
Ser ou não ser?
Opiniões são divergentes, mas o fato é que principalmente o segmento industrial pede profissionais especializados
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Será que as empresas
estão em busca de profis-
sionais de marketing espe-
cializados, aqueles que têm
formação no ramo de ativi-
dade da companhia, ou, ao
contrário, preferem aqueles
com visão mais generalista
construída pela passagem
em diversos setores? Por
mais incrível que possa pa-
recer, esta ainda é, nos dias
de hoje, uma discussão que
divide opiniões.

Atuante de longa data
na profissão, o diretor de
marketing e novos negó-
cios da Escola Superior de
Propaganda e Marketing
(ESPM), Emanuel Publio
Dias, está do lado daqueles
que asseguram que os pro-
fissionais mais requisitados
são justamente aqueles com
visão estratégica ampliada
pelo acúmulo de experiên-
cias absorvidas nos mais
diferentes segmentos. "Ter
perfil segmentado nunca
foi o mais importante",
garante. "É preciso pen-
sar diferente, de maneira
fragmentada, porque os
movimentos do mercado,
das empresas e dos consu-
midores não são lineares."

Para apimentar ainda
mais essa sadia divergên-
cia, Dias acredita que, para
atender às crescentes exi-
gências do mercado, os pro-
fissionais de marketing de-
vem ter um comportamento
típico do que ele chama de
"especializados mutantes".
Mas o que significa esse
neologismo na prática? O
executivo explica que é o

fato de o profissional estar
envolvido em um projeto de
promoção tradicional, como
distribuição de cupons em
pontos-de-venda; em um
outro momento, em um
planejamento de patrocínio
esportivo; e, mais adiante,
elaborar uma proposta de
fórum de debates entre
clientes e fornecedores
utilizando o site da empre-
sa -- e, a cada projeto, o
profissional de marketing
precisará saber identificar
o valor estratégico das téc-
nicas de comunicação que
serão escolhidas e ter capa-
cidade para reunir ao redor
de si pessoas que também
entendam o assunto.

O coordenador do curso
de pós-graduação em Admi-
nistração de Marketing da
Fundação Armando Alvares
Penteado (Faap), Rogério
Miola, concorda em núme-
ro, gênero e grau. "O fato
de ter passado por diversas
áreas de atuação torna o
profissional de marketing
sempre mais valorizado",
afirma. "Ele tem condições
de dar uma contribuição
maior às empresas porque
poderá ousar muito mais

utilizando ferramentas de
comunicação que já ex-
perimentou em situações
anteriores." Miola salienta
que o aprendizado diversi-
ficado descrito no currículo
pode ser um bom trunfo
para o sucesso na carreira.
"Para quem almeja cargos
mais elevados, as experi-
ências vividas em setores
diferentes agrega um valor
incrível."

AS MESMAS EXIGÊNCIAS

Já para o consultor de
recursos humanos Laerte
Cordeiro, fundador da em-
presa que leva seu nome, o
mercado de trabalho exige
profissionais que dominam
um determinado conheci-
mento de marketing, isto
é, seja especializado em
marketing de produtos de
consumo, marketing indus-
trial, marketing de serviços
ou marketing bancário, por
exemplo. "A especialização
não precisa ser por ramo,
área geográfica ou produto
específico. Mas entendo que
o profissional precisa ter uma
orientação definida, pois as
áreas são bem diferentes na
prática", acentua Cordeiro.

Do ponto de vista das
empresas, o headhunter
Darci Garçon, da consul-
toria Tag de seleção de
executivos, observa que
as exigências continuam
sendo as mesmas de anos
atrás. As organizações em
geral solicitam profissionais
de marketing especializa-
dos, particularmente as
indústrias, por causa da
necessidade de reduzir
gastos e aumentar a eficá-
cia. "As empresas preferem
não arcar com o custo de
tempo de improdutividade
dos profissionais", diz. O
segmento mais exigente em
relação à experiência es-
pecífica é o de produtos de
consumo em geral. Dentre
as empresas dessa área, a
indústria de alimentos é a
que mais exige especializa-
ção. "É impossível fazer uma
fábrica que produz alimen-
tos aceitar um profissional
oriundo do mercado de auto-
peças, e vice-versa", relata.
Em contrapartida, o setor
de serviços é o que mais
aceita profissionais com vi-
são generalista. Garçon cita
como exemplo o segmento
de cartões de crédito.

Por outro lado, a diretora
executiva da consultoria
Lens & Minarelli , Maria
Giuliese, observa que essa
exigência é regra geral em
todos os segmentos. Indús-
tria, comércio e empresas de
serviços exigem profissional
com visão de conjunto,
mas que seja "um profundo
conhecedor" dos negócios
da companhia, do mercado
em que ela atua e de seus
principais players, especial-
mente quando ocupa cargo
de alta gerência. "Um exe-
cutivo de marketing, como
gerente sênior ou diretor,
custa caro. As corporações
querem que ele comece a
trazer resultados imediatos
e para isso ele precisa ter
experiência no segmento",
determina Maria.
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