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Há mais de 70 anos, o Grupo Anchieta acompanha o
crescimento de Jundiaí e atende às necessidades
educacionais de toda a população regional. Com
escolas e faculdade, do ensino fundamental à pós-
graduação, o Grupo Anchieta se preocupa em
formar cidadãos conscientes, com a ajuda de
profissionais qualificados em diversas áreas. O
Grupo Anchieta tem orgulho em fazer parte da
identidade da região, firmando-se na cidade como
uma instituição de tradição e respeito, com valores
educacionais enraizados na comunidade.

FALE COM O ANCHIETA! AQUI VOCÊ ENCONTRA
TODOS OS CONTATOS DA INSTITUIÇÃO.

JUNDIAÍ
Ensino Fundamental -  1º ao 9º ano

Ensino Médio, Ensino Médio integrado ao Curso

Técnico (Administração, Informática e Designer de

Interiores) e

Secretaria dos cursos de

Enfermagem, Farmácia, Psicologia, Nutrição e

Processos Químicos

Secretaria dos cursos de Ciências Contábeis,

Ciências Econômicas e Administração

Secretaria dos cursos de Análise e

Desenvolvimento de Sistemas, Automação

Industrial, Engenharia de Alimentos, Engenharia

Civil, Engenharia Eletrônica, Engenharia Química,

Engenharia de Produção

Secretaria dos cursos de

Educação Física, Publicidade e Propaganda,

Pedagogia, Fisioterapia, Logística, Marketing e

Sistemas de Informação

Secretaria do curso de Direito

Secretaria de Pós-Graduação

Secretaria de Extensão Universitária

Serviço Social

Núcleo de Prática Jurídica

Mediação em Direito de Família

Núcleo de Prática Jurídica - Cartório Anexo

NEMP - Núcleo de Empregabilidade

Centro de Psicologia Aplicada e Clínica de Saúde

Clínica da Saúde

� 11 4527-3453

11 4527-3454

11 4527-3457

11 - ramal

- ramal 4557

11 4588-4451

11 4527-3444

11 4527-3444

11 4527-3446

11 4527-3449

11 4527-3447

11 4527-3448

11 4588-4447

11 4527-3452

Técnico de Química

Secretaria Geral - Centro |

Gestão Ambiental,
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GUIGNARD: A MEMÓRIA
PLÁSTICA DO BRASIL MODERNO

Até o próximo dia 11 de setembro, o Museu de Arte Moderna de São
Paulo exibe a mostra “Guignard – a memória plástica do Brasil
moderno”. Reconhecido por ser um artista completo, Guignard
conquistou a fama por retratar paisagens mineiras. A exposição
apresenta ao público cerca de 70 trabalhos do artista plástico e pode
ser conferida de terça a domingo, das 10h às 17h30. Os ingressos
custam R$6,00 e podem ser adquiridos no local – Parque do
Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 3. Aos domingos a
entrada é gratuita.

DO CONCRETO AO POP
Reunindo cerca de 80 obras dos artistas Thiago Cóstackz, Renata
Barcelos, Helô Alcantara Machado, Marcio Sallowicz, William
Baglione e Marina Zumi, a exposição “Do concreto ao pop” fica em
cartaz até o dia 19 de setembro na Galeria Nicoli, localizada na Rua
Peixoto Gomide, 1.736, próximo ao metrô Trianon, em São Paulo.
Com entrada gratuita, a mostra traz pinturas, fotografias e outras
linguagens, em obras que representam desde a arte moderna
concretista até a ,pop art body art e street art.

KANDINSKY:
TUDO COMEÇA NUM PONTO

O artista plástico Wassily Kandinsky nasceu em Moscou é
considerado o precursor do abstracionismo na pintura.
Conhecer sua história é fundamental para compreender a arte
contemporânea. A mostra reúne mais de 100 obras e objetos do
artista e fica em cartaz até o dia 28 de setembro. O acervo tem
como base a coleção do Museu Estatal Russo de São
Petersburgo. A exposição acontece de quarta a segunda, das 9h
às 21h, no Centro Cultural Banco do Brasil, localizado próximo à
estação Sé do Metrô, em São Paulo. A entrada é gratuita e livre
para todas as idades.

ARTE DA FRANÇA:
DE DELACROIX A CÉZANNE

Acontece até o dia 25 de outubro no MASP, Museu de Arte de São
Paulo, localizado na Av. Paulista, 1.578, a exposição “Arte da
França: de Delacroix a Cézanne”. A exposição apresenta uma
seleção de pinturas de artistas franceses dos séculos 18 a 20, que
inclui retratos, paisagens, naturezas-mortas e cenas históricas e
do cotidiano. Os ingressos podem ser adquiridos no local, por R$
25,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia), e o público pode conferir a
mostra de terça a domingo, das 10h às 18h, e às quintas, das 10h
às 20h. Vale destacar que às terças, durante todo o dia, e às
quintas, a partir das 17h, o museu tem entrada gratuita.

A mostra de arte contemporânea africana África Africans traz
instalações, pinturas, vídeos, esculturas e moda. Com foco nas
criações de artistas africanos, a mostra aborda a abundância de
experiências estéticas e sociais presente em diversas regiões do
continente.
A exposição acontece até o dia 30 de agosto, de terça a domingo, das
10h às 17h, no Museu Afro Brasil, localizado no Parque do Ibirapuera,
portão 10. A entrada é gratuita, e o evento é livre para todas as idades.

EXPOSIÇÃO ÁFRICA AFRICANS
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Criança não trabalha,
criança dá trabalho!

Esse conhecido verso de Paulo Tatit e Arnaldo Antunes provoca a necessária e sempre atual reflexão sobre o desenvolvimento infantil.

CORRER, PULAR, DANÇAR, BRINCAR COM
TINTA, NO PARQUINHO COM AREIA E TERRA,
ROLAR NA GRAMA, EXPERIMENTAR NOVAS
TEXTURAS SÃO ALGUMAS DAS ATIVIDADES
QUE FAZEM PARTE DO DESENVOLVIMENTO E
APRENDIZADO DE UMA CRIANÇA E, POR
OUTRO LADO, DA PREOCUPAÇÃO DOS PAIS
C O M A C I D E N T E S , D O E N Ç A S E
CONTAMINAÇÕES. Segundo Jorge Ismael
Huberman, pediatra e neonatologista, “a criança
nasce apenas com a imunidade recebida da mãe
durante a gestação, e começa a desenvolver seu
próprio sistema a partir dos seis meses.”
É de extrema importância que as crianças entrem
em contato com o meio ambiente para
desenvolverem sua imunidade e aprendizado, além
de esse contato proporcionar diferentes percepções
sensoriais. Um contato mais amplo e diversificado
com cheiros, texturas, sabores, sons e cores
promove a maior estimulação da criança para o
desenvolvimento físico, cognitivo e psicológico,
potencializando o aprendizado em casa e na escola.
Embora o zelo com as crianças seja sempre
necessário, aquelas que não têm liberdade na hora
de brincar podem se tornar mais vulneráveis a
doenças do que aquelas que se sujam na lama, por
exemplo.
Segundo Silvana Maion de Góis, diretora do Ensino
Fundamental das Escolas Padre Anchieta,

“para que as crianças tenham um bom
desenvolvimento, é preciso que se
envolvam em novas descobertas,
abusem da criatividade e, acima de
tudo, permaneçam em contato com a
natureza. As crianças precisam brincar
muito, pois o processo de ensino-
aprendizagem acontece nas relações
que elas estabelecem com seus amigos
e professores, numa troca constante
de diálogos e experiências que são
saudáveis para a vida. O contato com a
“sujeira”, ou seja, materiais diversos,
presentes no nosso dia a dia e no meio
ambiente, não só é importante para a
s a ú d e , m a s t a m b é m p a r a o
desenvolvimento global das crianças.
Sendo assim, sujar-se é saúde, alegria,
aprendizado e vida!”

Dicas valiosas
Permita

Ofereça

Promova

Convide

Proponha

que o seu filho mexa na grama, na areia ou na terra. A experiência com o meio ambiente, além de
colocá-lo em contato com a natureza, estimula o desenvolvimento sensorial.

brinquedos iguais com texturas diferentes, como bolas de borracha, plástico ou isopor. Além de
passar a conhecer diversos materiais, a criança pode explorar a mesma forma do objeto com diferentes
texturas.

sessões de pintura ou escultura em casa, com a participação da família. Isso estimula a
criatividade da criança e a percepção das diferentes cores e misturas.

a criança a criar e confeccionar brinquedos com materiais recicláveis. Além de estimular a
criatividade, essa atividade pode proporcionar boas conversas sobre meio ambiente e sustentabilidade.

atividades que estimulem a coordenação motora fina, como, por exemplo, medir os ingredientes
de uma receita de bolo, trocar conteúdos de pequenos recipientes, fazer bolinhas de papel para utilizar em
jogos ou enfeites etc.
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Programa Universidade para Todos –
Prouni é tema de evento no UniAnchieta

OCORREU NO ÚLTIMO DIA 12 DE AGOSTO,
NA BIBLIOTECA DO CAMPUS PROF. PEDRO
C. FORNARI DO UNIANCHIETA, O
SEMINÁRIO “O CONTROLE SOCIAL NO
PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS
– PROUNI”. O evento foi destinado às
instituições de educação superior da região
participantes do Prouni e objetivou a discussão
sobre a importância do Controle Social no
Prouni e o papel das Comissões Locais de
Acompanhamento e Controle Social do Prouni –
COLAPs.
O professor João Antonio de Vasconcellos,
Diretor de Graduação do UniAnchieta, deu
início ao evento, destacando a importância da
educação na vida pessoal de um indivíduo e a
gratificação de levar adiante o projeto do
Prouni, para que todos tenham a oportunidade
de participar e concluir o ensino superior.
Natália Cardoso de Lima, formada em Direito
no UniAnchieta como bolsista integral do
Prouni, deu o seguinte depoimento: “O
programa foi o que me proporcionou cursar o
ensino superior, foi o início das minhas
conquistas profissionais. Ninguém alcança a
linha de chegada se não houver uma largada, e
isso é o que representa o Prouni na minha
formação, pois foi graças ao programa que
pude concluir o curso de Direito. Além disso,
participar do Prouni me deu mais força no
desenvolvimento acadêmico; sempre fui uma
boa aluna, mas estar no UniAnchieta pelo
programa, sabendo dos milhares de pessoas
que gostariam de ter essa oportunidade, me
fazia estudar mais para ter o melhor
desempenho possível. A linha de partida foi o
Prouni, mas com certeza o aparato institucional
do Un iAnch ie ta fo i fundamenta l e
imprescindível para o desenvolvimento da
minha formação bem-sucedida. Todo o
conhecimento jurídico obtive por meio de meus
professores da faculdade, mas, além de
conteúdo didático, eles nos passavam suas
experiências pessoais e profissionais, para que
nos tornássemos pessoas melhores e mais
justas, consequentemente operadores do
direito mais humanos. Eu me formei em agosto
de 2012, mas fui aprovada no Exame da OAB no
final de 2011, antes mesmo de terminar o

A importância do programa nas universidades esteve em pauta.

curso, e foi a faculdade que me proporcionou essa aprovação, preparando-me para a prova e para
todos os desafios que surgiram e vão surgir em minha carreira. O esforço pessoal é indispensável
para o sucesso profissional, porém afirmo com convicção que o Prouni e a faculdade foram os meus
vetores. Sou advogada desde o término da faculdade, portanto minha carreira só está começando, e
graças à graduação estou preparada para as futuras conquistas e consciente de que é por meio do
estudo que vou alcançá-las.”
Também esteve presente ao evento a coordenadora do curso de Nutrição do UniAnchieta, professora
Taciana Davanço, representando a aluna Danila Mariane. De acordo com a coordenadora, “Danila
sempre foi uma aluna muito dedicada e responsável, destacou-se na sala de aula e nas atividades
extracurriculares, realizadas com muita desenvoltura e competência. Seu esforço e dedicação eram
notados por todos, pois sempre estava nos seus horários vagos na faculdade realizando alguma
atividade acadêmica, como a iniciação científica, monitoria, TCC (trabalho de conclusão de curso), e
frequentava diariamente a biblioteca do UniAnchieta. Um exemplo de aluna e pessoa.”
Durante o último ano da graduação, Danila Mariane desenvolveu um projeto de iniciação científica
com a orientação da professora Taciana Davanço. A pesquisa foi derivada do Projeto Institucional
“Coração da Família”, coordenado pela Dra. Luciana Fornari. Um mês antes de terminar o curso de
nutrição, Danila participou da seleção para cursar o mestrado na Unicamp-FEA-DEPAN
(Departamento de Alimentos e Nutrição). Em seu depoimento, Danila comenta: “Sempre me
dediquei aos estudos, mas quando tive a oportunidade de cursar uma faculdade, minha dedicação foi
ainda maior, e queria aproveitar ao máximo o que a graduação poderia me oferecer de
conhecimento. Foi no UniAnchieta que tive o meu primeiro contato com a área científica e, a partir
disso, tive o incentivo de vários professores para fazer uma iniciação científica, e isso me ajudou na
elaboração do trabalho de conclusão de curso. Algumas pessoas afirmam que tenho sorte por ter
cursado uma graduação com bolsa integral e por cursar o mestrado em uma universidade pública.
Para mim, o significado de "sorte" é horas de estudo, dedicação e muito esforço para chegar no seu
objetivo".

Professor João destacou a importância da educação



Livro “Múltiplos Olhares
na Construção do

Conhecimento” - Volume V
é lançado no UniAnchieta

PELA QUINTA VEZ, CHEGA A PÚBLICO A
ANTOLOGIA ACADÊMICA MÚLTIPLOS OLHARES
NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO, COM A
PARTICIPAÇÃO DE 53 AUTORES, PROFESSORES
UNIVERSITÁRIOS, QUE SE EMPENHARAM EM
DAR VALIOSA CONTRIBUIÇÃO E POSSIBILITAR
O SURGIMENTO DESTE LIVRO, COM DIFERENTES
FOCOS E INFORMAÇÕES QUE, COM CERTEZA,
CONTRIBUEM AOS DISCENTES E DOCENTES EM
SEUS ESTUDOS E PESQUISAS ACADÊMICAS.
A obra, lançada em 13 de junho no anfiteatro do
UniAnchieta, é produção da Editora in House, e sua
organização esteve a cargo do professor João
Guilherme Rodrigues, que enfatiza que, com o
lançamento do Volume V, somam-se 239 artigos
publicados nos cinco livros lançados e considera uma
realização importante pela abrangência dos temas
discorridos e que, certamente, contribuem aos
propósitos de toda instituição de ensino. Embora seja
uma atividade trabalhosa a partir da seleção dos
autores, encaminhamento do convite para
participação, cumprimento do cronograma das
atividades, é extremamente satisfatório e realizador,
ao final, ver o livro pronto, agendar e fazer o seu
lançamento. O organizador ressalta, ainda, que não se
trata de um trabalho somente dele, e sim de todos os
que se prontificaram a participar e que, com disciplina e
dedicação, juntos construíram o livro.

Muitos autores tiveram oportunidade de comparecer e
prestigiar o lançamento, acompanhados de seus
familiares e convidados, o que propiciou um contexto
de alegria e emoção, uma vez que, nesta ocasião, cinco
casais participaram em um mesmo livro e o receberam
junto aos seus filhos, familiares e convidados.

Em relação à continuidade dessa iniciativa, o professor
João Guilherme informa que ainda não há uma decisão
em relação ao volume VI, contudo, 14 professores já o
procuraram e se manifestaram interessados em
participar de uma próxima edição, sendo que oito deles
estarão pela primeira vez participando em um livro,
sendo extremamente gratificante perceber o interesse
de outros colegas.

“Cada um dos vários textos ou artigos
transforma-se em um capítulo do livro, no
qual se insere a apresentação do currículo
do autor, uma referência pessoal e
profissional, aos leitores que nos honram
com sua leitura”, menciona João
Guilherme.
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Professor João Guilherme orgulhoso pela obra

Autores reunidos

Professores Letícia e Ricardo
Professores Ione e Ronaldo e filhas Rebeca,
Raissa e Raquel Professores Claudio e Rita com a filha Mariana Professores Sandra e Mauro e filhas Natália e Laura
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Quer entrar para o mercado de trabalho? Aqui neste espaço você confere todas as vagas publicadas no Nemp (Núcleo de Empregabilidade e
Relações Empresariais), voltadas para os alunos, ex-alunos e familiares dos estudantes do Grupo Anchieta. Cadastre seu currículo no site
www.anchieta.br/nemp e boa sorte!

Sujeito à disponibilidade de vagas. Acompanhe as atualizações pelo site: www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

4963 TÉCNICO ELETRÔNICO 7226 ESTÁGIO DE LABORATÓRIO 7305 ESTÁGIO QUALIDADE

5256 ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM 7231 ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO 7306 ESTÁGIO QUALIDADE

5342 CONSULTOR DE VENDAS 7234 ANALISTA DE MARKETING PLENO 7307 ESTÁGIO PRODUÇÃO

5573 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 7235 ESTAGIÁRIO 7308 ESTÁGIO LOGÍSTICA

6029 CONSULTOR DE VENDAS 7237 AUXILIAR DE MARKETING 7310 ESTÁGIO EM DIREITO ADMINISTRATIVO - LICITAÇÕES

6208 TÉCNICO DESENHO DE PROJETOS 7239 ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 7312 OBRAS

6239 ESTAGIÁRIO 7243 ESTÁGIO QUALIDADE 7314 ESTÁGIO QUALIDADE

6409 TÉCNICO DE SUPORTE 7244 ESTAGIÁRIO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 7315 PSICOPEDAGOGO

6658 SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 7247 MECÂNICO DE AUTOS 7316 INSPETOR DE ALUNO

6799 VENDEDOR 7249 FARMACÊUTICA 7317 PEDAGOGIA

6802 ESTAGIÁRIO DE CONTROLADORIA 7251 ESTAGIÁRIO 7318 ESTAGIÁRIO

6838 VENDA INTERNA 7253
ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE EM

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL - NÃO REMUNERADO
7319 OPERADOR DE UTILIDADES

6879 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 7255 ESTAGIÁRIO EM QUÍMICA 7320 PROFESSOR

6963 TÉCNICA ESTETICISTA 7256 VENDEDORA DE LOJA 7321 ESTÁGIO TI

6972 ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 7257 QUÍMICA 7322 ENCARREGADO DE PRODUÇÃO

7021 ASSISTENTE FINANCEIRO 7260 ESTAGIÁRIO 7324 ESTÁGIO EM SEGURANÇA ALIMENTAR

7023 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7261 DEPARTAMENTO PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO 7325 ANALISTA DE CUSTOMER SERVICE JR.

7037 ESTAGIÁRIO EM QUÍMICA 7262 SUPERVISOR DE VENDAS 7326 ESTAGIÁRIO DE VENDAS INTERNAS

7070 RECEPCIONISTA DE HOTEL 7263
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/VENDAS/ATENDIMENTO E

SUPORTE AO CLIENTE
7327 ESTAGIÁRIO

7100 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7265 ANALISTA FISCAL 7328 ESTÁGIO

7113 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PL 7266 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7330 ESTÁGIO PSICOLOGIA

7114 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 7267 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS 7331 ASSISTENTE DE DESIGN GRÁFICO

7117 ESTÁGIO NA ÁREA FINANCEIRA 7268 ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE APLICAÇÃO 7332 ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR

7124 ESTÁGIO 7270 VENDA EXTERNA 7333 ESTAGIÁRIO REDATOR

7138 TÉCNICO EM MECATRÔNICA 7271 ASSISTENTE LOGÍSTICO 7334 ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

7139 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 7273 ESTAGIÁRIO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E AGRONÔMICA 7335 ENCARREGADO DE LIMPEZA

7141 ESTAGIÁRIO 7274 ESTAGIÁRIO 7336 ASSISTENTE DE FATURAMENTO

7142 ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL 7275 ESTAGIÁRIO DE CONTABILIDADE 7337 ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

7147 AUXILIAR TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES 7276 ESTAGIÁRIO DO DEPARTAMENTO FISCAL 7339 TÉCNICO EM FARMÁCIA/QUÍMICA

7148 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7278 ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO 7340 AUXILIAR DE LABORATÓRIO

7149 AUXILIAR DE COMPRAS 7279 ASSISTENTE COMERCIAL 7341 HOME OFFICE

7156 ASSISTENTE DE VENDAS 7282 ESTAGIÁRIO 7342 ASSISTENTE DE LABORATÓRIO

7163 PROFESSOR DE INGLÊS 7286 ESTAGIÁRIO NA ÁREA FISCAL 7343 ESTAGIÁRIA COMERCIAL

7166 PUBLICIDADE E PROPAGANDA E MARKETING 7287 AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE 7345 ESTÁGIO EM TI

7180 ENFERMEIROS 7289 ESTAGIÁRIO EM COMÉRCIO EXTERIOR 7346 ANALISTA DE SISTEMAS

7182 ATENDENTE DE FARMÁCIA 7292 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 7349 ESTAGIÁRIO EM ADMINISTRAÇÃO

7193 ESTAGIÁRIO DE DIREITO 7294 ESTÁGIO DE CONTABILIDADE 7350 PROGRAMADOR JR

7194 TÉCNICO ELETRÔNICO 7295 ESTÁGIO RH 7352 ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR - CRÉDITO E COBRANÇA

7198 AUXILIAR/ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL 7296 ESTÁGIO MELHORIA CONTÍNUA 7353
COMPRAS TÉCNICAS MATERIAIS PARA PRODUÇÃO

AUTOMOTIVA

7200 ANALISTA COMERCIAL 7297 ESTÁGIO TI 7355 ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO

7207 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 7298 ESTÁGIO VENDAS 7356 ASSISTENTE DE QUALIDADE

7212 RECEPÇÃO MANIPULAÇÃO 7299 VENDA INTERNA/EXTERNA 7357 ADVOGADO JR.

7215 AUDITOR DE HOTEL 7300 ANALISTA CONTÁBIL 7358 ESTAGIÁRIO DE PSICOLOGIA

7217 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7301 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7359 QUALIDADE

7224 ESTAGIÁRIO EM NUTRIÇÃO - CURRICULAR 7302 TÉCNICO DE EMPILHADEIRA 7360 QUALIDADE TECNOLOGIA EM QUÍMICA OU AMBIENTAL

7304 ESTÁGIO MANUFATURA 7303 ESTÁGIO COMPRAS 7361 WEBDESIGNER

7363 DESENHISTA PROJETISTA
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voce sabe Como esta a sua marca

Em palestra única, especialista em Marketing dará dicas importantes para empreendedores.

NO PRÓXIMO DIA 9 DE SETEMBRO, O UNIANCHIETA RECEBERÁ PARA UMA PALESTRA A NORTE-AMERICANA GERI MAZUR, ESPECIALISTA EM
MARKETING. Geri traz na bagagem uma experiência de mais de 25 anos em gestão de pessoas, produtos e marcas. Além disso, já passou por empresas
como P&G, Purdue Farms, Princess Cruises e Pfizer.
A palestra acontecerá no Anfiteatro do Campus Prof. C. Fornari, às 19h30, com validação de seis horas para atividade complementar. As inscrições podem ser
realizadas por meio do site www.anchieta.br/eventos. A entrada é gratuita e aberta ao público enquanto houver vagas. Confira a entrevista que a especialista
concedeu ao Em Foco.

Trabalho árduo nem sempre
significa que a estratégia de
marketing é boa. O que é
preciso para atrair um grande
público com sucesso?

Hoje, as redes sociais estão em
alta. Existe uma boa estratégia
de marketing para este
campo?

Não é o trabalho árduo e nem,
necessariamente, muito dinheiro. É
preciso começar com uma definição clara
do alvo e um entendimento do que é
importante para os clientes. Pense em
marketing como uma conversa com o
consumidor. Quando você aborda esse
público, você quer ser específico e claro
sobre o que você está oferecendo; você
quer, principalmente, ter certeza de que
eles entendem qual é o benefício e de que
o produto é apropriado para o público.
Você não vai oferecer, por exemplo, um
carro com bom desempenho e baixo
consumo de combustível para alguém
que está interessado em velocidade,
porque ele não se importa com a
quilometragem. O interesse dele é outro
Frequentemente, é preciso pesquisar
para conhecer o público-alvo.

A mídia social possui suas próprias
características e precisa ser incorporada
na estratégia de um plano maior de
marketing. A utilização da Mídia Social é
uma das formas de lançar a sua
mensagem e pode ser utilizada para
atingir grupos de pessoas, que almejam o
que você tem. É muito parecida com as
Relações Públicas tradicionais. Nas
mídias sociais, o púbico, por meio de

compartilha informações com
as suas próprias redes, apoiando o
desenvolvimento do marketing. Qualquer
estratégia de mídia social boa irá incluir
menos mensagens de vendas diretas e
mais mensagens sobre coisas que são de

retweets*,

Por que você escolheu este
trabalho (marketing)?

Há quanto tempo você trabalha
nesta área?

Por que o nome de uma empresa não
é o suficiente para se solidificar no
mercado? (Reconhecimento do
Nome X Reconhecimento da marca).

Marketing não foi, exatamente, minha
escolha. Eu caí nele. Meu orientador de
pós-graduação sugeriu que, com a minha
formação em Psicologia de Pesquisas
Educacionais, encontraria um emprego
em uma empresa de pesquisa de
mercado. Fui para a pesquisa de mercado
de publicidade e depois para o
planejamento estratégico. O planejador
em uma agência é a marca estrategista. E
a marca é a base de qualquer programa
de marketing. Marketing (ao contrário de
vendas) s igni f ica s implesmente
comunicar a mensagem certa, para as
pessoas certas, da maneira certa.

Há mais de 30 anos. Praticamente, é a
única coisa que tenho feito desde que
terminei a pós-graduação.

Uma marca tem um significado além do
nome. A marca engloba a emoção, a
experiência do usuário, o mistério e a
imaginação. Na verdade, a marca tem
personalidade; relacionamo-nos com as
marcas como com as pessoas. Um nome
no é inútil. O que nós queremos é o nome
no contexto da marca. Pense Starbucks.
O nome em si foi tirado de um
personagem do romance Moby Dick. Em
Marketing, o nome não significa muito,
mas a marca, sim. Quando você pensa
em Starbucks você pensa em café,
tomando-o exatamente do jeito que você
quer, nos locais devidos, na consistência
e sabor desejados etc. Em síntese, com
todos aqueles complementos que
acompanham a marca Starbucks.

interesse do grupo. O objetivo é encontrar um grupo de pessoas
que se alinhem com a filosofia da empresa ou com o seu ponto de
vista, ou ainda criar uma fonte de conhecimento que é de interesse
comum.

O título preliminar do livro é Marketing Without A Budget. Desde
que deixei o mundo das grandes agências e comecei a trabalhar
com as pequenas empresas, conheci muitas pessoas que se
queixam do custo do orçamento de marketing, pois acreditam que
o marketing precisa de um grande orçamento. E eu sempre digo
que não precisa; precisa de uma boa estratégia. Às vezes, para um
pequeno negócio, tudo de que eles precisam é fazer sua rede. Isso
pode ser uma tática de marketing muito bem-sucedida, e não é
necessário ter um grande orçamento, mas uma boa estratégia e
disciplina. Tal como qualquer tática de marketing, você precisa
saber quem é o seu alvo e como falar com ele para passar a sua
mensagem. Pretendo ensinar a esse público que ele pode
comercializar com sucesso, mesmo sem um orçamento muito
grande

Eu farei uma apresentação, em PowerPoint, durante 45 minutos a
uma hora, com tempo para perguntas. A palestra irá abranger o
que é uma marca, como uma marca difere de um produto, a
história das marcas, relacionamento de marca, o que eu chamo de
lições de grandes marcas, como você cria uma marca e,
finalmente, como sustentar uma marca.

* Retweet (RT) é um recurso do Twitter que ajuda as pessoas a compartilharem
informações rapidamente. http://www.comofazertwitter.com.br/o-que-e-um-
retweet-rt/

Conte-nos um pouco sobre o seu livro com Steven
Skyles-Mulligan.

Você pode adiantar para os leitores do EM FOCO como
será a sua palestra? O que eles podem esperar deste
evento?

?
?

?

?
?

?

Geri Mazur é uma premiada consultora
internacional de marketing para pequenas
empresas. Possui mais de 25 anos de experiência
em gestão de pessoas, produtos e marcas.
Trabalhou em grandes agências de publicidade
americanas, em cargos estratégicos e de gestão
em marketing, comunicação e publicidade.
Desenvolveu campanhas para diversas marcas
bem conhecidas como P & G, Purdue Farms,
Princess Cruises e Pfizer.
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Sinta a diferença em ser um aluno da
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6ou12
meses

cursos de

DIREITO
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Direito Processual Civil
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Psicopedagogia Clínica e Institucional
Neurociências em Educação

Desenvolvimento de Sistema em NET
Engenharia da Produção
Gestão e Controle de Obras

MBA em Comércio Exterior
MBA em Gestão de Logística
MBA em Gestão de Marketing
MBA em Gestão de Pessoas
MBA em Gestão de Projetos com Lean Manufacturing
MBA em Gestão Empresarial
MBA em Gestão Financeira e Controladoria

SAÚDE
Enfermagem do Trabalho
Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e
Unidade Coronariana

NOVIDADE:
CURSOS COM 6 E 12 MESES DE DURAÇÃO
MBA Inteligência Estratégica
MBA em Processos Industriais
MBA Executivo em Finanças com Ênfase em Banking

MBA Gestão da Inovação Tecnológica
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