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.Uma vida dedicada aos
seguros.
É o mais recente elemento
do Conselho de
Administração.

Quanto vou ter na idade da reforma, se começar
a poupar hoje?
A resposta é simples: Depende.
Depende da quantia que se consegue libertar do orçamento pessoal,
mas depende também do tipo de investimento que é feito.As
Seguradoras têm hoje instrumentos financeiros muito atractivos que
oferecem taxas de rentabilidade superior aos tradicionais produtos
bancários. É sem dúvida uma excelente opção.

Rui Silva
Com larga
experiência em
Seguros, tem a sua
imagem associada
ao Escritório de
Arruda dos Vinhos

A nossa sugestão:
SEGURO DE PROTECÇÃO DENTÁRIA

PPR´S
Informação

Dotados de modernas
instalações em Caldas da
Rainha, Leiria, Arruda dos
Vinhos, Nazaré, Mira de
Aire, Benedita e Turquel
preparamo-nos para abrir
um novo espaço, desta vez
em Lisboa para melhor
podermos acompanhar as
necessidades dos nossos
Clientes

Beneficios Fiscais em 2008

Marketing: "Pra que te quero?"
António Horta Salvo

Quando, em 1776, Adam Smith publicou a Riqueza das Nações, defendendo que as necessidades dos produtores deveriam estar
alinhadas com as necessidades dos consumidores, certamente não pensou que estava a lançar as bases de uma nova disciplina que
iria fazer correr muita tinta e gerar muitas discussões ao longo dos tempos. O Marketing nasce no momento em que se chega à
conclusão que faz mais sentido trocar bens e serviços entre si, do que produzir tudo aquilo que é necessário.
Existem variadissimas formas para definir MKT tantas quantos os modos de encarar o mesmo conceito.
No fundo, como em qualquer realidade complexa pode ser encarado de diversos prismas.
Pode afirmar‐se que o MKT é uma tecnologia e não uma ciência. Nas tecnologias o binómio fundamenta é o "dá resultado ‐ não dá
resultado" ou "funciona ‐ não funciona", enquanto que na ciência o binómio delimita‐se em função do "verdadeiro ou falso". Os
cientistas circunscrevem rigorosamente o âmbito das suas leis e, por isso, as diferentes disciplinas científicas aparecem muitas
vezes separadas por altos muros conceptuais.
As questões práticas exigem soluções que atinjam resultados e não tanto soluções "verdadeiras". É por isso que as tecnologias
precedem as ciências.
Podemos então dizer que o Marketing é uma técnica que tenta descobrir as necessidades e os desejos dos Consumidores,
procurando satisfazê‐las, obtendo com isso lucro para a Organização.
Hoje a orientação MKT requer uma elevada inteligència emocional, tanto de ordem pessoal como de ordem social. Sem empatia e
competências sociais não há MKT.
Actualmente, o MKT está associado a outras disciplinas onde são aplicados um vasto conjunto de conhecimentos desenvolvidos
por diversas ciências. Podem destacar‐se a psicologia, a sociologia, a economia, a gestão e a comunicação entre outras, que o
podem tornar numa "arma" que tanto pode ser utilizada para fins benéficos à sociedade, como para fins reprováveis e imorais.
Por si só, o MKT é uma ideia nobre, traduzindo‐se no conceito de agir em função dos outros, das suas expectativas e das suas
necessidades. Por si só não cria necessidades.
Deve apenas satisfazê‐las.
Na nossa Organização é isso que procuramos cada dia. Satisfazer as necessidades dos nossos Clientes. Else são a chave do nosso
sucesso.

Livros
A nossa escolha....

