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PROJETO  
MARKETING  
DO BEM

O Projeto Marketing do Bem foi uma iniciativa do 
Diretor Presidente da JRS COMPUTAÇÃO LTDA Sr. 
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, um empreendedor 
do Bem, que tem como ideal levar informação de 
qualidade as Micro e Pequenas Empresas, e levar 
a conscientização aos Empresários da Importância 
de se praticar o BEM para alcançar RESULTADOS 
DIFERENTES e de qualidade, e claro VALORIZAR e 
fazer que sua MARCA seja reconhecida no mercado.

A JRS COMPUTAÇÃO é uma empresa Bi-Campeã do importante prêmio MPE BRASIL 2011 
e 2013 primeiro na categoria INOVAÇÃO-TI e depois na Categoria Prestação de Serviços 
de TI, e tem como um dos pilares a RESPONSABILIDADE SOCIAL, e por isto tem procurado 
a cada ano se aperfeiçoar e melhorar este processo junto a COMUNIDADE e REGIÃO.
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O SONHO
JUNHO DE 2014
Inicialmente isto começou como um
Sonho de trazer uma Celebridade do
Mundo Corporativo para o Munícipio 
de Jaguariúna, porém os Valores 
de um Palestrante deste Porte é 
bem elevado, porém através de 
seu Networking conseguiu que o 
Renomado Palestrante de Vendas 
e Liderança Raul Candeloro, diretor 
Presidente da Editora Quantum que 
publica a Revista Venda Mais para 
mais de 30.000 assinantes se tornando 
a maior Revista do Brasil em Vendas, 
acreditasse no projeto e Viesse
GRATUITAMENTE participar e dar um
WORKSHOP para as MPE’s. Após  
aceitar, o Empresário JOÃO, foi atrás 
de parceiros fortes e de renome na 

nossa cidade, e contatou a ACIJ – 
Associação Comercial de Jaguariúna 
que prontamente através do seu 
Presidente Reinaldo Chiavegato Ficou 
muito Feliz por tal iniciativa, procurou 
o Prefeito Municipal de Jaguariúna Sr. 
Tarcisio Chiavegato que também se 
sensibilizou    e   GRATUITAMENTE 
cedeu as instalações do TEATRO 
MUNICIPAL DONA ZENAIDE, e 
após isto falou com o Diretor 
Responsável pelos Campus da
Faculdade de Jaguariúna Dr. Flavio
Pacetta, que também ficou 
lisonjeado e feliz por este Projeto.

E no dia 02 de Junho/2014 quase 300 empresários numa segunda a noite se 
reuniram para acompanhar o Workshop Alta Performance em Vendas, onde 
compareceram pessoas até de outros estados e de lugares distantes para 
obterem este conhecimento de ALTO NÍVEL. Inclusive com a presença do 
Prefeito Tarcisio e de sua Vice e de alguns Vereadores, uma noite Fantástica 
e Inesquecível. No evento foram arrecadados quase R$ 30.000,00 que 
integralmente doados a 4 entidades que previamente havíamos selecionado

    APAE DE
JAGUARIÚNA

LAR DOS
VELHOS DE
PEDREIRA

 PROJETO
LAR FELIZ

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS DO 

PADRE GOMES
CRECHE E RAIZES
DA VIDA

Com isto ajudamos desde a tenra idade até a melhor idade, e ajudamos os 
que tem vigor físico, bem como aqueles que já não tem mais tanto vigor.
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PRIMEIRO EVENTO 
ALTA PERFORMACE EM VENDAS COM RAUL CANDELORO

no dia 02 de Junho/2014 quase 300 empresários 
numa segunda a Noite se reuniram para 
acompanhar o Workshop Alta Performance 
em Vendas, onde compareceram pessoas até 
de Outros estados e de lugares distantes para 
obterem este conhecimento de ALTO NÍVEL.
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SEGUNDO EVENTO
CAFÉ EMPRESARIAL COM FABIO FIORINI

Com o evento bem sucedido outro contato do 
Networking foi convidado a se apresentar e
numa manhã quase 100 pessoas se reuniram 
na ACIJ, desta vez sem cobrança de ingresso,
porém com uma qualidade incrível, e o objetivo 
era que mais pessoas obtivessem este alto
conhecimento, pois assim poderíamos 
começar a replicar isto as MPEs bem como elas
colocarem                  em prática os princípios de Branding e de Vendas.
Inclusive os presentes poderiam ter uma Visita 
e um Diagnóstico gratuito de suas empresas
O tema foi 5 Passos para Excelência em Vendas & Estratégia.
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TERCEIRO EVENTO
WORKSHOP MASTER MIND COM EDUARDO MENDES

Em setembro o Convidado foi 
o Mestre Master Mind Eduardo 
Mendes que veio falar de 
Competências Essenciais para uma 
Liderança de Alta Performance, 
onde o mesmo num Workshop 
mostrou e deu preciosas dicas 
as MPE’s presentes, e se revestiu 
de enorme sucesso sendo que 
posteriormente ao evento mais 
de 50 pessoas realizaram o Curso 
Master Mind Lince, curso de 12 
semanas onde as pessoas Veem 
comportamentos vencedores 
baseado na Obra de Napoleon 
Hill - A LEI DO TRIUNFO 
Novamente foi cobrado ingresso 

e a renda revertida a novas 
ONGs selecionadas AACORUJA – 
ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES 
DE JAGUARIÚNA, ONG TRILHOS 
DO JEQUITIBA, XODO DE BICHO. 
O privilégio desta vez foram as 
causas sociais do pessoal que quer 
Qualidade de Vida, dos amantes 
da Natureza e dos amantes 
dos animais os Peludinhos. E 
como quisemos fazer um preço 
especial as MPE, a arrecadação 
foi em torno de r$ 8.000,00
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QUARTO EVENTO
ALTA PERFORMANCE EM GESTÃO COMERCIAL COM MARCELO CAETANO

No mês de Março o especialista 
em Gestão Comercial de Vendas 
e Lider Nato Marcelo deu um
SHOW no TEATRO com 
sua performance e seu 
ALTO CONHECIMENTO 
no assunto, fazendo as
MPE saírem de lá muito 
animados, mesmo neste ano que 
o Brasil atravessa um momento
critico, as pessoas se 
encontraram na sua linguagem, 
e com seu conteúdo
Os profissionais que estão Vindo são 
de altíssimo Nivel, e conhecedores 
profundos do assunto,
umas celebridades mesmo do 

Mundo Corporativo, e com isto 
fazemos chegar as MPE um
aprofundamento do assunto, o que 
ajuda muito no dia a dia da mesma.
A arrecadação do Evento será 
feito a APAE no final do ANO, 
pois este projeto incorporou a
Campanha deste ano da ACIJ – 
REALIZE SEUS SONHOS – VIVA 
SUAS EXPERIÊNCIAS e x% do
projeto será revertido a 
APAE mais os ingressos 
vendidos no dia do mesmo.
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QUINTO EVENTO
FORMATURA MASTER MIND LINCE ENTIDADES

Em março selecionamos algumas entidades 
e algumas pessoas passaram por uma 
entrevista para estarem aptas a fazer 
GRATUITAMENTE o curso MASTER MIND 
LINCE somente para entidades, numa 
Parceria MARKETING DO BEM x MASTER 
MIND CAMPINAS, e pela primeira vez a 
Master Mind Campinas ministrou este 
treinamento em outra cidade e Jaguariúna 
foi a SORTUDA e 11 pessoas por 12 semanas 
conhecerem o incrível treinamento, com 
o compromisso delas serem sementes 
multiplicadoras não só em suas ENTIDADES, 
mas em toda a COMUNIDADE que se 
Fizerem presente, e com isto formarem 
novos Lideres do BEM Um curso deste sai por 
volta de r$ 4.000,00 por pessoa, então vejam 
a magnitude do PROJETO MARKETING DO 
BEM, e o quanto podemos fazer para as 
pessoas, com o objetivo de levar o  Bem, e 
um conhecimento de ALTA PERFORMANCE 

as pessoas, para que procuremos fazer um 
MUNDO MELHOR para todos.Na formatura 
se fez presente a Imprensa, o Diretor da 
Master Mind Campinas Eduardo Mendes, e 
o nosso Prefeito Municipal de Jaguariúna, 
além de outras autoridades da cidade. E 
como Estrela da Formatura diretamente 
da Cidade do Porto em Portugal o Lider 
da Master Mind em 7 paises de Lingua 
Portuguesa Jamil Albuquerque enviou um 
Video exclusivo, alias nos informou que 
é INÉDITO NO BRASIL o referido CURSO 
MASTER MIND ENTIDADES. E este ano ainda 
iremos fazer o SEXTO EVENTO, com um alta 
nome do MERCADO CORPORATIVO, que 
virá nos ensinar como GANHAR DINHEIRO 
em TEMPOS DE CRISE, AGUARDEM...
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SEXTO EVENTO
IDEIAS PODEROSAS DE VENDAS COM LEANDRO BRANQUINHO

Dia 01 de Março de 2016, convidamos o 
especialista em Vendas Leandro Branquinho, 
um Mineiro de Três Corações, e Gigante das 
Vendas da seleta equipe da Poderosa Revista 
venda Mais da Editora Quantum do Mestre 
das Vendas Raul Candeloro. Com um público 
de 253 pessoas, conseguimos a arrecadação 
de r$ 10.500,00 onde tivemos um grande 
apoio de diversas empresas: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA,FACULDADE 
DE JAGUARIÚNA,HOTEL MATIZ 
(Hospedagem),ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
DE JAGUARIÚNA,AGÊNCIA SALA,AGÊNCIA
SINCRONISMO,BLOG DE 
J A G U A R I Ú N A , I M P A C T O 
PROPAGANDA,EISSOM,ROTARIANOS DE 
NEGÓCIOS E o jantar foi oferecido pelo 
Restaurante dos Lagos ao final do evento 
Muitos empresários Locais e da Região, com a 
presença do Prefeito Municipal de Jaguariúna
Tarcisio Cleto Chiavegato e sua Vice Prefeita 

Dra. Dora Zanin, um grupo de 20 alunos da 
Turma de Gestão em Vendas da Faculdade 
de Jaguariúna. O Valor arrecadado foi 
destinado as entidades PROJETO LAR 
FELIZ, CRECHE SANTO ANTONIO(ovos 
de Páscoa), AACORUJA – Associação dos 
Corredores de Rua de Jaguariúna e ao
Jaguars Rugby que tem um lindo trabalho 
em mais de 5 escolas do município e realiza 
campeonatos e formação de crianças e 
adolescentes com os tópicos DISCIPLINA, 
EDUCAÇÃO nas regras do RUGBY
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SÉTIMO EVENTO
REINVENTANDO A VENDA COM CLAUDIO DIOGO

Evento realizado 24 de novembro de 2015 no Hotel Matiz 
Jaguariúna, tendo como  foco como vender mesmo nos 
tempos de crise, driblando a concorrência e melhorar seu 
time   de   vendas, todo   o   dinheiro  arrecadado foi doado para 
ONG’s de Jaguariúna, inclusive o  cachê dos palestrantes.
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MEGA EVENTO

O Projeto Marketing do BEM é um Projeto 
que se iniciou em Junho/2014 através de 
um Sonho do Empresário João Rodrigues 
dos Santos(JRS COMPUTAÇÃO) de trazer 
Conhecimento de Grandes Profissionais para 
a sua Cidade Bonita por Natureza Jaguariúna-
SP, especialmente para o empresario da  MPE 
- Micro e Pequeno Empresa, possibilitando ao 
mesmo adquirir um Conhecimento de Alto 
Nível e assim poder ser mais Competitivo e ter 
Alta Performance, desta forma melhorando 
seu negócio e as pessoas que fazem parte dela.
E tendo o apoio do Mestre das Vendas 
e Grande Lider Raul Candeloro que foi o 
primeiro convidado, descobriu que pode 
Fazer o Bem e Gerar Excelentes resultados 
as MPE, bem como isto se tornar uma 
Rede de Relacionamento(Networking) 
do BEM entre as pessoas.
E a Renda em 100% do Projeto é destinado 
as Entidades Sociais, que podem participar 
do Evento adquirindo este conhecimento, e o 

dinheiro arrecadado poder aplicar em ideias e 
projetos que as tornem autosustentaveis. Todos 
os Eventos foram coroados de um ÊXITO incrível 
e para CELEBRAR isto, e começar a expandir 
o CONCEITO DO BEM a muito mais cidades, 
é que iremos realizar este MEGA EVENTO DO 
BEM, e juntamente nesta data se completara 
os 25 anos da JRS COMPUTAÇÃO, data Super 
especial para o idealizador do Projeto, e por 
isto grandes personalidades estarão no Palco, 
mas principalmente um PUBLICO SELETO 
estarão na Plateia. E como GRATIDÃO é uma 
palavra constante na Vida das Pessoas do BEM, 
iremos realizar o Projeto a todos os publicos
MANHÃ - MULHER EMPREENDEDORA
TARDE - JOVENS EMPREENDEDORES
A NOITE - EMPRESARIOS DE SUCESSO 
(Pois pessoas do BEM tem SUCESSO)
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PREMIAÇÃO PPQG 

Evento realizado em 2016 pela 
IPEG(Instituto Paulista de Excelencia 
da Gestão), foi instituido em 1997, as 
empresas paulistas que se destinguem 
por boas praticas da gestão, onde avaliam 
cases das empresas participantes tendo 
a possível indicação a Finalista onde são 
avaliados 3 criterios: A-    A Oportunidade, 
B- A Ideia C- Os Resultados, que são 
avliados pela Banca Examinadora 
Voluntaria do IPEG. Em 2016 9 empresas 
participaram abragendo 27 cases, 
sendo 18 entregues no prazo, os cases 

SAIBA MAIS SOBRE O EVENTO PPQG CLICANDO NO BOTÃO

Finalistas foram selecionados para 
uma apresentação, quando 5 juizes 
avaliaram e selecionaram 4 vencedores 
para receber a medalha de Mérito 
de Inovação em Gestão. Grandes 
empresas ja ganharam esse premio 
como: Caixa Economica Federal, Itau, 
Sabesp, Seguros Unimed entre outras.

EVENTO PPQG

http://www.ipeg.org.br/wp-content/uploads/2018/05/9-VENCEDOR-Projeto_Marketing_do_Bem.pdf
http://www.ipeg.org.br/wp-content/uploads/2018/05/9-VENCEDOR-Projeto_Marketing_do_Bem.pdf
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CONECTE-SE COM O MARKETING DO BEM

TOQUE NO ÍCONE PARA INTERAGIR

https://www.instagram.com/marketingdobem/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/projetomarketingdobem
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519997790834
https://marketingdobem.com/
https://www.youtube.com/channel/UCI7N4HZeJqjRTk1ti6HuymQ

