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O ânimo que surge
pode crescer
Há sinais de recuperação da
atividade produtiva — e, o que é
importante: com maior equilíbrio

O crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro acima dos 4% este ano é
mais do que uma simples aposta. Há sinais de
recuperaçãodaatividadeprodutiva —eoque
é importante: com maior equilíbrio na sua
distribuição geográfica. O ânimo que ressurge
na agroindústria, por exemplo, não está confi-
nado ao setor sucroalcooleiro, que vai muito
bem e se expande até os limites da novíssima
fronteira agrícola.
Nas regiões de forte tradição de produção
agropecuária no Sul-Sudeste onde, há uns
poucos meses, pensava-se que o ano estava
perdido, o desânimo está sendo superado,
com arenovação das encomendasà indústria
de implementos para o plantioe a colheita das
lavouras e para armazenamento e transporte
da produção.
Construção civil é outra atividade que encon-
trou seu rumo neste governo. O setor continua
em forte crescimento e está atraindo empre-
sas degrande porte, oque vai exigirmais agili-
dade das que já estão nele, produzindo um au-
mento de competição. Esse fato poderá tornar
acessívela casaprópria aumnúmero cadavez
maior de pessoas.
O nível dos juros dos financiamentos caiu um
pouco, fator poderoso de expansão da de-
manda na indústria da construção civil.
O Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), amaior aposta do segundomandato de
Lula, está começando a caminhar com alguns
projetos antigos mas agora com dotação orça-
mentária fixa, com a marcação que tem para
sua continuidade e controles mais fortes da
Casa Civil, o que vai certamente melhorar a
qualidade dos investimentos na infra-estru-
tura. Outro fato a destacar é que os projetos es-
pecíficos para a área de energia, que são fun-
damentais para o sucesso do PAC, estão sob
atenção especial.
Os leilões para as duas grandes hidroelétricas
no rio Madeira, em Rondônia, devem sair lo-
go. O projeto de Belo Monte, no rio Xingu, tam-
bém vaiser retomado,depois deanos deenro-
lação e atraso.
De outra parte, há uma revolução nos proces-
sos de produção de energia a partir da biomas-
sa. Saímos na frente na produção do etanol e
temos as condições de aumento da oferta de
forma altamente competitiva.
O etanolnão vaisubstituir todoo petróleo,co-
mo algumas pessoas dizem, no momento,
mas substituirá uma fração nada desprezível
da gasolina, liberando o uso da matéria-prima
para utilizações mais nobres — na petroquí-
mica, por exemplo.
E o biodiesel vai substituir um pedaço do con-
sumo de diesel, o que significa que tudo isso
somado vai produzir uma economia no uso
do petróleo, o que é muito importante: como
está havendo um aumento de oferta, devido
ao avanço na exploração de petróleo em todo
o mundo, deve-se esperar uma estabilização
do preço nos próximos dois anos, se não hou-
ver uma ligeira baixa.
O etanole obiodieselsãoprogramas muitoin-
teressantes não só doponto de vista econômi-
co: de um lado, a produção do etanol é con-
centradora de renda e,em contraponto, o bio -
diesel tem um sistema de produção que é dis-
tribuidor de renda, inclusive pela participa-
ção importante da agricultura familiar.
Existem, portanto, algumas condições para
um crescimento mais robusto este ano.
Os resultados de todo esse quadro logo vão
aparecer — e isso não tem nada a ver com a
mudança da metodologia no cálculo do Pro-
duto pelo IBGE, que já deveria ter sido adota-
dahá maistempo —desorte quenão serásur-
presa atingirmos um índice superior a 4% de
expansão do PIB em 2007.

Antonio Delfim Netto é professor emérito da FEA-USP,
ex-ministrodaFazenda,da AgriculturaedoPlanejamento,e
deputado federal (1986/2006)
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O marketing e os modismos
Os profissionais de marketing estão à frente de um processo
de monitoramento dos clientes. Não vendem promessa vazia

Já é tempo de nós, os profissionais de marke -
ting, nos levantarmos contra o uso indevido que é
feito do termo marketing. O  marketing é a essên-
cia de todonegócio, uma vez que a razãode ser dos
negóciosé “criar,desenvolver emanter clientesde
forma lucrativa”. A expressão inglesa “marketer”
foi traduzida para o português, não como gestor
de mercado, que é o que somos, mas como “mar-
queteiro”, que tem sido utilizada levianamente
para designar tudo o que de incorreto e de engana-
dor ocorra. Assim, a maquiagem que é feita na
imagem de pessoas públicas, para que pareçam
melhores aos olhos do povo, é chamada de ação de
marketing feita por “marqueteiro”.
Uma empresa que não atende às expectativas de
seus clientes e que deixa a desejar na sua prestação
de serviços, mas que possui um grande investi-
mento emcampanhas de comunicaçãoé tachada
de “só fazer marketing”, ou de “só ter marketing”.
Produtos sem consistência de qualidade e servi-
ços prestados de forma inadequada têm seus for-
necedores apelidados de marqueteiros. Publici-
tários que desenvolvem campanhas de comuni-
cação política mirabolantes são marqueteiros.
Existe uma onda editorial, tão devastadora quan-
to um tsunami, que alardeia a necessidade de se
“encantar, seduzir, surpreender” o cliente. Outra
quedivulgaque oclientetemsemprerazão equeo
cliente é rei. Ora, essas publicações deveriam ser
enquadradas na categoria de “auto-ajuda”, por-
que só servem para isso mesmo — ajudar seus au-
tores a faturar às custas de leitores incautos.
Marketing é uma disciplina interfuncional que
permeia toda e qualquer organização séria, com
responsabilidade política, tributária e social, co-
mouma espéciedefilosofiade administração.Faz
parte dos valores diretivosdas empresas de suces-
so global que pretendemse perpetuar nos merca-
dos em que atuam. Os profissionais de marketing
— gestores de mercado — estão constantemente
à frente de um processo de monitoramento do
atendimento das expectativas de seus clientes e
em busca de novas áreas de oportunidade para
atrair novos clientes. Não são vendedores de pro-
messas vazias e não assediam os “prospects” [ po-
tenciais clientes] com discursos de “hard selling”.
Os profissionais de marketing buscam aumentar
a sua compreensão sobre os fatores que estimu-
lam o consumo de cada categoria de produto e
serviço através de técnicas de pesquisa sofistica-
das, desenvolvidas e aplicadas por empresas de
um padrão e até afiliação internacionais.
Astécnicas depesquisa qualitativaestão tãosofis-
ticadas que, hoje, é possível identificar insights de
que nem mesmo o consumidor tem consciência.
Já se desenvolveu metodologia para a investiga-
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Legislativo ou Judiciário ?
UMA ONDA DE PE R P L E X I  D A D E SE AL ASTRA

pela nação mais letrada, quando membros do
Poder Legislativo apelam ao Poder Judiciário
pararespostas sobrequestõesasquais elepró-
prio legislou, principalmente as referentes a
assuntos domésticos das casas do Legislativo,
como interpretação de leissobre partidos polí-
ticos,cujoparecer doTribunalSuperiorEleito-
ral já foi dado, e também sobre regras para a ins-
talação ou não de uma comissão “parlamen-
tar” de inquérito (CPI do Apagão). O que o Po-
der Legislativo quer?

O enfraquecimento da sua independência
perante aos demais Poderes está ficando cada
dia mais claro ao resto do País. Especialmente
para os eleitores, que podem começar a ques-
tionar-se se, então, não seria melhor passar-
mos a eleger diretamente os membros do Po-
derJudiciário, jáque osprincípios deequilíbrio
entreos trêsPoderes, queas democraciasado-
tamdesde Montesquieu,estãofora debalanço
no Brasil.

Há uma grave questão nacional subjacente
aos apelos do Legislativo ao Judiciário. E essa
grave questãoé adesmoralização delegislado-

res, que cometem verdadeiros estelionatos
eleitorais quando abraçam um partido num
diaerepentinamente mudamdeposição,sus-
citando as mais diversas interpretações sobre
as razões que os levaram a trocar de legenda, e
principalmente de não cumprirem as metas e
promessas eleitorais. Coisas que certamente
nãosãoumaquestão doJudiciário,massimde
uma revisão da auto-regulação do Legislativo,
ou, mais propriamente, neste momento, uma
profunda reforma das condições da represen-
tatividade da população brasileira no Con-
gresso Nacional.

Se a isso vai se chamar reforma eleitoral ou
não, não importa. O que importa é que o prece-
dente de o Legislativo apelar ao Judiciário para
resolver questões intrínsecas ao seu próprio
funcionamento, que vão de questões de or-
dem partidária e eletiva a questões de encami-
nhamento de pautas e constituição de comis-
sões internas, demonstra claramente o esgota-
mentodas regraspelasquaiso Legislativofun-
ciona no País. Novos ventos devem vir de den-
trodopróprioLegislativo, seelequiserseman-
ter como um dos três pilares da democracia.
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çãodeseistiposde compreensão:1.oqueoclien-
tesentee conseguerelatar;2.oqueele podeserle-
vado a sentir; 3. o que ele pode ser provocado a
descobrir; 4. o que nãopode ser notado pelo clien-
te, mas um observador treinado pode descobrir
em uma entrevista; 5. o que não pode ser notado
pelo cliente, mas um observador pode descobrir
através de várias entrevistas e, por último, o que
não pode ser notado pelo cliente, mas um obser-
vador pode descobrir através de entrevistas em
várias culturas, identificando tendências globais
a serem trabalhadas pelas empresas que geren-
ciam estrategicamente seus mercados.
Osinvestimentos realizadosempesquisa demer-
cado são expressivos e levam as empresas que de-
les se utilizam a desenvolver produtos e serviços
cada vez mais condizentes com o comportamen-
to do mundo moderno.
Reduzir todo esse trabalho de investigação, de-
senvolvimento e facilitação de consumo à sim-
ples expressão “marqueteiro” é, no mínimo, uma
displicência, para não dizer leviandade.
O processo de entender, para atender e reter
clientes, é complexo, oneroso e constante, pois na
medidaemqueuma expectativaésatisfeita,sobe

o patamar de exigência dos
compradores e as empresas
devem estar atentas para
acompanhar essa variação.
Já éhora dese utilizara expres-
são “marqueteiro” para aque-
les que, de fato, sejam “marre-
teiros”. Aqueles que só tentam
iludir o povo com paraferná-
lias de atividades populistas e
até cômicas. Já é tempo de os

profissionais de marketing se insurgirem contra
essa banalização de uma atividade que é ciência
social. Banalização que denigre não só a profis-
são, mas, sobretudo, a imagem e a marca das em-
presasque investempara tornaranossa vidamais
prazerosa.
Nas escolas de Administração, nós ensinamos
GestãoEstratégica deMercadose formamospro-
fissionais de marketing ou gestores de mercado.
Delas nãosaem “marqueteiros” que iludemos ci-
dadãos com truques como se fossem passes de
mágica. O cliente não é para ser encantado, sedu-
zido ou surpreendido. Da mesma forma que ele
não é rei, tampouco sempre tem razão, pois há vá-
rias verdades percebidas para um único fato. O
cliente é para ser entendido, atendido e, se possí-
vel, retido pelas organizações que o consideram
como razão primeira de sua existência.

Antonio Jesus Cosenza é coordenador do curso MBA em Ges-
tão Estratégica de Mercado da Fundação Getúlio Vargas (FGV). É
mestre em Marketing pela Universidade de Paris I (Sorbonne)

«JÁ É HORA DE SE

UTILIZAR A

EXPRESSÃO

‘MARQUETEIRO’

PARA AQUELES

QUE, DE FATO,

SEJAM

‘MARRETEIROS’ E

QUE TENTAM

ILUDIR O POVO»

FRASES DO DIA

«Esperarei a decisão do plenário do
Supremo para definir a instalação da
CPI do Apagão Aéreo. Vamos esperar.
Não há o que fazer.»
ARLINDO CHINAGLIA

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

«Os trabalhadores em atividade, que
estão para se aposentar, não precisam sair
correndo para fazer isso. A reforma da
Previdência não tirará direitos dos

trabalhadores que estão prestes a se
aposentar. Queremos promover uma
política para sustentação do sistema no
futuro. Vamos manter compromissos com
contratos atuais. »
LUIZ MARINHO
MINISTRO DA PREVIDÊNCIA

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 30 mar. 2007.Opiniao, A2. 




