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“Anunciar ou não anunciar”  
eis a questão!

A publicidade é uma parte importante de qualquer 
negócio. Trata-se de uma ferramenta indispensável 
para o sucesso de qualquer empresa. De que adianta 
ter um produto para vender se ninguém souber que 
ele existe! A propaganda proporciona a consciência 

da existência de um produto para o cliente. Comprovadamente, gera mais 
vendas e, consequentemente, mais lucros; deve ser vista como qualquer 
outro investimento financeiro que trará retorno para o negócio.  Afinal, 
quem nunca ouviu a célebre frase “A propaganda é a alma do negócio”. 

É de suma importância escolher adequadamente o veículo que será por-
tador de sua mensagem e... a mensagem propriamente dita. Do que adiante 
escolher uma linda imagem... que não tem nada a ver com a ideia, o produto, 
os serviços que se deseja oferecer? O leitor ficará perplexo e irá coçar a ca-
beça se perguntando: “O que isto quer dizer?”A não ser para algumas revendas 
de carros, em pequenas cidades dos Estados unidos, a imagem do dono do 
estabelecimento não é fator multiplicador de vendas! Somente serve para 
arrancar sorrisos jocosos dos leitores. O que a cara do Zé tem a ver com o 
poder gelificante da goma que uma empresa deseja vender? Assim, imagens 
de pessoas não vendem e, mensagens herméticas, também não.

uma vez atento a esses dois fatores tenha em mente que propaganda é 
um investimento e não um gasto. Quem pensa em propaganda como gas-
to, somente pensa em desembolso e nunca em retorno. É o cliente típico 
que acha todo valor de anúncio caro. Simplesmente, compara veículos de 
qualidade, alcance, tiragem, penetração... incomparáveis. Se isto fosse um 
parâmetro válido, a Veja já teria fechado suas portas a muito tempo. É cara! 
Cada centavo investido deve ter algum retorno, caso contrário, vamos todos 
publicar anúncios na Gazeta de Borá, que o precinho é bem acessível... e 
o retorno?

Boa leitura!

Márcia Fani

Rua João Bettega, 5.800 
81350-000 - Curitiba, PR

Tel.: (41) 3075-7729  
www.granotec.com.br

Os mais de 21 anos de experiência no 
mercado nos torna presentes na evolução 
dos hábitos alimentícios dos consumidores 
brasileiros. Sabemos antecipar os desejos dos 
consumidores e, com isso, impulsionamos a 
modernização do setor trigo em nosso país. 
Desvendamos os segredos do trigo e revela-
mos aos nossos clientes.

A Granotec desenvolve ingredientes e 
soluções em biotecnologia, nutrição, equipa-
mentos e serviços para a indústria alimentícia.

E a Granolab do Brasil, empresa especiali-
zada em criar e desenvolver soluções técnicas 
para produtos derivados do leite nasceu da 
Granotec e por isso, já vem pronta, com a 
tradição do bom atendimento, espírito de 
inovação e trabalho conjunto com parceiros 
estratégicos.

Granotec e Granolab, em aliança com a 
Albion e Albitech, apresentam ao mercado 
uma linha completa de Minerais Aminoácidos 
Quelatos, a mais avançada tecnologia em nu-
trição mineral. São pré-misturas customizadas 
de vitaminas, com alta biodisponibilidade dos 
minerais na formulação e resistente aos dife-
rentes processos industriais.

Parcerias de sucesso da Granotec garan-
tem ao trigo e ao leite, o essencial, soluções 
completas e inovadoras para o novo consu-
midor brasileiro. 

O trigo e o leite são a essência do trabalho 
da Granotec.

Trabalhamos para inovar, fazer diferente, 
melhor e de forma mais rentável o labor de 
quem madruga para levar à mesa o alimento mais 
sagrado dos brasileiros - o pão nosso de cada dia. 
E agora também, o leite e seus derivados.


