
Agora, marqueteiro tem salvação!  
José Luiz Tejon  
 
A arte da venda e do marketing não é um embrulho de espertos espetaculares. Milhares de seres 
humanos abrem seus próprios negócios e precisam desse fundamento para ter a chance de serem 
bem sucedidos  
 
Não poderia haver redenção maior para a nossa classe de profissionais de marketing do que a 
declaração da Dona Jô! Esta voluntária eterna da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae), sua fundadora também, quando questionada sobre a sua profissão, não hesitou: “Sou 
marqueteira”.Qual a razão da euforia, perguntariam os leitores?  
 
É a consciência de que a venda e o marketing têm dignidade. No caso da Apae,  a entidade vive 
da luta pela conquista e manutenção de uma percepção de instituição séria, em efetivar o 
atendimento aos excepcionais. Consagrou-se como centro de tecnologia avançada, presta serviços 
extraordinários ao país e tem reconhecimento internacional por tudo isso.  
 
Benditos sejam os céus com a declaração de Dona Jô! Depois de tanto marketing político, de 
guerra de cerveja, de briga com galo e sem galo, de esnobação, afetações e de ausência legítima 
e verdadeira de competentes lideranças no setor, somente a Dona Jô poderia nos salvar. 
 
A arte da venda e do marketing não pode ser decodificada como um embrulho de espertos 
espetaculares. Milhares de jovens são formados anualmente nas nossas escolas para a gestão 
comercial e de marketing das organizações. Milhares de seres humanos abrem seus próprios 
negócios e precisam desse fundamento para ter a chance de serem bem sucedidos. 
 
Cada vez mais, centenas de organizações sem fins lucrativos, para efetivar a sua ação de alto 
impacto na qualidade ética humana, necessitam de marketing, precisam de vendedores corajosos, 
destemidos, apaixonados e completamente desavergonhados, pelo bom sentido das causas que 
representam.  
 
Para um grande vendedor, e marqueteiro, o presente não é colheita do passado. É resultado do 
futuro. Parabéns dona Jô Clemente, pela realidade da sua obra e, muito obrigado, em nome de 
toda classe de marqueteiros brasileiros pela maior honraria que poderíamos ter recebido. 
 
Considere-se dignamente diplomada pela grandeza que a sua pessoa e a sua profissão nos 
conferem, e nota 10 com menção honrosa, pelo show do seu  
"case" legítimo, verdadeiro, fascinante: a APAE. 
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