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União estável, 33 anos, brasileira
União estável, 1 filha
São Paulo, Jardim Peri (zona norte)
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Apresentação

Globaltec Editorial e Marketing
(http://globaltecnet.com)

Trabalho como diagramadora especializada em livros por mais de 10 anos e desde março de 2012, como
freelancer externo. Tenho experiência com todo tipo de livro, desde os mais simples até os mais complexos,
como literatura, infantil, didáticos universitários e escolares de todas as matérias.

Desde: novembro de 2012
Função: diagramação de apostilas para o Senac

Possuo uma excelente infraestrutura que compreende as plataformas principais Macintosh e Windows, tanto
fixa quanto móvel. Utilizo pacote Adobe desde o CS4, além de sotfwares como QuarkXPress, MathType, Sigil,
FontLab e pacote Office.

Desde: outubro de 2012
Função: diagramação de livros para o PNLD

Atualmente, me especializo em publicações digitais.

Planeta Terra Design

Editora Panda Books
(www.pandabooks.com.br)

Experiência Profissional

Desde: setembro de 2012
Função: diagramação

Centro Universitário FAM
(https://vemprafam.com.br/)

Mídia Mídia
(www.midiamidia.com.br)

De maio de 2017 à dezembro de 2017
Função: professora

Editora Mundareu | Madalena
(http://editoramundareu.com.br/)
Desde: março de 2016
Função: diagramação

Cursinho da Poli | PoliSaber
(www.cursinhodapoli.net.br)
Desde: novembro de 2014
Função: diagramação

Editora Nobel
(www.editoranobel.com.br)
Desde: outubro de 2014
Função: diagramação

Desde: setembro de 2012
Função: produzir ebooks

Editora Temática

Desde: agosto de 2012
Função: projeto gráfico, diagramação, capa e produção de ebooks

Revolução eBook
(revolucaoebook.com.br)

Período: junho de 2012
Cargo: redatora freelancer
Função: escrever artigos sobre ePubs, eBooks e similares.

Editora Saraiva
(www.editorasaraiva.com.br)

Período: março de 2012
Cargo: freelancer
Função: diagramar e emendar livros didáticos para o PNLD

Global Editora
(www.globaleditora.com.br)

Editora Rideel
(www.rideel.com.br)

Desde: julho de 2014
Função: diagramação e emendas de livros didáticos para o PNLD-Campo 2015

Período: abril de 2012
Cargo: freelancer
Função: diagramação

Editora Hedra
(http://hedra.com.br)

Oitava Rima Produção Editorial

Desde: fevereiro de 2014
Função: tratamento de scan de páginas e diagramação

Revista Emília
(www.revistaemilia.com.br)
Desde: junho de 2013
Função: diagramação

Ação Educativa
(www.acaoeducativa.org.br)
Desde: julho de 2013
Função: diagramação

Associação Cachuera!
(www.cachuera.org.br)
Desde: janeiro de 2013
Função: diagramação

Editora Abril/Ática
(www.atica.com.br)

Desde: dezembro de 2012
Função: produção de livros digitais

Período: setembro de 2011
Cargo: freelancer
Função: diagramar livros para editora Unesp.

Editora Companhia das Letras
(www.companhiadasletras.com.br)
Período: junho de 2011
Cargo: freelancer
Função: diagramação

Editora Patuá
(www.editorapatua.com.br)

Período: maio de 2011
Cargo: freelancer
Função: compor o design (projeto gráfico, diagramação e capa)

de livros de poesias e contos.

AGA Estúdio

Período: maio de 2011
Cargo: freelancer
Função: diagramação de livros didáticos para editoras como Ática, Scipione e Saraiva.

A+ Comunicação
(www.amaiscomunicacao.com.br)

Cursos

Período: março de 2011
Cargo: freelancer
Função: diagramação de livros didáticos (apostilados)

DualPixel

Todotipo editorial
(www.todotipoeditorial.com.br)

Senai

para editora Oxford University Press.

Período: março de 2011
Cargo: freelancer
Função: diagramação para editora Moderna e Cult.

ERJ Composição Editorial e Artes Gráficas Ltda.
(www.erj.com.br)

Período: novembro de 2010
Cargo: diagramadora sênior
Função: projeto gráfico e diagramação para editoras como Revista dos Tribunais, McGraw-Hill, Saraiva, Escala,

Évora e etc.

Yendis Editora
(www.yendis.com.br)

Workshop de produção de livros digitais interativos (ePub 3.0)
Data: novembro de 2013
Duração: 16 horas
Produção gráfica
Data: setembro de 2013 a outubro de 2013
Duração: 32 horas

Senac São Paulo

Técnico em comunicação visual
Data: agosto de 2013 a abril de 2015
Duração: 800 horas

Impacta

XHTML - Tableless (com CSS)
Data: 18 de fevereiro a 01 de março de 2013
Duração: 40 horas

Simplíssimo Livros

Período: fevereiro de 2010 a maio de 2010
Cargo: assistente editorial
Função: gerenciar novas obras e coordenar o material.

Workshop de produção de livros digitais (ePub)
Data: março de 2012
Duração: 16 horas

Casa de Ideias Editoração e Design
(www.casadeideas.art.br)

Atividades Acadêmicas

Período: julho de 2008 a dezembro de 2009
Cargo: diagramadora
Função: fiz projetos gráficos de miolo e diagramação de diversos tipos de livros, desde didáticos à literatura, para

editora como Saraiva, DPJ, Pearson, McGraw-Hill, Cengage Learnign, Martins Martins Fontes, Nobel, Summus,
Lúmen, Seoman, Gente e Melhoramentos.

Formação
Universidade Anhembi Morumbi

Curso: Comunicação Social – Produção Editorial com ênfase em fotografia (concluído em 2008)

Idiomas
Up Language

Inglês (Intermediário – concluído em dezembro de 2007)

Informática
Indesign
Photoshop
CorelDraw
Illustrator
QuarkXPress
Sigil
Mathtype
Plataformas: PC e Macintosh

VI Feira de Inovação

Data de exibição: 24 de outubro de 2007
Título: Ao Vivo
Atividade: A Feira de Inovação é um evento realizado anualmente pela Universidade Anhembi Morumbi, na qual

são escolhidos 28 trabalhos com ideias inovadoras, cujo objetivo é estimular o empreendedorismo dos alunos por
meio da criação de novos negócios e serviços. Meu projeto fora de uma editora chamada “Evento Editorial” que
fornece a revista “Ao Vivo” para frequentadores de shows, relatando todos os ocorridos de antes, durante e depois
do evento.

Iniciação Científica

Período de elaboração: 30 de março de 2007 à 02 de abril de 2008
Título: Roadie Crew: amor à profissão versus mercado de trabalho
Atividade: Esta pesquisa busca compreender o mercado editorial de revista em um aspecto geral, para entender

como um periódico cuja alguns padrões não condizem com a normalidade do mercado, pode sustentar-se durante
mais de dez anos trabalhando em prol de um segmento ínfimo. Busca também avaliar se é só através do amor
que a equipe da revista Roadie Crew sobrevive diante de todos esses obstáculos fornecidos por esse mercado.

Portfólio
A seguir, estão meus principais projetos.
Ainda existem outros que podem ser apreciados em: www.elisnunes.com

Diagramação

Radix História (ensino médio)
Editora: Scipione / Parceria com: Aga Estúdio
Função: diagramação

Radix História (ensino médio)
Editora: Scipione / Parceria com: Aga Estúdio
Função: diagramação

A ideia inicial deste estudo será mostrada por meio de um exemplo. Um quadrado
tem quatro lados de medidas iguais e quatro ângulos de 90°. Ao traçar uma diagonal, em
qualquer quadrado, obtêm-se dois triângulos retângulos congruentes. Os ângulos agudos de cada um dos triângulos formados medem 45°. A partir dessa evidência é possível
resolver situações como esta:

Trigonometria no triângulo
retângulo e outros elementos de
geometria analítica

Observe a árvore e determine sua altura.

A

o comparar a sombra de uma pirâmide com a sombra de um bastão perpendicular ao solo, Tales de Mileto utilizava a proporcionalidade entre as medidas dos
lados correspondentes de figuras semelhantes. Observe com atenção a planta de uma
construção. Em geral, a planta é feita levando em conta as proporcionalidades entre os
componentes de figuras semelhantes. Isso porque figuras semelhantes têm lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes.
A trigonometria é o estudo das questões angulares e de suas consequências em triângulos. O triângulo retângulo será o objeto de estudo neste capítulo.

É possível obter uma estimativa da altura da árvore
utilizando um triângulo retângulo apropriado:
Quando o ângulo do vértice
A é de 45°, a distância x entre
o ponto A e o pé da árvore
é exatamente a medida da
altura (h) da árvore, pois
o triângulo formado é um
triângulo isósceles.

h

A

Armando Catunda/Pulsar Imagens

Fácil de calcular, não?
Isso porque a medida dos
catetos são iguais. Alguém
poderia perguntar: Como
descobrir a altura da árx
vore se o local for inacessível e corresponder à hipotenusa de um triângulo
retângulo? Ou então: E
se não for possível fazer a
Rio Camburi, São Sebastião (SP), 2005.
medição do ângulo de 45°?
A trigonometria no triângulo retângulo ajuda a responder a essas perguntas. Isso determinando razões entre as medidas dos lados do triângulo retângulo em relação aos ângulos
agudos de 1° a 89°. Leia as notas que acompanham a figura abaixo:

Trigonometria.O dicionário Houaiss define trigonometria desta maneira:

Substantivo feminino
Rubrica: matemática.
Parte da matemática que estabelece os métodos de resolução dos triângulos e investiga as funções trigonométricas.

Delfim Martins/Pulsar Imagens

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

O segmento AB é a hipotenusa
do triângulo retângulo ABC. Sua
medida está expressa pela letra c.
Você já deve ter visto pelas ruas pessoas
trabalhando com um teodolito (ao lado). Esse
aparelho é utilizado para realizar medições.
Ele é capaz de medir ângulos, tanto em planos
horizontais como em planos verticais. Com
as medidas coletadas, os topógrafos realizam
seus cálculos, muitos deles fundamentados nas
ideias da trigonometria. Esta foto foi tirada na
rodovia dos Imigrantes (SP), em 2002.

O segmento AC é um cateto do triângulo retângulo ABC. Esse
cateto é oposto ao ângulo e é, ao mesmo tempo, um cateto
adjacente ao ângulo A. Sua medida está expressa pela letra b.
A

B

c
a

O segmento BC é um
cateto do triângulo
retângulo ABC. Esse
cateto é oposto ao
ângulo A e é, ao mesmo
tempo, um cateto
adjacente ao ângulo .
Sua medida está
expressa pela letra a.

C

b

No exemplo da altura da árvore, a razão utilizada foi a razão entre as medidas dos catetos.
A razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo A e a medida do cateto adjacente
ao ângulo A é chamada de tangente do ângulo A e é expressa como razão entre as medidas dos catetos em questão:
Abreviatura da tangente referente
ao ângulo do vértice A.
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45o
x

TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

Matemática (ensino médio)

h

1

2

Língua Portuguesa

tg A =

h
x

Observe como pode ser calculada a tangente de 60°.

Para entender como funcionam essas ideias trigonométricas, veja o que é possível
concluir sobre o problema da árvore. A tangente de 45° é a razão entre os catetos de um
triângulo isósceles. Veja:

B

tg 45º =

30o

h
x

Como o triângulo é isósceles, temos h = x. Nesse caso, conclui-se que tg 45º = 1.
l

Neste capítulo, serão estudadas três razões trigonométricas: o seno, o cosseno e a tangente de um
ângulo agudo de um triângulo retângulo. Observe
o triângulo retângulo ABC e leia a definição dessas
razões trigonométricas.

l

h

C





Para o cálculo dessa razão, é necessário calcular a altura (h) em função de ℓ, que é a
medida dos lados do triângulo:
2


h +   = ℓ2
2
2

2


h =ℓ –  
2
2

2

32
h =
4
2

h=

32
4

h=ℓ

a

A
b

C

A razão tangente de um ângulo A é a razão entre o cateto oposto ao ângulo A e o
cateto adjacente ao ângulo A. No triângulo ABC, a tangente pode ser representada pelas
seguintes expressões:

60o
A

c

B

3
2

Cálculo da tangente de 60°:
3

h
3 2
tg60o =
= 2 =
⋅ = 3


2 
2
2

tg A =

a
b

e

tg B =

b
a

A razão seno de um ângulo A é a razão entre o cateto oposto ao ângulo A e a hipotenusa do triângulo ABC. Nesse triângulo, a razão seno pode ser representada pelas
seguintes expressões:

tg A =

a
c

e

tg B =

b
c

A razão cosseno de um ângulo A é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo A e a
hipotenusa do triângulo retângulo ABC. Nesse triângulo, a razão cosseno pode ser representada pelas seguintes expressões:

APLICAR CONHECIMENTOS
1. Leia as definições das relações seno (sen), cosseno (cos) e tangente (tg) dadas anteriormente e calcule os valores de:
a) sen 30°

tg A =

b
c

e

tg B =

a
c

b) sen 60°
c) cos 30°
d) cos 60°
e) tg 30°
2. Construa um triângulo retângulo isósceles e calcule os valores de:
a) sen 45°
b) cos 45°Aqui será fornecida uma tabela de razões trigonométricas para uso na resolução dos problemas apresentados.

Aqui será fornecida uma tabela de razões trigonométricas para uso na resolução dos
problemas apresentados.
4

Língua Portuguesa

Matemática (ensino médio)
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Outras razões trigonométricas podem ser obtidas sem necessidade de construção da
figura e das respectivas medidas. Os ângulos de 30°, 45° e 60° são chamados de ângulos
notáveis justamente por sua ocorrência em algumas figuras geométricas.
Um triângulo equilátero cujos lados medem ℓ é também um triângulo equiângulo,
ou seja, os três ângulos têm a mesma medida: 60°. Cada uma das alturas do triângulo
equilátero coincide com a bissetriz de um ângulo de medida 60º, e, nesse caso, divide o
triângulo equilátero em dois triângulos retângulos congruentes, cujos ângulos agudos
medem 30º e 60º.
6º Ano
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PARTE TRÊS

Mensuração e apresentação
do ativo, passivo e patrimônio
líquido usando princípios
contábeis geralmente aceitos

CAPÍTULO

3

Reconhecimento da receita e de
contas a receber

6

Objetivos de aprendizagem
1. Desenvolver um entendimento sobre a
qualidade dos lucros como um conceito de
avaliação, contemplado sob os princípios
contábeis geralmente aceitos, discutidos
nos Capítulos 6 a 12.

facmu

12

2. Entender por que o método de provisão
para contas incobráveis relaciona melhor
as dívidas incobráveis com receitas do que
o método de baixa contábil direta.
3. Aplicar o método de provisão para
devedores duvidosos.

5. Desenvolver a sensibilidade para assuntos
no reconhecimento e na medição de receitas
e despesas para vários tipos de negócios.
6. Fixar o conceito de que, em períodos
longos, o lucro líquido é igual ao fluxo
de entradas de caixa menos os de saídas
de caixa, com exceção de transações
com proprietários (uma questão de
mensuração), independentemente de
quando a empresa reconhece as receitas e
as despesas (uma questão de período de
reconhecimento).

4. Analisar informações sobre contas a
receber para avaliar a administração da
operação de crédito de uma empresa.

F

açamos uma pausa para rever o que foi aprendido até agora. O Capítulo 1 apresentou uma ideia geral sobre
as principais atividades de empresas de negócios e mostrou sua relação com as três principais demonstrações
financeiras: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração dos fluxos de caixa.
Os Capítulos 2 a 4 discutiram os conceitos que estão subjacentes a cada demonstração financeira, ilustraram os
procedimentos contábeis para prepará-los e introduziram ferramentas que se pode usar para analisá-los e interpretá-los. O Capítulo 5 desenvolveu essas ferramentas analíticas mais completamente, com foco na análise de
lucratividade e risco. Neste estágio de seu estudo, você provavelmente já entende que a contabilidade financeira é
bastante precisa. As ilustrações no capítulo e os exercícios e problemas no final dele normalmente pedem respostas numéricas específicas. Propositadamente até agora, apresentamos o material aparentemente com elevado grau
de precisão para assegurar uma base sólida nos conceitos e princípios básicos de contabilidade financeira.
Chegamos ao ponto de aprofundar um pouco mais. A Parte Três (Capítulos 6 a 12) explora os princípios contábeis geralmente aceitos2 (PCGA). O Capítulo 1 abordou os PCGA como os métodos empregados pelas empresas para medir a receita de um período e a posição financeira no fim desse período. Os órgãos que estabelecem as
normas frequentemente permitem mais de um método de contabilidade para determinada transação. Além disso, os
PCGA não representam um livro de receitas culinárias que os contadores podem facilmente usar sem ter problemas
2

A título informativo, durante a redação será também utilizada a expressão “padrão contábil para os PCGA”. (NRT)
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CAPÍTULO 1

Chegada
dos negros
na cidade de
Guaratinguetá

Estrada Real designava,
no Brasil Colônia, qualquer
via terrestre de cunho oficial (pertencente, portanto, à coroa portuguesa) por
onde circulassem pessoas e
mercadorias, normalmente
possibilitando o escoamento
das áreas de mineração. O
Caminho do Rio de Janeiro
(Caminho Velho), hoje chamado de Estrada Real, foi
estabelecido no século XVII,
ligando Vila Rica (Ouro Preto), na capitania das Minas
Gerais, ao Porto de Paraty,
no Rio de Janeiro, e passando por Guaratinguetá.

Cangalha: peça de madeira que fica apoiada sobre o
lombo dos burros de tropa
e onde é pendurada a carga
a ser transportada, dividida
entre as duas laterais do
animal.

A Vila de Santo Antônio de
Guaratinguetá: caminhos e tropas
Alexandre Kishimoto
Maria Cristina Troncarelli

A

ilustração ao lado, de J. B. Debret, mostra a Vila de
Santo Antônio de Guaratinguetá, situada no caminho
que ligava a cidade de São Paulo e arredores às minas de ouro de Minas Gerais e ao porto de Paraty,
durante os séculos XVIII e XIX. A Vila de Guaratinguetá era passagem obrigatória de tropeiros e viajantes, que podiam
se abrigar nos ranchos e entrepostos de beira de estrada. Essa
rota, que era uma antiga trilha feita pelo povo indígena Guaianá, se
transformou em Estrada Real.
Como rota para as minas de ouro em Minas Gerais, o povoado
de Guaratinguetá foi elevado a “vila” em 1651, quando é instalado
um pelourinho. A construção do pelourinho, usado para castigar
criminosos e pessoas escravizadas, era uma das condições para
que a localidade fosse elevada à categoria de vila na época e obtivesse assim maior importância política.
Segundo pesquisas dos historiadores Thereza Regina de Camargo Maia e Tom Maia:
“O trânsito de tropas era incessante e intenso. No ano de
1717 foi assinalada a passagem pela Vila de Guaratinguetá de
mais de 800 animais de mercadores. No ano de 1751 aí foram
registrados 1300 cavaleiros. Essa movimentação de tropas
e de cavaleiros se fazia com grandes dificuldades por toda
a extensa e perigosa rota. As duas serras a serem vencidas
ofereciam muitos riscos, com despenhadeiros, passagens
estreitas e pedregosas. Nas chuvas, era a lama, e nas várzeas eram as travessias dos rios e ribeirões a atormentarem os
viajantes. Tanto eram os perigos que, entre Guaratinguetá e
Cunha, ainda hoje se percorre a Serra que ganhou o nome de
Quebra-Cangalha”
(Fonte: http://www.grutadagratidao.com.br/terezamaia.htm)

Na página ao lado: Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá – J.B. Debret, 1827.
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Chegada dos negros na cidade de Guaratinguetá

Carro de bois – Franz Post, 1638.

(Tradicional)

Negros da terra: os índios escravizados
Sesmaria: concessão de
terras pelo governo português a particulares, com
finalidades de cultivo e criação de gado. O sesmeiro,
que recebia a sesmaria, era
obrigado a cultivar o solo
num determinado prazo,
sob pena de cancelamento
da concessão.

Idelina das Graças Costa

Candieiro: pessoa que vai
adiante do carro de bois
conduzindo a junta de guia
(par de animais que vai à
frente), geralmente um rapaz aprendiz. O carreiro
toca os bois e zela pelo bom
andamento do carro e pela
integridade de sua carga.

Carreiro bebe
Candieiro também bebe
Patrão mandou dizer
Não me ensine o boi a beber.

Dança dos Puri – Rugendas, 1835.

Os povos indígenas que habitavam a região foram perseguidos pelas
bandeiras que buscavam mão de obra escrava, invadindo suas aldeias
e aprisionando sua população. Em 1768, por exemplo, foi realizada uma
expedição, a pedido de Morgado de Mateus, que partiu de Guaratinguetá
e outras vilas próximas, rumo à Serra da Mantiqueira para “fazer a conquista dos índios que ali se achão”, de acordo com Freire e Malheiros.
Para isso, foram convocados o exército e também os criminosos. Embora os administradores afirmassem que a redução dos índios deveria
ser feita sem violência, para estas expedições comprava-se pólvora e
chumbo grosso.
Os índios escravizados eram chamados na época de negros da terra ou de gentios da terra. Esse termo aparece no testamento de Luzia
Leme Alvarenga, registrado na Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá
em 30 de janeiro de 1690 e reproduzido em Algumas notas para a história
do Vale do Paraíba, de José Luiz Pasin:

O início da colonização do Vale do Paraíba se deu em 1628, ano em
que é concedida uma sesmaria, na região, a um morador da Vila de São
Paulo chamado Jacques Félix. Ele, por sua vez, concedeu ao capitão Domingos Luís Leme, em 1646, uma grande sesmaria situada no sertão de
Guaratinguetá. Cinco anos depois, em 1651, Leme solicitou e obteve do
ouvidor de Itanhaém, então responsável pela região, a licença necessária para a criação da “Vila de Santo Antônio do Gorantiguetá”, conforme
cita Maria Aparecida Coupé.
Como um “povoado de beira de estrada”, nos séculos XVII e XVIII, os
habitantes da Vila de Guaratinguetá desenvolviam uma economia de
subsistência e de abastecimento às tropas e aos viajantes que transitavam na rota para o Rio de Janeiro e Minas Gerais. De acordo com um
estudo de Lucila Hermann:
“A economia consistia no apresamento de índios e sua venda aos
centros agrícolas no Litoral, no comércio de gado vindo do sul com
destino à marinha, na busca de ouro; a vida econômica local é incipiente e se resume na economia de subsistência”.
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Puri: atualmente adota-se
a convenção de não se flexionar o nome de etnias indígenas e africanas, critério
que seguimos ao longo do
livro.

“Declaro que possuo oito almas do gentio da terra as quais são forras de seu nascimento peço a meus herdeiros se sirvam com elas
na conformidade que me serviram a mim e lhes dê bom trato”.
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Marketing
pode serpode
entendido
ser entendido
como a definição
como a definição
e o conhecimento
e o conhecimento
de um deterde um deterX Marketing
minado minado
produtoproduto
ou serviço
ou eserviço
a forma
e acomo
formaeles
como
sãoeles
elaborados
são elaborados
e colocados
e colocados
no
no
mercado.
mercado.
Portanto,
Portanto,
marketing
marketing
nada mais
nada
é do
mais
queé odo
planejamento
que o planejamento
adequado
adequado
da
da
relação relação
produto-mercado.
produto-mercado.

Assim, quando
Assim, quando
falamos falamos
em marketing
em marketing
atualmente,
atualmente,
estamosestamos
pensando
pensando
nas estratégias
nas estratégias
imimplementadas
plementadas
por umapor
empresa
uma empresa
para a colocação
para a colocação
de um determinado
de um determinado
produtoproduto
ou serviço
ou no
serviço
mer-no mercado, com
cado,
o objetivo
com o objetivo
de atender
de atender
e satisfazer
e satisfazer
às demandas
às demandas
e às necessidades
e às necessidades
de seu público-alvo,
de seu público-alvo,
identificado
identificado
como clientes.
como clientes.
Ao mesmo
Ao tempo
mesmoque
tempo
procura
que procura
focar suas
focar
ações
suas
noações
mercado,
no mercado,
o marke-o marketing, como
ting,
forma
comodeforma
gestãodeempresarial,
gestão empresarial,
pressupõe
pressupõe
um compromisso
um compromisso
de investimentos
de investimentos
internosinternos
e
e
externosexternos
e a previsão
e a previsão
de seu consequente
de seu consequente
retorno.retorno.
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AX
American
A American
Marketing
Marketing
Association
Association
(AMA), a(AMA),
mais antiga
a maisassociação
antiga associação
de profissiode profissionais e pesquisadores
nais e pesquisadores
ligados à
ligados
atividade,
à atividade,
assim define
assimmarketing:
define marketing:
Marketing
Marketing
éa
éa
atividade,
atividade,
conjunto
conjunto
de instituições
de instituições
e processos
e processos
para criar,
para
comunicar,
criar, comunicar,
distribuir
distribuir
e
e
transacionar
transacionar
ofertas que
ofertas
tenham
que tenham
valor para
valor
os para
consumidores,
os consumidores,
clientes,clientes,
parceiros
parceiros
e para aesociedade
para a sociedade
em geralem
(AMA,
geral2008).
(AMA, 2008).

Na prática,
Na prática,
essa relação
essa érelação
um pouco
é ummais
pouco
complexa,
mais complexa,
pois nempois
sempre
nem as
sempre
organizações
as organizações
con- conseguem seguem
definir com
definir
clareza
com os
clareza
produtos
os produtos
que oferecem
que oferecem
ou mesmo
ou definir
mesmo edefinir
conhecer
e conhecer
o mercado
o mercado
em que em
atuam.
que atuam.

OXque O
é marketing?
que é marketing?

X

Quando
e comoe deve
comoser
deve
usado
ser usado
o termo
o termo
marketing?
marketing?
X Quando

X

OXque O
é marketing
que é marketing
reversoreverso
e demarketing?
e demarketing?

X

Como
Como
marketing
o marketing
é vistoéna
visto
academia
na academia
e no mercado?
e no mercado?
X o

X

Quais
Quais
as são
interações
as interações
entre marketing
entre marketing
e comunicação?
e comunicação?
X são

Este capítulo
Este capítulo
traz conceitos
traz conceitos
básicosbásicos
para apara
leitura
a leitura
dos dos
demais.
demais.
Por isso,
Porele
isso,
é fundamental
ele é fundamental
para o para
entendimento
o entendimento
das das
discussões
discussões
propostas
propostas
no livro.
no livro.
Para conhecer
Para conhecer
mais detalhes
mais detalhes
sobre as
sobre
aplicações
as aplicações
do mardo marketing,keting,
leia também
leia também
a Partea9Parte
– Especializações
9 – Especializações
do Marketing.
do Marketing.
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NesteNeste
capítulo,
capítulo,
vamosvamos
discutir:
discutir:





Nas organizações,
Nas organizações,
sejam elas
sejam
comelas
ou com
sem ou
finssem
lucrativos,
fins lucrativos,
a presença
a presença
e a necessidade
e a necessidade
do
do
marketing
marketing
é bem evidente.
é bem evidente.
Não há Não
organização
há organização
que nãoque
tenha
nãoum
tenha
produto
um produto
ou serviço
ou serviço
a ser a ser
oferecidooferecido
a um mercado.
Indústrias,
lojas, prefeituras,
governosgovernos
estaduaisestaduais
e federais,
autarquias,
a um mercado.
Indústrias,
lojas, prefeituras,
e federais,
autarquias,
instituições
de ensino,
clubes, partidos
políticospolíticos
e seitas: etodos
produtosprodutos
e ou e ou
instituições
de ONGs,
ensino, ONGs,
clubes, partidos
seitas:possuem
todos possuem
serviçosserviços
para serem
a mercados
e a públicos-alvo
específicos.
Essa simples
consta- constaparadirecionados
serem direcionados
a mercados
e a públicos-alvo
específicos.
Essa simples
tação já tação
pressupõe
a necessidade
de as organizações
implementarem
os conceitos
de marketing
já pressupõe
a necessidade
de as organizações
implementarem
os conceitos
de marketing
para traçar
alcançar
seus objetivos.
parae traçar
e alcançar
seus objetivos.
Além disso,
ter sepor
tornado
uma necessidade
comum,comum,
a busca incessante
de novasdeestraAlémpor
disso,
ter se tornado
uma necessidade
a busca incessante
novas estratégias detégias
marketing
para potencialização
dos próprios
negóciosnegócios
leva a muitos
a gene- a genede marketing
para potencialização
dos próprios
leva a equívocos,
muitos equívocos,
ralizações
e a deformações
conceituais.
Uma breve
revisão
conceitos
e de suase transformações
ralizações
e a deformações
conceituais.
Uma
breve dos
revisão
dos conceitos
de suas transformações
de suabreve
ainda
breve história
portanto,
necessária.
ao longoaodelongo
sua ainda
história
torna-se,torna-se,
portanto,
necessária.
Antesrevisão,
dessa revisão,
entretanto,
consideramos
oportuno
e desfazer
alguns dos
Antes dessa
entretanto,
consideramos
oportuno
sinalizarsinalizar
e desfazer
alguns dos
equívocos
de conceito
e usos indevidos
que se generalizaram
nacomum.
prática comum.
equívocos
de conceito
e usos indevidos
que se generalizaram
na prática
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Atualmente,
Atualmente,
o termoomarketing
termo marketing
está bastante
está bastante
desgastado.
desgastado.
Não apenas
Não por
apenas
seu por
uso seu
geneuso generalizado,ralizado,
mas principalmente
mas principalmente
por seu por
uso seu
inadequado,
uso inadequado,
já que éjáusado
que épara
usado
denominar
para denominar
as mais as mais
variadasvariadas
atividades.
atividades.

A utilização
mais comum
do termo
chamar
vendas vendas
de marketing,
e tentaresofisticar
A utilização
mais comum
doétermo
é chamar
de marketing,
tentar sofisticar
venda direta
por telefone
com as expressões
marketing
direto edireto
telemarketing.
Na verdade,
vendaoudireta
ou por telefone
com as expressões
marketing
e telemarketing.
Na verdade,
vendas évendas
apenasé uma
dasuma
ações
umaem
cadeia
ampla
estratégia
de marketing.
apenas
dasem
ações
umamuito
cadeiamais
muito
maisda
ampla
da estratégia
de marketing.
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Caso decida
Casopor
decida
se aproveitar
por se aproveitar
da situação,
da situação,
indo contra
indoascontra
expectativas
as expectativas
e as necessidades
e as necessidades
de
de

A fabricante de ônibus Marcopolo S.A. surgiu em 1949, passando a ser assim chamada
após o sucessoAdo
lançamento
do ônibus
Marcopolo
emsurgiu
1971.em
De 1949,
origempassando
gaúcha, passou
a atuar
fabricante
de ônibus
Marcopolo
S.A.
a ser assim
chamada
no exterior
1991,doano
em que inaugurou
fábrica em
partir de
então,passou
a em- a atuar
apósdesde
o sucesso
lançamento
do ônibusuma
Marcopolo
em Portugal.
1971. DeAorigem
gaúcha,
presa expandiu-se
para Argentina,
Colômbia,
África em
do Sul,
Rússia,
e Índia.
no exterior desde
1991, anoMéxico,
em que Egito,
inaugurou
uma fábrica
Portugal.
A China
partir de
então, a emSua principal
estratégia baseou-se
em buscar
parceiros
locais
para queÁfrica
pudesse
receber
um China
maior e Índia.
presa expandiu-se
para Argentina,
México,
Egito,
Colômbia,
do Sul,
Rússia,
conhecimento
sobre estratégia
o mercadobaseou-se
e a economia
de seusparceiros
países, com
vistas
facilitar
sua adaptação.
Sua principal
em buscar
locais
paraa que
pudesse
receber um maior
A empresa
conseguiu sobre
obter oseu
elemento
de diferenciação
medida
em
que apassou
vender
conhecimento
mercado
e a economia
de seusna
países,
com
vistas
facilitara sua
adaptação.
os ônibus
desmontados
e a implantar
prospectardefábricas
no exterior
encarregadas
monta-a vender
A empresa
conseguiu
obter seue elemento
diferenciação
na medida
em quedapassou
gem, pois
assim conseguiria
baratear
o frete cobrado
pelosfábricas
navios para
realizar encarregadas
as exportaçõesdae montaos ônibus
desmontados
e a implantar
e prospectar
no exterior
adequargem,
melhor
produto
final àsbaratear
exigências
do país
de atuação.
Desse modo,
passouasa exportações
enviar
poisseu
assim
conseguiria
o frete
cobrado
pelos navios
para realizar
e
um número
maior
de funcionários
ao exteriordopara
o acompanhamento
dosa enviar
adequar
melhor
seu produtobrasileiros
final às exigências
paíspromover
de atuação.
Desse modo, passou
métodos
produção,
tendo
“exportado”brasileiros
mais de 200
pessoas para
até 2007.
umdenúmero
maior
de funcionários
ao exterior
promover o acompanhamento dos
métodos
de
produção,
tendo
“exportado”
mais
de
200
pessoas
até 2007.
Posteriormente, ampliou sua linha, desenvolvendo de ônibus de dois andares
a micro-ônibus, e
implantou umaPosteriormente,
metodologia deampliou
produção
customizada,
como
criaçãodede
umandares
ônibus acom
teto
suamais
linha,
desenvolvendo
deaônibus
dois
micro-ônibus,
e
removível
para o mercado
saudita, uma
vez que de
acordo
com os rituais
implantou
uma metodologia
de produção
mais
customizada,
comoreligiosos
a criação muçulmanos
de um ônibusalicom teto
predominantes,
é permitida
a presença
de elementos
a cabeça
e Deus.
Para muçulmanos
atender
removívelnão
para
o mercado
saudita, uma
vez que entre
de acordo
comdos
os fiéis
rituais
religiosos
ali
às exigências
das mineradoras
de cobre achilenas,
foram
desenvolvidos
mais
predominantes,
não é permitida
presença
de elementos
entreônibus
a cabeça
dosaltos
fiéisee com
Deus.estruPara atender
tura de às
aço
inoxidáveldas
para
evitar a corrosão,
a pedido foram
de alguns
artistas, a empresa
implementou
exigências
mineradoras
de cobree chilenas,
desenvolvidos
ônibus mais
altos e com estruquartostura
de dormir
veículospara
paraevitar
lhes propiciar
comodidade
emdesuas
viagens.
de açonos
inoxidável
a corrosão,
e a pedido
alguns
artistas, a empresa implementou
quartosdedesua
dormir
nos veículos
para lhes propiciaracomodidade
em suas
viagens.
Diante
bem-sucedida
internacionalização,
Marcopolo S.A.
recebeu
diversos prêmios,

entre eles o Prêmio
Destaque
Comércio Exterior
pela Associação
ComércioS.A.
Exterior
do Brasil-AEB
Diante
de sua de
bem-sucedida
internacionalização,
a de
Marcopolo
recebeu
diversos prêmios,
o
Prêmio Exportação
em 2005;
o Premio
Exportação
ADVBdenaquele
mesmo
anopela
e em
2006; o 36
entre
eles o Prêmio
Destaque
Comércio
Exterior
Associação
de Comércio
Exterior doRS,
Brasil-AEB
Categoria
Exportadora
MasterADVB
pela Associação
dos Dirigentes
Marketing
Vendas;
e de
Exportação
RS,
emTrajetória
2005; o Premio
Exportação
naquele mesmo
ano e emde2006;
o 36o ePrêmio
Personalidade
Exportação
Sr. Paulo Bellini,
pelapela
Associação
dosdos
Dirigentes
de de
Marketing
e Vendas
Categoria
Trajetória–Exportadora
Master
Associação
Dirigentes
Marketing
e Vendas; e de
no ano Personalidade
de 2008. Em 2007,
era considerada
terceira
maior
fabricante
de ônibus,
com um
Exportação
– Sr. PauloaBellini,
pela
Associação
dosmundial
Dirigentes
de Marketing
e Vendas
faturamento
anual
de R$ Em
2 bilhões,
40% delesaadvindo
vendas
realizadas
no exterior.
no ano
de 2008.
2007, sendo
era considerada
terceira das
maior
fabricante
mundial
de ônibus, com um
faturamento anual de R$ 2 bilhões, sendo 40% deles advindo das vendas realizadas no exterior.
Para saber mais:
www.marcopolo.com.br

Para saber mais:
www.marcopolo.com.br
http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0909/negocios/m0147800.html
http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0909/negocios/m0147800.html
http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI91436-16642-1,00LIDERANCA+DEPOIS+DA+CRISE.html
http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI91436-16642-1,00-
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Por outro lado, as empresas, às vezes, enfrentam situações incontroláveis, que resultam em

problemas naPor
oferta
delado,
seus produtos
e/ouàsserviços.
Surpresassituações
climáticas,
greves e boicotes,
avaoutro
as empresas,
vezes, enfrentam
incontroláveis,
que resultam
em
rias emproblemas
equipamentos
de produção,
acidentese/ou
e outras
causasSurpresas
imprevistas
podem ocasionar
queda avana oferta
de seus produtos
serviços.
climáticas,
greves e boicotes,
na quantidade
de produtos e/ou
serviços a acidentes
ser disponibilizada
no mercado.
rias em equipamentos
de produção,
e outras causas
imprevistas podem ocasionar queda
na
quantidade
de
produtos
e/ou
serviços
a
ser
disponibilizada
mercado.
Com a demanda se mantendo em patamar normal, a empresanopode
escolher dois caminhos: o antimarketing,
aumentando
o preço arbitrariamente
e fazendo
valer seu
poder
de bargaCom a demanda
se mantendo
em patamar normal,
a empresa
pode
escolher
dois caminha sobre
seus
clientes, ou pode
implementar
o processo
estratégicoe conhecido
como
nhos:
o antimarketing,
aumentando
o preço
arbitrariamente
fazendo valer
seudemarkepoder de bargating. Aqui,
o prefixo
significa
vezimplementar
de, movimento
contrário.
nha sobre
seusde
clientes,
ouem
pode
o processo
estratégico conhecido como demarketing. Aqui, o prefixo de significa em vez de, movimento contrário.
X Assim, podemos definir demarketing como gestão estratégica que visa compatibilizar Assim,
entre os
potenciais,
as necessidades
e as expectativas
(vejavisa
o Capodemos
definir
demarketing
como gestão
estratégica que
compatiX a relação
pítulo 5)
da empresa
e de
seusosclientes
em situações
especiais,
emexpectativas
que a demanda
bilizar
a relação
entre
potenciais,
as necessidades
e as
(veja o Casuperapítulo
a oferta
ou,empresa
então, quando
a empresa,
por
alguma especiais,
razão, tem
deque
inibir
o
5) da
e de seus
clientes em
situações
em
a demanda
consumo
ou
mesmo
retirar
o
produto
do
mercado
momentaneamente.
supera a oferta ou, então, quando a empresa, por alguma razão, tem de inibir o

consumo ou mesmo retirar o produto do mercado momentaneamente.
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Caso decida por se aproveitar da situação, indo contra as expectativas e as necessidades de
decida
por seter
aproveitar
da situação,
indoocontra
as expectativas
e asquando
necessidades
de
seus clientes, Caso
a empresa
poderá
sua imagem
prejudicada,
que dificultará
a relação
a
clientes, a empresa poderá ter sua imagem prejudicada, o que dificultará a relação quando a
situaçãoseus
se normalizar.
situação se normalizar.
O processo do demarketing pressupõe o uso de pesquisas para se identificar o nível e a
processo dodos
demarketing
pressupõe
o uso odepotencial
pesquisasdepara
se identificar
o nível e a
natureza das O
expectativas
clientes, bem
como avaliar
atendimento
da emdas expectativas
clientes, bem
como avaliar
o potencial
de atendimento
presa anatureza
fim de tomar
decisões (de dos
quantidades
e de preços)
que possam
satisfazer
tanto as ne- da empresadaa empresa
fim de tomar
decisões
(declientes.
quantidades
preços)aque
possam satisfazer
tanto as necessidades
quanto
a de seus
Nessee de
contexto,
comunicação
desempenha
cessidades
da empresa
quanto
a de de
seus
clientes. Nesse
contexto,
a comunicação
desempenha
um papel
importante
para ajustar
o nível
conhecimento
mútuo
da situação,
minimizando
um conflitos.
papel importante para ajustar o nível de conhecimento mútuo da situação, minimizando
potenciais
potenciais conflitos.
Podemos citar algumas situações como exemplos de demarketing.
Podemos citar algumas situações como exemplos de demarketing.
=
O recall de veículos acontece quando a montadora se dá conta de que vendeu produtos

O recall
de veículos
quando
dá conta de aque
vendeu produtos
com=alguma
deficiência,
poracontece
menor que
seja, ae montadora
incentiva ossecompradores
se dirigirem
com algumapara
deficiência,
menor
que seja, e incentiva
os compradores
a se
dirigirem
às concessionárias
o devidopor
reparo.
Obviamente,
a ocorrência
repetida desse
tipo
de açãoàsresultará
em antimarketing.
concessionárias
para o devido reparo. Obviamente, a ocorrência repetida desse tipo
de ação norte-americano
resultará em antimarketing.
=
O laboratório
Merck Sharp & Dohme retirou do mercado mun-

dial,=emergencialmente,
em setembro de
2004,Sharp
seu “produto
estrela”,
anti-infla
O laboratório norte-americano
Merck
& Dohme
retirouo do
mercado munmatóriodial,
Vioxx.
A empresa implementou
uma
emergencialmente,
em setembro
de operação
2004, seulogística
“produtocomplexa
estrela”, opara,
anti-inflano menor
prazoVioxx.
possível,
o remédio
das prateleiras
dos pontos
de venda
em para,
matório
A retirar
empresa
implementou
uma operação
logística
complexa
cerca de
países.
Além
disso, empreendeu
um esforço
imenso dos
de comunicação,
no80
menor
prazo
possível,
retirar o remédio
das prateleiras
pontos de venda em
que seus
executivos
desconheciam
sustentando
da opinião
Alémpública
disso, mundial
empreendeu
um esforço
imenso
de comunicação,
cerca diante
de 80 países.
que o uso
continuado
do produto
poderia
causar
sérias consequências
aos usuários.
sustentando
diante
da opinião
pública
mundial
que seus executivos
desconheciam
Se a empresa
nãocontinuado
conseguir provar
que agiu
de boa-fé,
se constituirá
que o uso
do produto
poderia
causar essa
sériassituação
consequências
aos usuários.
em umSe
gigantesco
exemplo
de antimarketing.
a empresa
não conseguir
provar que agiu de boa-fé, essa situação se constituirá
em &
umJohnson,
gigantesco
exemplo
antimarketing.
=
A Johnson
em 1982,
teve de
algumas
unidades de seu produto Tylenol adulteradas por
um
indivíduo
insano, oem
que1982,
resultou
morteunidades
de algunsdeusuários.
A constatação
=
A
Johnson
& Johnson,
teve na
algumas
seu produto
Tylenol adulterado fatodas
levou
empresa
a disseminar
campanha
comunicação,
desestimulando
pora um
indivíduo
insano, ouma
que resultou
na de
morte
de alguns usuários.
A constatação
a compra
o consumo
de tal produto.
A retirada
produto das
prateleiras dosdesestimulando
pontos
do efato
levou a empresa
a disseminar
umado
campanha
de comunicação,
de venda
e a posterior
modificação
produto,
cápsulas
comprimidos,
alémdos
do pontos
a compra
e o consumo
de taldoproduto.
Ade
retirada
do para
produto
das prateleiras
desenvolvimento
embalagens
mais resistentes
à adulteração
e depara
umacomprimidos,
campanha dealém do
de venda ede
a posterior
modificação
do produto,
de cápsulas
esclarecimento,
fizeram desse
caso um dos
exemplos
eficientes
do demarketing
e do
uso
desenvolvimento
de embalagens
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Apesar de o objetivo mais evidente das empresas ser o de aumentar as vendas, muitas
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de mercado,
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que pode ser ocasionado por diversos fatores, como no exemplo abaixo.
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maior acionista,
Problemas
Sendo
seu produto
um recurso
natural,
a Sabesp,
empresa precide economia
sa regular
seu
fornecimento
para
evitar
desgastes
ambientais
e dificuldamista, com o Governo do Estado de São Paulo como maior
acionista, precides comsafornecimento.
Dessa forma,para
apesar
de sua
receita ambientais
ser inerentee ao
regular seu fornecimento
evitar
desgastes
dificuldaabastecimento
água, o aumento
não
se
des comde
fornecimento.
Dessadesordenado
forma, apesardo
deseu
suaconsumo
receita ser
inerente
ao
mostra abastecimento
favorável. A maior
dificuldade,
então,
é fazer com do
queseu
seus
consu- não se
de água,
o aumento
desordenado
consumo
midoresmostra
compartilhem
deAtal
necessidade
e a compreendam,
favorável.
maior
dificuldade,
então, é fazer sem
com comproque seus consumeter amidores
imagemcompartilhem
da empresa. de tal necessidade e a compreendam, sem comprometer a imagem da empresa.
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Da Pós-Modernidade à Globalização:
Cenário Histórico da Teoria Crítica
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O período atual, chamado por alguns autores de pós-moderno, novo capitalismo e capitalismo tardio, viabiliza processos intrínsecos relativos à linguagem, os quais afetam
radicalmente o discurso globalizado. Essas características
históricas precisam ser desveladas para que o estudo linguístico, na perspectiva discursiva crítica, seja viabilizado.
Para pensarmos no assunto, sugerimos ao leitor que
reflita sobre quais são os desenvolvimentos relevantes que
afetarão nossa vida neste início do século XXI e em como
nomear e caracterizar esse período. A literatura sobre o assunto nos apresenta alguns autores que buscam responder
a essas perguntas. De acordo com Giddens (2000), observamos três perspectivas sobre os questionamentos em causa:
1) o fato de que vivemos em uma sociedade pós-industrial;

Práticas de linguagem na globalização
Editora: Patuá
Função: projeto gráfico e diagramação

saímos, também, para o mundo, de certo modo, libertos de
nosso invólucro material e de nossa identidade real. Circulamos hoje totalmente desvinculados dos grilhões das Eras
passadas, somos mentes flutuantes, identidades simuladas,
vidas imaginariamente germinadas on-line, transitando em
um mundo de superfícies mutáveis.
Mark Poster vai marcar esse período como sendo a
segunda Era dos Mídia. Em que os modos de produção
capitalista, marcados pela revolução industrial e pela
sociedade moderna, são configurados na pós-modernidade pelo modo de informação em que o bem capital
mais relevante é a Informação e essa está atrelada a valores econômicos, culturais, políticos de uma sociedade
globalizada e tecnológica.
Outra abordagem feita relativamente a esse período de mudança social é realizada por Francis Fukuyama
por meio da expressão fim da história. Ele enfatiza que
esse período se baseia não no colapso da modernidade,
mas em seu triunfo em todo o planeta caracterizado pelo capitalismo e pela democracia liberal. O fim da história, segundo o referido autor, significa o ponto final do
desenvolvimento da ideologia e da universalização da
democracia ocidental como forma última de governo
da humanidade (FUKUYAMA, 1992). Sintetizando, o
autor não quer dizer que a história acabou, mas que não
há mais oportunidade para o capitalismo e a democracia
liberal que triunfaram anteriormente.
Essa visão a respeito do fim da história é contestada
por Virílio (1995), pois, na concepção do referido autor,
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seria mais viável falar-se em fim da geografia, visto que as
distâncias não mais importam e a concepção de fronteira
geográfica é cada vez mais frágil. Pensamos que o autor (op.
cit.), com essa observação, toca em um ponto nodal da pósmodernidade, ou seja, os limites territoriais não impedem
mais a comunicação a longa distância, realizada atualmente via Internet, na verdade, hoje, eles são marcos fantasmagóricos de realidade ultrapassada pela virtualidade.
Sem dúvida, não vivemos o fim da história, nem mesmo o princípio do fim, na visão de Bauman (2005), pois,
para o autor, estamos no limiar de uma grande transformação mundial em que as forças descontroladas da globalização e seus efeitos danosos deverão ser postas sob o
controle popular democrático. Explicamos melhor, na
perspectiva de Bauman (op. cit.), chegou a hora em que a
humanidade deverá tirar conclusões a respeito da irreversível dependência mútua entre os humanos que se instalou
via globalização. Chegou o momento de encará-la de tal
modo que a qualidade de vida e a dignidade de incontáveis
seres humanos sejam garantidas para que a fragilidade e
a insegurança, fenômenos hoje comuns, desapareçam do
cenário atual e futuro.
As mudanças relativas à informatização na era pósmoderna são discutidas também por Lyotard (2004), no
momento em que o filósofo analisa o estatuto do saber na
sociedade pós-industrial. A premissa fundamental de Lyotard consiste em dizer que o saber mudou a partir dos anos
1960-1970. Anteriormente ele fazia parte da formação de todo indivíduo para que se tornasse um cidadão participante.

Práticas de linguagem na globalização
Editora: Patuá
Função: projeto gráfico e diagramação

Assim sendo, o indivíduo entregava-se ao processo de interiorização do saber. A escola e os professores eram os donos
do saber universal e os principais responsáveis pela transmissão do conhecimento aos alunos, os quais, por definição, tinham um saber incompleto. O desnível justificava a
autoridade do professor e a obediência do aluno.
A partir da informatização, o saber passa a viver uma
explosiva exteriorização: torna-se abundante e acessível. Já
não há mais o desnível, de um modo geral, em relação a
professor e a aluno quanto à informação. O desnível ocorre
no modo de utilização do conhecimento. O saber perde
sua condição de uso e passa a ter um valor de venda e vincula-se às questões do poder econômico e político, ou seja,
ele é a moeda que define, na cena internacional, os jogos
hegemônicos (entre as nações, entre as empresas multinacionais). Acrescentamos que o conhecimento hoje está intimamente vinculado às questões econômicas e de poder, e
esse poder refere-se tanto a quem o detém, quanto àquele
que, via Internet, o difunde, atribuindo-lhe, assim, o que
Lyotard chama de valor de troca.
O mundo da alta modernidade, na visão de Giddens
(2002), vai além das fronteiras das atividades pessoais e dos
compromissos individuais, estando pautado pelos riscos e
perigos, os quais devem ser vistos não como um momento
de crise, mas como um estado de coisas mais ou menos permanentes. Complementamos esse pensamento ao chamar
atenção para as questões de insegurança, de incerteza e de
periculosidade vivenciadas pela humanidade atualmente:
a instabilidade em relação ao emprego, a grande difusão

21

O vendedor do futuro

O vendedor do futuro

Nosso mundo tem passado por muitas mudanças. Você poderia destacar uma que observa na área de vendas?

Lembro que havia, antes, uma separação clara entre negócios
B2B (business to business), isto é, as transações entre empresas,
e os negócios B2C (business to consumer), de empresas a consumidores. No entanto, cada vez mais, os vendedores B2B adotam
abordagens e técnicas B2C e vice-versa. Antigamente, dizíamos
que a compra industrial era mais racional e a compra pessoal era
mais emocional. Agora, temos emoção e razão na compra industrial e na pessoal.
Está havendo um reconhecimento de que, por trás de uma decisão
industrial, existem um ser humano e suas idiossincrasias?

Existe um comprador humano e, às vezes, até três ou quatro, porque há aquele que solicita o pedido, depois aquele que avaliza o
pedido, aquele que consegue a verba e o que a compra. É preciso
entender as idiossincrasias e criar argumentos. Provavelmente, será
preciso ajudar a pessoa que primeiro solicitou sua presença a encontrar argumentos para percorrer toda essa cadeia decisória e sair
do outro lado com o produto na mão.

WALTER
LONGO
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É difícil a comunicação com tantos escalões?

Não é fácil, mas o vendedor tem de começar pensando em quem o
chamou. Se tiver sido um funcionário técnico, o vendedor não terá
de falar só em “tecnicês” com ele, porque precisará municiá-lo de
argumentos para que convença o diretor financeiro. Por exemplo,
deve falar em X% de redução no volume de trabalho, o que significa Y pessoas a menos na produção. O diretor financeiro também
quererá saber o que a empresa faria sem o produto, quando teria
mais dinheiro em caixa. Percorrem-se os escalões até chegar ao presidente, que quer saber o que a empresa ganharia com a compra.
17
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O vendedor do futuro

Renato Gosling

Em outras palavras, o vendedor deve se concentrar em expor o que
seu produto fará para o negócio do cliente, para a área da pessoa
em questão e para a própria pessoa, que quer ser promovida, quer
ser bem-sucedida no trabalho.

tamanho da verba que investe, que marcas tem no Brasil e no mundo, onde estão seus escritórios, quem é seu presidente, o que pensa
o diretor de marketing sobre promoção e propaganda etc.
O acesso à “exteligência”, em certo sentido, nos trouxe mais poder?

Nós ganhamos, de repente, a condição de super-homens. Ganhamos a possibilidade de onisciência, onipotência e onipresença, quase brincando de Deus. Mas não estamos usando isso no mundo
profissional. Daqui para a frente, quem quiser ser pertinente, relevante, terá de usar esse novo superpoder.

Agora, temos emoção e razão na
compra industrial e na pessoal.

Para o mesmo produto, então, cada pessoa vislumbra um benefício?

Sim, e numa residência é a mesma coisa. O vendedor de geladeira
precisará saber se está vendendo para um homem ou uma mulher, se
essa mulher trabalha fora ou não, se tem filhos, empregada, cozinha
grande ou pequena.

Um superpoder que deve ser colocado a serviço do cliente, certo?

Exato, porque a mudança subjacente ao processo de vendas foi a
seguinte: da oferta de um leque de opções para o cliente escolher,
dentro do que ele vislumbrava, para um cliente que não sabe o que
escolher. O vendedor era, antes, subserviente, mas estávamos num
mundo que não mudava constantemente. As pessoas tinham, de
certa maneira, certeza do que queriam. Porém, o cliente de hoje
não sabe mais o que quer. Ele nem sabe o que pode querer, em
nenhum ramo de atividade. O volume de opções é tamanho que
ele perdeu as certezas pelo caminho. Então, o vendedor tem de
assumir uma missão consultiva. Precisa ajudar o cliente a decidir
como e o que comprar ou consumir.

Algumas pessoas sentem falta de preparo do vendedor em relação à empresa para a qual pretende vender. Poderíamos dizer
que o profissional que tem perfil “nexialista” não seria tão
desavisado?

Sim, eu mesmo recebo dezenas de pessoas que vêm à agência para
me vender algo e me perguntam que clientes temos. Eu tenho vontade de mandá-las embora. Não é possível que alguém venha me
visitar sem saber isso! O mundo digital nos trouxe a “exteligência”,
ou seja, o capital cultural humano que está ao nosso redor e disponível por meio do universo digital, editável, selecionável e acessível
instantaneamente e de modo imediato. Esse capital externo já existia, mas não era acessado como agora, tão facilmente. Então, se eu
sei que amanhã visitarei uma cervejaria, abro meu iPad e encontro
lá tudo o que se pode imaginar sobre cervejas e sobre a companhia
em particular. Posso saber qual agência de publicidade a atende, o

Você se refere tanto à compra de um bem de capital como à de uma
roupa no varejo?

Exatamente. A abrangência é total.
A venda transacional, mais focada em negociar preços, perdeu espaço?

Quem se concentra só em preço está equivocado. Acaba se tornando apenas um intermediário entre a empresa que representa e o
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Capas

Voltado para professores e estudantes, ele é
composto por itens que complementam o
conteúdo do livro e servem de apoio didático para uso em sala de aula e para fixação
do tema. Cada livro tem seu material e seu público específico, sendo necessária a visita ao
site para ver qual material foi disponibilizado
para você.
Além do material de apoio, o site traz os principais lançamentos e as novidades na área de
livros Universitários e de Negócios, incluindo
os livros digitais, contribuindo cada vez mais
para a expansão do conhecimento.
Essa é mais uma forma de demonstrar a
preocupação da Editora Saraiva em criar
subsídios que facilitem a aprendizagem e
que possam colaborar com a evolução da
educação no Brasil.
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Aplicação: Indicado para os cursos de Administração, Análise de Sistemas, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Comunicação e Engenharia da Informação.

José Osvaldo De Sordi

ADMINISTRAÇÃO DA INFORMAÇÃO

extra, que a Editora Saraiva disponibiliza no
site www.editorasaraiva.com.br.

José Osvaldo de Sordi

O material de apoio consiste em conteúdo

No contexto organizacional, é de extrema importância a realização
da gestão da qualidade das informações para que as empresas estejam habilitadas a desenvolver o processo de gestão do conhecimento.
Assim como foi necessário o domínio de práticas, técnicas, conceitos e
métodos de processamento de dados para que as empresas pudessem
gerar informação, agora faz-se necessária a correta gestão do ambiente
informacional para que elas possam gerar e gerir o ativo conhecimento.
E esse é o direcionamento do livro Administração da informação: fundamentos e práticas para uma nova gestão do conhecimento. Seu objetivo é aproximar os conceitos e os fundamentos da administração da
informação dos diversos desafios organizacionais pertinentes à gestão
eficaz de suas informações, levando o conteúdo necessário aos acadêmicos e pesquisadores, bem como aos praticantes que enfrentam as
dificuldades no dia a dia das organizações.

ADMINISTRAÇÃO DA

INFORMAÇÃO

Fundamentos e práticas para uma nova gestão do conhecimento
2a edição

José Osvaldo De Sordi tem pós-doutorado em Administração pela Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade
da Universidade de São Paulo (FEA-USP),
doutorado em Administração de Empresas,
com concentração na área de Sistemas de
Informação pela Fundação Getulio Vargas
(FGV-SP), mestrado em Gerenciamento de
Sistemas de Informação e bacharelado em
Análise de Sistemas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas).
Atualmente é docente pesquisador do programa de mestrado em Administração das
Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) e
docente colaborador do programa de mestrado profissional em Administração da Faculdade Campo Limpo Paulista (FACCAMP).
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“Apesar de origens tão diferentes, fotógrafa e
indígenas produzem juntos um conjunto de
imagens que revelam uma surpreendente cumplicidade, como se Juliana fizesse, desde sempre,
parte dessa mesma comunidade.”
Evandro Teixeira & José Inácio Parente
“Sempre me perguntei: Quem seria
‘o homem da floresta’?”
Juliana Cupini

Amazônia em pessoa | Personally, Amazonia
Editora: Patuá
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JULIANA CUPINI

CUPINI AMAZONIA

PERSONALLY, AMAZONIA

“A fotógrafa, que também mostra a
poeta através das linhas do tempo
na face dos ribeirinhos e caboclos,
a magia dos índios com suas pinturas,
seus rituais e lendas e rios.”
Nazarene Maia

AMAZÔNIA EM PESSOA

“A Fotografia é uma forma
de estar no mundo, viver!”
Luiz Achutti

AMAZÔNIA
EM
PESSOA
JULIANA PERSONALLY,

O

s trabalhos desta obra foram desenvol-

vidos por alunos do curso de Química da UFPel
e por professores da educação básica, que fizeSão oito artigos que propõem uma abordagem didática que relaciona temas da Química –

prática pedagógica e a construção
de autonomia no gerenciamento
da própria carreira.
Os grupos de trabalho do Pibid-Química são formados por alunos
de licenciatura em Química, professores do curso (atuando como
coordenadores) e professores de
Química da educação básica (que
atuam como supervisores). Coordenadores e supervisores têm a
função de orientar e acompanhar
os licenciandos no planejamento e
desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas a alunos do Ensino Médio e à comunidade na qual
a escola está inserida.
As atividades apresentadas neste livro foram realizadas na rede
pública estadual de Pelotas (RS).
As escolas envolvidas foram o Instituto Estadual de Educação Assis
Brasil, o Colégio Estadual Dom João
Braga, a Escola Técnica Estadual
Professora Sylvia Mello e a Escola
Estadual de Ensino Médio Nossa
Senhora de Lourdes.

como os conceitos de pH e metal pesado – a
atividades cotidianas – como a alimentação e
o uso de cosméticos. Assim, a Química pode
sair da sala de aula e contribuir para instigar a
curiosidade dos alunos.

Autores

Práticas para o ensino de Química no ensino médio: Ações do Pibid/Ufpel

ram parte do Pibid-Química em 2012 e 2013.
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Ações do Pibid/UFPel

Aline Kopf

Joélcio Rosa da Silva Junior

Ana Helena Schröder

Karen da Luz Cruz

Ana Paula Hobuss

Letícia Daiane Albrecht

Ane Maciel Dias

Magna Lameiro

Bárbara dos Santos

Maíra Dallmann Ücker

Cássio Henrique Henn

Michele Dubow

Emanuele Ferreira Lessa

Monique da Rocha Loi

Organizadores
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Roberta Santos

Gratiane Velleda Brito

Robson Simplício

Alzira Yamasaki
Maira Ferreira
Ana Helena schröder
Joélcio Rosa da Silva Júnior
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Suelen Santana dos Santos
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O

Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid),
criado em 2007 pelo Ministério da
Educação, foi implementado pela
Capes e pelo FNDE para aprimorar
as ações acadêmicas voltadas à formação de professores nos cursos
de licenciatura. O objetivo do programa é inserir os licenciandos no
cotidiano cotidiano de escolas da
rede pública estadual, promovendo
a integração entre educação superior e educação básica.
Desde a primeira edição do Pibid
na Universidade Federal de Pelotas
(UFPel), os licenciandos do Pibid-Química atuam para desenvolver
competências e construir a identidade do professor de Química,
tanto no campo dos conhecimentos químicos como no da pedagogia. Isso inclui a compreensão do
papel social da universidade e da
escola, a integração da Química às
demais áreas do conhecimento, o
desenvolvimento de processos de
investigação e aperfeiçoamento da
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Alguns títulos
da coleção
Ana e Pedro – Cartas

Vivina de Assis Viana e
Ronald Claver
Bullying no aquário
O enigma da casa de vidro

© Suzanne Apsan

A Autora
Nascida em São Paulo, em 1943, Mir-

Confusa e cada vez mais solitária, Sofia se agarra
a algo que ninguém pode lhe tirar, seu talento ao
piano, como arma para não ficar de cabeça baixa.
Com maestria e originalidade, Mirna Pinsky traz à
tona não apenas o drama pessoal de uma vítima de
bullying e cyberbullying, como também os mecanismos que agem no interior de quem se empenha
em ridicularizar alguém.

na Pinsky é formada em Jornalismo,
com especialização em Teoria Literária.
Na década de 1970, colaborou como
repórter e redatora em revistas e jornais. Escreve poemas desde a adolescência, mas só em 1978 publicou seu

Mirna Pinsky

Ivan Jaf

Mas a vida na cidade grande pode ser difícil logo de
cara. Na escola nova, Sofia é discriminada por uma
turma de meninas que se autodenomina MAGNÍFICAS.
Por aí, já dá para imaginar o que vem pela frente...

De cabeça baixa

Sofia ficou muito feliz quando o pai anunciou que a
família se mudaria para São Paulo. Pensou que talvez isso pudesse lhe dar mais energia, mais vontade
de tentar coisas novas e amigos mais divertidos.

primeiro livro, para crianças. A partir

dades, de dois projetos sociais cria-

Onde o céu acontece
Sônia Barros

dos por ela ligados à escola: Projeto
Escreva Comigo e Ler Com Prazer –
Um Projeto de Alfabetização.

Rita está crescendo

Telma Guimarães
Castro Andrade

O segredo da casa amarela

Giselda Laporta Nicolelis

Leia também, de Mirna Pinsky:
As muitas mães de Ariel e outras histórias
Faz de conta
Nó na garganta
Sardenta

LINHAS

Moacyr Scliar

ENTRE

Uma história só pra mim

dos anos 1980, passou a trabalhar para
editoras.
Hoje participa, entre outras ativi-

Ganymédes José

O vendedor de queijos e
outras crônicas

Alexandre Azevedo
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Mirna Pinsky

De cabeça
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