante o primeiro semestre 
de 2020, um crescimento 
de 40%. 

Em épocas de muito con-
sumo, como o natal, na qual 
as marcas investem em 
marketing digital, analisar 
se esse investimento está 
tendo o resultado esperado 
é essencial para que o cliente 
visite seu site. As pessoas 
já buscam por presentes na 
internet, e é necessário que 
a performance do seu site 
tenha um bom desempenho 
24 horas por dia. Por ser 
altamente mensurável, o 
marketing de performance 
é um investimento de baixo 
risco e de alcance alto. 

A Divibank, plataforma de 
financiamento de marketing 
digital, preparou cinco dicas 
para ajudar seu site com o 
marketing de performance 

Dicas para aumentar 
performance do site para o Natal

cionam usuários com 
mídia paga, é necessário 
evitar ao máximo que 
eles saiam do site antes 
de poder visualizar as 
promoções. 

	 •	Website responsivo 
para todos dispositi-
vos - Ter um site res-
ponsivo faz com que seja 
possível o acesso a mais 
pessoas, aumentando o 
seu alcance. Quanto mais 
seu site estiver pronto 
para que seja acessível 
em dispositivos móveis, 
como smartphones e 
tablets, mais chances 
você tem de alcançar 
aquelas pessoas que têm 
buscado informações na 
rapidez e mobilidade. 

	 •	Atualize os serviços 
usados pelo site - As-
sim como smartphones 
precisam de atualiza-
ção para melhorar sua 
rapidez e respostas, 
os serviços usados no 
e-commerce precisam 
sempre estar atualizados 
para versões mais novas. 
Versões mais novas do 
CMS usado, do banco de 
dados e da linguagem de 
programação tem corre-
ções para falhas e otimi-
zações para melhora de 
desempenho. Fonte e 
mais informações: (ht-
tps://divibank.co/).

As pessoas buscam por presentes na internet, e é necessário que a performance do seu site tenha um 
bom desempenho 24 horas por dia

A performance do seu site deve ter um bom desempenho 
24 horas por dia.

2o
p.

co
m

/re
pr

od
uç

ão
em épocas de grande con-
sumo. Confira: 
	 •	Teste a carga de seu 

site - O teste tem como 
finalidade simular o uso 
do website por um de-
terminado número de 
pessoas em um intervalo 
de tempo. Isso faz com 
que possamos nos pre-
venir e encontrar falhas 
no código para serem 
melhoradas e trazer uma 
experiência positiva e 
rápida para todos os 
usuários. 

	 •	Monitore a velocida-
de do seu site - Para 
evitar lentidão em seu 
e-commerce, vale usar 
ferramentas de testes de 
velocidade de site. Esse 
tipo de teste permite 

que você monitore a ve-
locidade da sua página 
e também oferece dicas 
sobre como melhorar 
os pontos fracos dela. 
Desse modo, você pode 
conduzir as melhorias 
necessárias no momento 
em que elas são exigidas. 

	 •	Remova banners e po-
pups intrusivos - Pop
-ups podem ser difíceis 
de fechar no móbile e 
os usuários podem aca-
bar fechando seu site. 
Além disso, banners e 
pop-ups podem conter 
imagens muito pesadas 
que demoram para ser 
carregadas no 3G/4G. 
Numa data como a Black 
Friday em que muitas 
vezes as marcas dire-

Especialista dá dicas para auxiliar 
quem está perto de se aposentar

Algumas dúvidas ainda são presentes na vida de quem está 
prestes a se aposentar.
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Alguns tópicos pouco conhecidos são importantes para 
o contribuinte. Por exemplo, trabalhadores autônomos 
devem ser contribuintes através do recolhimento como 
contribuinte individual, enquanto desempregados e pesso-
as que não realizam atividades remuneradas podem optar 
pelo recolhimento na condição de contribuinte facultativo 
para acesso à aposentadoria. 

 4) Estar atento às novas regras de aposentadoria - Átila 
alerta que a Reforma da Previdência modificou muito 
as regras e os cálculos de benefícios do INSS, inclusive 
alterando a idade para que as mulheres tenham direito 
à aposentadoria por idade, que a partir de 2023 será de 
62 anos, enquanto os homens permanecem tendo direito 
aos 65 anos e pelo menos 15 anos de contribuição. Para 
homens que tiverem seu primeiro vínculo após a refor-
ma, a exigência de tempo mínimo passou para 20 anos 
de contribuição. - Fonte e mais informações: (https://
previdenciarista.com/)

Carlos Henrique Wiens (*)

Esqueçam as contas matemáticas, as 
regras gramaticais e as distâncias marcadas 
nos mapas. 

A verdadeira missão de um professor 
é ajudar a construir histórias. Quando 
pensamos nos nossos primeiros anos na 
escola, as melhores lembranças estão sem-
pre associadas à convivência com alguém 
que nos pegou pela mão e nos mostrou que 
nós éramos importantes e capazes, quase 
sempre a figura de um professor.

Ao longo de sua trajetória escolar, cada 
ser humano experimenta muitas lições 
importantes para a vida adulta e a carreira 
profissional, mas essa talvez seja a mais 
importante delas. “Eu acredito no seu 
potencial”, “você pode sonhar mais alto”, 
“seja persistente e você poderá realizar 
grandes feitos”. 

Essas são frases que, embora nem sempre 
sejam ditas, podem ser lidas em pequenas 
atitudes, gestos e atenções que os mestres 
vão dando dia após dia, em sala de aula e 
fora dela, naquele olhar carinhoso para 
um aluno que enfrenta dificuldades com 

o conteúdo, naquela conversa que quebra 
barreiras e permite que o estudante encare 
sua timidez diante da turma, naquele incen-
tivo que vem no lugar de uma repreensão 
depois de um resultado negativo em uma 
avaliação.

É importante que nós, professores, te-
nhamos sempre o cuidado de entender que 
cada aluno é um universo de experiências, 
habilidades e personalidade absolutamente 
únicos. Que entendamos que nem sempre 
uma dificuldade para absorver a matéria é 
sinal de incapacidade e que nem sempre 
o atraso ou a sonolência durante a aula é 
sinal de que o aluno não se importa. 

Cada criança e adolescente está, como 
nós mesmos estamos, constantemente de-
safiando a si mesmo. E essa é uma jornada 
muito menos dolorosa se eles puderem 
enxergar em nós catalisadores para seu 
potencial criativo e intelectual.

Quantas histórias ouvimos de crianças 
que tiveram muitos problemas de apren-
dizagem, até que um professor específico 
percebeu que ela precisava de ajuda para 
além do simples repassar de conteúdo? 

Muitas são as oportunidades que se 

apresentam para que nossos alunos sejam 
seres humanos extraordinários e cabe a nós 
enxergar essas oportunidades e fazer delas 
pontos de virada em suas vidas. 

E, ao mesmo tempo que marcamos suas 
histórias para sempre, também somos 
marcados por elas, com a recompensa de 
guardar no coração a evolução desses seres 
que, com o passar dos anos, se tornarão 
cada vez mais completos, enchendo-nos 
de gratidão e esperança no futuro sempre 
que nos reencontrarmos.

Talvez precisemos nos ver menos como 
apenas professores e mais como escritores. 
Estamos paulatinamente contribuindo 
para que cada um dos estudantes que pas-
sam por nossas salas de aula escreva sua 
própria biografia em plenitude emocional, 
intelectual e social. Como diz Madalena 
Freire, “o educador lida com a arte de 
educar. O instrumento de sua arte é a pe-
dagogia, ciência da educação, do ensinar. 
É no ensinar que se dá seu aprendizado 
de artista”.

 
(*) - É coordenador das Assessorias de Áreas da 

Editora Aprende Brasil. 

Professores que inspiram
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