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OUVIDORIA - DEPUTADO OUVIDOR FELIPE SOUZA

Projeto de Lei n".355 12019

Autor: Deputado FELIPE SOUZA

INSTITUI no Calendário Oficiol do Estodo do

Amazonas o dia 1" de Julho, DIA ESTADUAL DO

P ROF ISSI ONAL D E M ARKETI NG.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRBTA

Art. Lo - Fica instituído no Calendário Oficial do Estado do Amazonas, o dia 1o de
Julho, "Dia Estadual do Profissional de Marketing":

Ãrt.2" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus, 29 de maio de 2019.

Deputado SOUZA - Patriota

Ouvidor
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa a importância que tem o profissional de marketing no

mercado de trabalho, pois com esses profissionais as empresas tanto grandes como

pequenas conseguem propor estratégias de desenvolvimento e vendas, com isso,

trazendo lucro e ate mesmo ajudando a levantar a economia estadual. Esses

profissionais podem atuar em diversas áreas, como marketing de relacionamento,

multinível, publicitário, social, cultural.

No presente momento, no Brasil existem mais de 12 milhões de desempregados, e

o marketing tem sido uma opção para muitos autônomos ingressarem no mercado de

trabalho e arrecadar uma renda para o sustento da família.

Uma grande parte da população que inicia sua carreira dentro do meio de

marketing, busca muita das vezes um reconhecimento pelo seu trabalho e esforço, pois

é algo que não acontece hoje no mercado tradicional de trabalho. E o outro grande

fator que conecta as pessoas a essa indústria, é a possibilidade de conquistar a tão

sonhada liberdade financeira e liberdade de tempo.

Um exemplo do crescimento do marketing no mundo todo é o Marketing

Multinível. Diferente do Brasil, outros países já demonstram um grande crescimento

econômico neste setor. Atualmente 27o/o do PIB americano são provenientes da

indústria do Marketing;24oÁ do PIB japonês é proveniente da indústria do Marketing

Multinível; 20oÁ dos milionários americanos construíram sua fortuna com negócios

baseados em Marketing Multinível. O setor já representa 96,7oÁ do faturamento do

setor de Vendas Diretas. Portanto é uma indústria milionária no mundo, que no nosso

país ainda é pouco reconhecida e com pouco incentivo do governo, pois não tem ainda

uma legislação que fortaleça o setor.
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//www.sci.blo brl

setor-de-marketing-multinivel/> Acesso em 15 de maio de 2019

Deve-se registrar que é por meio do marketing, que as empresas podem planejar e

executar ações voltadas aos clientes. Desta forma, empresas e profissionais autônomos

procuram sempre fazq com que seus clientes se tornem cada vez mais próximos de

seus produtos e serviços, de forma autilizâ-los e recomendá-los a outras pessoas.

Mesmo o Brasil sendo novo nesse mercado, é aparente a tendência de expansão

que terá futuramente. O mercado de marketing vem crescendo ao longo dos anos e

junto a esse crescimento traz a proposta de empreendedorismo sem a necessidade de

um alto investimento. A valoúzaçáo desses profissionais é essencial para o

crescimento.

Dessa forma, considerar o dia 1o de Julho e importante para o reconhecimento

desses profissionais que lutam diariamente para conquistar seu espaço no mercado de

trabalho, com essa aclamação haverá com isso um incentivo para que muitos

trabalhadores conquistem sua renda e adentrem nesse ramo para crescer a economia do

Amazonas.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus, 29 de maio de 2019.

Deputado UZA- Patriota

Ouvidor
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