
ANTÔNIO CARLOS SANTOMAURO E LÚCIA FARIA

Com seu bom humor típi-
co, o consultor Max Gehringer
define a empresa ideal como
aquela que consegue manter
o diálogo entre dois perfis de
funcionários: o Jorginho e o
Serjão. O primeiro é jovem,
entende muito de tecnologia,
está sintonizado com todas as
tendências. É praticamente
um nerd. O outro represen-
ta a experiência, conhece
profundamente a empresa e
o mercado no qual ela atua.
"Antes, a sobrevivência de
um dependia da extinção do
outro. Hoje não: a empresa
precisa fazer esses dois fun-
cionários conversarem e se
respeitarem", disse Gehringer
durante palestra realizada no
4fi Marketing Networking
Brasil, evento realizado no
final de março no Costão do
Santinho (SC), com a presen-
ça de mais de cem diretores
de marketing (ver cobertura

completa nesta edição}.
A tese exposta pelo con-

sultor torna-se ainda mais re-
levante hoje, quando se discu-
te uma possível "juniorização"
das estruturas de marketing.
Traduzindo: em decorrência
de fatores como busca pela
renovação, menores salários
ou a própria evolução da
atividade, haveria nessa área

- inclusive no topo de suas
hierarquias - - uma crescente
preponderância de pessoas
mais jovens. A maioria dos
profissionais do setor percebe
essa tendência e nela vê as-
pectos positivos. Mas, assim
como Gehringer, eles também
afirmam: no marketing, a ju-
ventude deve estar associada
à experiência.

Ao menos nas grandes
corporações já há esse equi-
líbrio, afirma Samuel Russel,
diretor de marketing da Ge-
neral Motors Brasil. "Nessas
organizações, qualquer de-
cisão importante envolve as
diversas áreas, e com isso a
juventude é combinada com
o pensamento mais maduro
e racional", declara. "Talvez
a percepção da 'juniorização
surja da maior visibilidade

decorrente da maior dis-
ponibilidade do pessoal
mais jovem."

Embora seja importante
por agregar novas idéias e
conceitos, nem sempre a
juventude é complementa-
da pelo conhecimento de
mercado proporcionado pela
experiência, observa Elber
Mazaro, diretor de marketing
da Intel. Ele percebe, porém,
haver hoje mais interesse
na conjugação dessas duas

forças: "Houve um tempo no
qual predominaram, nesse
setor, os dinossauros os
profissionais hiperexperien-
tes -, e já houve também
uma enxurrada de gente
nova e sem essa experiência.
Agora as empresas começam
a buscar equilíbrio".

MOVIMENTO IRREVERSÍVEL
A tendência de mescla

com a juventude parece ser
aceita com naturalidade pelos
profissionais mais vividos. E
é bom que seja assim, pois
ela não é um fenômeno pas-
sageirc jm caminho sem
volta", destaca Orlando Lo-
pes, vice-presidente de canais
de comunicação da Unilever.
Com 30 anos de carreira, ele
conta que trabalha muito bem
com os mais jovens e que sua
empresa recebe anualmente
25 mil inscrições para os* car-
gos de trainees, dos quais 40



são contratados. "Eles estão
muito bem preparados. A
companhia busca o equilíbrio
entre o dinamismo e a inquie-
tação dos jovens, totalmente
abertos ao novo, com a matu-
ridade dos profissionais mais
velhos", explica.

Oswaldo Rubens Ubrigi,
gerente geral de propaganda
e marketing da Semp Toshiba,
também vê nos jovens que
hoje ingressam na área uma
boa capacidade de desenvol-
vimento. "Mas esse potencial
não está associado apenas à
formação acadêmica. Depen-
de também do próprio jovem,
de sua bagagem cultural e de
vivência", ressalva.

Ubrigi é um defensor in-
transigente da combinação
entre experiência e juventu-
de, e essa posição se reflete
na formação de sua equipe,
composta por nove pessoas,
cuja idade média é de 36 anos.

Com 52 anos e profissional
de marketing desde 1984,
ele é o mais velho da turma.
"É preciso trabalhar com a
experiência. Uma empresa
é um ser vivo, integralmente
afetado por uma decisão de
marketing", justifica.

No BankBoston, a média
de idade do departamento de
marketing é um pouco inferior
à registrada na Semp Toshiba:
situa-se na faixa entre 30 e 34
anos. Entretanto, nos cargos de
diretoria, a idade média atinge
aproximadamente 40 anos,
revela Cláudia Pagnani, supe-
rintendente executiva geral de
marketing da empresa. Ela não
crê ser possível confirmar ca-
tegoricamente a existência de
uma tendência de juniorização
do marketing. "Não observo
essa propensão no segmento
bancário. Ao contrário, vejo
uma 'seniorização'", aponta
Cláudia. "Para nós, experiência

é fundamental, e ao mesmo
tempo temos como missão tra-
zer sangue novo, idéias novas
e pessoas para nos desafiar
naquilo que fazemos."

O PODER JOVEM

É possível discutir até que
ponto há ou não uma ten-
dência de juniorização. Inde-
pendentemente da dimensão

desse movimento, a verdade é
que facilmente se encontram
profissionais bem jovens no
comando de grandes compa-
nhias. É o caso de Russel, da
General Motors. Aos 33 anos,
ele atua na área de marketing
há dez anos e apresenta no
currículo MBA na Universida-
de do Texas. Modestamente,
Russel define-se como um

profissional que somente ago-
ra se considera experiente.
"Dez anos é o tempo médio
de vida de um produto da
indústria automobilística, de
sua concepção até a morte. E
dificilmente consegue-se ex-
periência sem viver esse ciclo
completo", esclarece.

Outro exemplo de sangue
novo em postos de comando
é Renata de Souza Ramos, 32
anos, que assumiu em janeiro
a diretoria de marketing da
Mitsubishi. Para ela, esse
processo de rejuvenesci-
mento não se restringe aos
anunciantes: abrange todos
os ambientes do setor, até
mesmo nas agências e na
mídia (especialmente a im-
pressa). "De certa forma, a
juniorização é uma necessida-
de, é preciso reduzir custos.
Contudo, se a juventude não
estiver associada à experiên-
cia, ela prejudica a empresa



Russel: maturidade e juventude devem andar juntas Mazaro: empresas buscam o equilíbrio Lopes: tramees estão bem preparados

e o profissional, que pode
se 'queimar' no mercado",
pontua Renata. Ela vê, ao
menos em alguns casos, um
certo exagero na dose de
utilização da juventude sem a
contrapartida da experiência:
"Quando isso acontece, cai a
qualidade do serviço".

O emprego de profissio-
nais novatos parece tornar-se
ainda mais freqüente na in-
dústria de tecnologia. Afinal,
conforme ressalta Mazaro, da
Intel, "essa indústria também
é nova". Há 18 anos no setor
de tecnologia, ele trabalha há
cinco no marketing. E reco-
nhece: pela característica da

atividade, a juventude impera
entre os pouco mais de 20
integrantes da área de marke-
ting da Intel, havendo profis-
sionais mais experimentados
basicamente na gerência das
diversas expertises, como
imprensa ou marketing para
consumidores, entre outras.

CAUSAS
Vários fatores são utiliza-

dos para explicar o rejuve-
nescimento das estruturas
de marketing. E eles não se
resumem apenas à busca
pela redução dos custos:
para Ubrigi, esse movimento
decorre também da subor-

dinação, hoje existente em
muitas empresas, dessa área à
equipe comercial. "Para servir
apenas como apoio do mar-
keting, não são necessários
profissionais experientes",
sustenta. "Acho, no entanto,
que não se deve subordinar
o setor à área comercial, que
privilegia os resultados de
curto prazo, pois é preciso
pensar também no médio e
longo prazos."

Russsel, da GM, não vê
nos fatores financeiros a
causa principal desse reju-
venescimento, que para ele
é conseqüência da evolução
da atividade, hoje interessada

em pessoas capazes de lidar
melhor com as novas tecno-
logias e formas de contato
com o consumidor. Segundo
ele, essa característica não
é exclusividade dos jovens.
estando mais associada a
uma postura psicográfica de
juventude e não exatamente
a uma classificação demo-
gráfica. Assim, profissionais
mais velhos, porém capazes
de suprir essas necessidades,
podem perfeitamente atuar
no marketing atual. "No en-
tanto, talvez por disporem de
mais tempo para lidar com as
novas tecnologias e trabalha-
rem com elas já na escola, é

mais comum encontrar jovens
com esse perfil", avalia.

Para Renata, da Mitsu-
bishi, se a experiência é um
ingrediente valioso na receita
capaz de conduzir ao êxito
uma estratégia de marketing

- até mesmo por contribuir
para minimizar os erros

fens também têm papel
importante nessa fórmula,
pois agregam a ela as novi-
dades e as informações mais

"E hoje, quando as
pessoas começam a receber
as informações mais cedo, o
jovem está ainda mais ante-

parece saber sempre
de tudo", conclui.

Poucas empresas mantêm programas de estágio
Apesar de contar com

cada vez mais jovens em
suas estruturas de mar-
keting, as organizações,
de maneira geral, ainda
desenvolvem programas
de estágio nos quais os
novatos servem apenas
como mão-de-obra bara-
ta, mas não se integram
a um processo de forma-
ção e aprendizado. Quem
diz isso é Sérgio Pio Ber-
nardes, coordenador do
Centro de Integração Alu-
no-Empresa (Cintegra)
da Escola Superior de
Propaganda e Marketing
(ESPM). "Poucas compa-
nhias basicamente as
grandes, em especial as
multinacionais - têm es-
ses programas", declara.

Por isso, segundo Pio,

Pio Bernardes: instituições de ensino
qualificadas avaliam as vagas de estágios

as instituições de ensino
qualificadas, como a pró-
pria ESPM, hoje avaliam
as vagas de estágios ofe-
recidas a seus alunos, que
conseguem assim melhores
colocações. "Mas essa não é
a realidade de todo o mer-
cado, no qual há também

Marcos Cobra: jovens preparam-se
para mercado de trabalho

estágios sem remuneração,
destinados a ações apenas
rotineiras ou exercidas em
áreas que não aquela na
qual o aluno está se for-
mando", afirma.

O jovem, no entanto,
vem se preparando para
obter bons postos no con-

corridíssimo mercado de
trabalho, observa Marcos
Cobra, coordenador do
departamento de mercado-
logia da Fundação Getúlio
Vargas (FGV). De acordo
com ele, nessa busca pela
qualificação notam-se jo-
vens cumprindo determi-
nadas etapas de aprendi-
zado- -MBAs, por exemplo

- sem muitas vezes terem
a experiência necessária
para a perfeita assimilação
dos conteúdos pertinentes.
Para Cobra, o marketing
deve integrar a ousadia e
a inovação características
dos jovens à experiência,
que torna as empresas me-
nos expostas às armadilhas
da concorrência.

Na opinião dele, a junio-
rização das estruturas de

marketing decorre tanto
de fatores associados à
redução de custos quanto
de um "mito" brasileiro,
que vê o consumidor não
apenas localizado nas
classes A e B, mas tam-
bém preferencialmente
jovem. "E, no marketing,
um jovem pode falar mais
facilmente a linguagem
desse grupo", explica.

Para Bernardes, o
processo de junioriza-
ção também é facilitado
porque, ao menos por
enquanto, a legislação
brasileira não impõe li-
mites à contratação de
estagiários. "Além disso,
hoje é possível encontrar
profissionais jovens com
bom preparo e qualifica-
ção", acrescenta. (AC5)

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Profissional de Marketing, p. 4-6, 8 maio. 2006.




