
O NOVO
Menos glamour
e mais ralação.
A nova rotina dos
profissionais de
marketing que estão
dando resultado
POR CARLA FRANÇA

MARQUETEIRO
G rana, glamour e gente. Du-

rante anos, esses três Gs mo-
veram a rotina do profissio-
nal de marketing. Com pe-

quenas fortunas para investir na pro-
moção das marcas e da imagem da em-
presa, ele (e, claro, ela também) era a
estrela mais visível do mundo corpo-
rativo. Bons tempos aqueles. Hoje, a bo-
nança acabou, o mercado está cada vez
mais complexo e, assim, tem sobrado
pouco tempo para o glamour. Há três
anos, a verba de marketing das empre-
sas vem caindo, principalmente no que
diz respeito às gordas campanhas pu-
blicitárias, que antes absorviam quase
60% dos investimentos das empresas
na área e hoje não passam de 30%. Pa-
ra 2004, a tendência mais otimista é a
estagnação. Metade das grandes em-
presas do setor de varejo, por exemplo,
afirma que não pretende aumentar seu
investimento em marketing. A pesqui-
sa, realizada pela Câmara Americana
de Comércio (Amcham), em São Pau-
lo, mostra que a verba de marketing va-
ria de 3% a 5% do faturamento das

companhias. Resultado: para sobrevi-
ver, o marqueteiro está sendo obriga-
do a se reinventar.

"Não dá para ser o doidão criativo,
tenho de ter pleno conhecimento de
mercado e do negócio", diz Hugo Jane-
ba, de 38 anos, diretor de imagem, co-
municação e branding da operadora de
celular Vivo, sediada em São Paulo. "A
parte divertida, como festas, almoços
ou os filmes publicitários, conta 20%
do meu tempo", diz. "De que serve ser
extremamente criativo e fazer um proje-
to inviável? Tenho de ser ousado e inova-
dor, mas manter pelo menos um dos pés
no chão." Por isso, ninguém espere en-
contrar Janeba se refrescando no ar con-
dicionado do escritório, olhando para
o teto enquanto decide se aprova ou não
alguma campanha genial. Sua rotina de
60 horas semanais é uma seqüência de
reuniões, que podem se iniciar às 8 ho-
ras da noite. Ele acompanha os resulta-
dos das ações junto ao departamento
financeiro, orienta os escritórios regio-
nais, monitora os passos da concorrên-
cia e as pesquisas com o cliente.
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A divisão de poder
Eventos, promoções, ações de ponto-
de-venda. Cada vez mais, essas ativi-
dades estão consumindo a verba de
marketing. Há alguns anos, de cada 100
reais investidos, somente 30 paravam
em projetos alternativos. "O profissio-
nal tem de trazer resultados com ações
de curto prazo, mas sem perder a visão
de longo prazo", diz Paulo Rovai, presi-
dente do comitê de marketing da Am-
cham. No entanto, na análise de Rovai,
o que parece uma dificuldade pode se
tornar uma vantagem para quem se
adaptar às mudanças. "O profissional
tem de abrir novos horizontes", ensina
Janeba, da Vivo. "Tem de sair do eixo
habitual e conferir, por exemplo, a fes-
ta do tomate no Rio de Janeiro, que reú-
ne 70 mil pessoas, ou o campeonato de
futebol em Manaus e seu mais de l mi-
lhão de espectadores", diz.

Não por acaso, a Vivo tem uma área
só para cuidar de eventos. Na empresa,
o departamento de marketing foi divi-
dido em seis: estratégia; eventos; ofer-
tas; imagem, comunicação e branding;

inteligência de mercado; inovação. "Não
dá para ser onipresente", diz Janeba, que
cuida somente de uma das áreas. O fa-
to é que essa "departamentalização"tem
diluído o poder da pessoa de marketing.
"Como cada gestor cuida de um peda-
ço do marketing, individualmente, ca-
da profissional está com menos auto-
nomia para tomar as decisões", afirma
Gustavo Clauss, de 33 anos, ex-diretor
de marketing global da multinacional
de bebidas Seagram. Clauss atuou na
empresa por sete anos e retornou ao
Brasil no ano passado como consultor
de gestão e negócio.

Na corda bamba
Para complementar o cenário, nos úl-
timos anos empresas de diversos seto-
res t portes passaram por processos de
fusão, aquisição e enxugamento. E, é
claro, o pessoal do marketing também
entrou no jogo. A trajetória de Sandra
Turchi, superintendente de marketing
da financeira Zogbi, sediada em São
Paulo, revela bem a montanha-russa
pela qual os profissionais desta (e de
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E O QUE OS PROFISSIONAIS
ESPERAM DAS EMPRESAS
Para o professor Lívio Giosa,
mais do que um bom
salário e benefícios, esses
profissionais querem brilhar
e ter orgulho da empresa,
que tem de oferecer:

outras) área têm passado. Em 1994, San-
dra, hoje com 35 anos, foi contratada
pela Arapuã, que em três anos passou
de líder do varejo a concordatária. No
período, enxugou 4 mil das 7 mil va-
gas. Sandra sobreviveu à crise e em 2001
desembarcou na Zogbi, empresa fami-
liar com raiz no setor têxtil, para criar
o departamento de marketing. "Foi óti-
mo testar meus conhecimentos, repo-
sicionar e consolidar a marca. Fizemos
um amplo trabalho de planejamento e
pesquisa, e em nove meses a empresa
saltou do nono para o segundo lugar
nas pesquisas de lembrança espontâ-
nea dos consumidores", diz Sandra. O
mais difícil, segundo a executiva, foi im-
plementar a mentalidade do marketing
numa empresa que não sabia o que era
isso. "Foi um desafio trabalhar num lu-
gar onde muitos funcionários não enten-
diam o que eu fazia. Precisei catequiza
los','diz. Recentemente, mais uma mu-
dança: a financeira foi comprada pelo
Bradesco. "Não sei o que vai acontecer,
mas sei que a trajetória da Zogbi foi um
sucesso, caso contrário não teria des-
pertado o interesse do Bradesco", diz.
"Agora, o importante é trabalhar a an-
siedade e colaborar."

Onde estão
as oportunidades
Enquanto o mercado está nebuloso pa-
ra uns, há oportunidades surgindo pa-
ra quem estiver disposto a encarar as
mudanças. Clauss vê possibilidades in-
teressantes de trabalho em empresas
nacionais, líderes em seu segmento, que
estão despertando para o marketing. É
o caso do Pão de Açúcar, do Bradesco
e da Casas Bahia. Outros grupos estão
investindo em exportação, como Sadia
e Vale do Rio Doce, e precisam traba-
lhar sua imagem e suas marcas.

As empresas de médio e pequeno
portes são também alternativas de tra-

balho. "Quem se dá bem na pequena,
tem mais chances de ir para a grande",
diz Lívio Giosa, vice-presidente da As-
sociação dos Dirigentes de Vendas do
Brasil, diretor da Fundação Brasileira
de Marketing e professor de MBA da
Faap, Unisa e USP "É claro, nessas em-
presas, a departamentalização não che-
gou e o profissional tem de estar dispos-
to a tudo", afirma. O problema, segun-
do Luiz Fernando Garcia, diretor nacional
do curso de graduação e comunicação so-
cial da ESPM de São Paulo, é que os pro-
fissionais só pensam nas empresas de gri-
fe. Na ESPM, por exemplo, 70% dos for-
mandos sonham com carreiras em gran-
des corporações. Desses, 40% estão se
especializando em marcas (para atuar
em empresas, consultorias ou comuni-
cação empresarial), 40% em comuni-
cação integrada (agências, consultorias
e empresas) e 20% em criação (agên-
cias e ambientes criativos).

Currículo com
humanas e exatas
Cursos e especializações são bem-vin-
dos, principalmente se acompanhados
de vivência internacional. "Mas hoje o
profissional é avaliado de acordo com
a postura e o impacto das realizações",
afirma a consultora Yaci Rios, da em-
presa de recolocação DBM, de São Pau-
lo. Veja o caso de Hugo Janeba, da Vi-
vo. "Já vendi salgadinho, absorvente fe-
minino, sabonete e agora telefonia", afir-
ma. Para ele, a versatilidade é lei. "Quan-
do contrato alguém, quero capacidade
de planejamento e formação sólida em
logística e matemática", diz.

Talvez por causa dessa versatilidade,
típica da carreira, o marketing atraia
profissionais das mais variadas áreas:
comunicação e propaganda, adminis-
tração e, cada vez mais, engenharia —
origem de 60% dos alunos de especia-
lização na Fundação Getulio Vargas de
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oportunidades
e espaço para crescer
responsabilidade,
ética e transparência
estrutura para trabalhar
flexibilidade

formação acadêmica,
de preferência com
cursos de pós-graduação
(inclusive MBA)
falar no mínimo
dois idiomas
experiência diversificada
em mais de um setor
visão global do mercado
e experiência internacional
contam pontos,
ainda mais em tempos
de investimentos
em exportações
tem de conhecer
ferramentas de tecnologia,
processo de vendas,
o que abre canais para
distribuição e divulgação
de produtos
capacidade para trabalhar
em equipe
espírito de liderança,
principalmente em
momentos de pressão,
seja externa, seja interna
flexibilidade



São Paulo (FGV-Eaesp). Na ascensão
dos engenheiros no marketing está mais
uma prova de que o talento matemático
talvez não substitua o gênio criativo, mas
conta muitos pontos. Trata-se do profis-
sional com perfil mais pragmático, que
sabe olhar para os números, traçar es-
tratégias e buscar parcerias inusitadas.
É o caso do pernambucano Fábio Inte-
raminense, de 32 anos, que fez carreira
técnica em empresas como Siemens,
BCP e Siebel. Da engenharia eletrôni-
ca, sua área de origem, fez pós-gradua-
ção para dar o salto na área de adminis-
tração e marketing. "Sempre fiz marke-
ting na minha vida, fiquei contente
quando percebi que podia aproveitar
essa vocação", afirma. Antes da pós, bem
que ele tentou a mudança, mas pesava
d falta de experiência. Depois de inves-
tir na formação, ele conseguiu a vaga de
diretor de marketing e vendas da Espí-
rito da Amazônia, empresa especializa-
da em ecoeventos, produtos artesanais
e bufê de alimentos orgânicos.

Para quem quer trilhar a trajetória
do marketing, há cursos generalistas,

como gestão, comunicação e pesquisas,
e cada vez mais especializações, com te-
mas tão diferenciados como marketing
esportivo, marketing social, inteligên-
cia competitiva e psicologia do consu-
midor. Segundo Lívio Giosa, nos últi-
mos dez anos esses cursos, dos mais bá-
sicos aos mais complexos, estão em ex-
pansão. A ESPM de São Paulo registrou
aumento de 50% na procura por seu cur-
so de graduação neste ano. Na pós, o nú-
mero de interessados cresceu 30%. A
mesma tendência registra o Ibmec, com
um crescimento de 80% na procura por
cursos de marketing desde 1998, quan-
do foram criados.

Para quem já está nessa estrada ou
quer entrar, o recado é basicamente o
mesmo: cuide bem da carreira e tenha
um projeto pessoal, com clareza de me-
tas. "Não basta estudar e ter experiên-
cia, tem de saber para onde levar a car-
reira, ter visão de curto e longo prazos
em todas as ações, inclusive na própria
profissão", afirma Yaci Rios, da DBM. E
mais: fique atento às mudanças porque
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elas estão apenas começando.


