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Alta formação acadêmica reduz média de idade
de prof iss ionais de marketing em cargos de chefia
CLÁUDIA BREDARIOLI

O investimento em forma-
ção acadêmica tem sido cada
vez mais evidente entre os
profissionais de marketing
que ocupam cargos de chefia.
Paralelamente a esse fenôme-
no, as especializações também
são procuradas cada vez mais
cedo por esses profissionais

- a média de idade das pes-
soas que estão nesses cargos
gira atualmente entre 25 e 39
anos, ante 40 e 49 anos que
se registrava há uma ou duas
décadas.

A constatação, feita a partir
da 1a Pesquisa sobre o Perfil
dos Profissionais de Marketing
ADVB-Toledo, mostra que eles
possuem ensino superior com-
pleto (46%) e pós-graduação
(43%), e em sua maioria per-
tencem à classe B (55%). Além
disso, os dados confirmam que
mais da metade (55%) plane-
jou previamente seu ingresso
na área, atua no segmento há
cerca de 11 anos e tem renda
média pessoal de R$ 2,3 mil.

O estudo foi encomendado
pela Associação dos Dirigen-
tes de Vendas e Marketing do
Brasil (ADVB) à Toledo & As-
sociados. Para chegar aos re-
sultados, foram entrevistados
150 profissionais de marketing
atuantes em empresas da in-
dústria, do comércio e de ser-
viços da capital paulista. Dos
pesquisados, 65% são gerentes
de marketing - - cargo ocupado
por 77% das mulheres e 56%
dos homens. Na função de
diretor há um total de 14% da
amostra - - 20% dos homens e
7% das mulheres.

Um dado considerado signi-
ficativo pela Toledo é que 76%
dos entrevistados trabalham
com vínculo empregatício
regido pela Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), em
especial as mulheres (84%). Já
quanto ao critério para escolha
dos profissionais, em 44% dos
casos aparece como principal
item experiência na área, se-
guida da análise do currículo
(27%). O levantamento está
entre as iniciativas que mar-
cam o aniversário de 50 anos
da ADVB em 2006.

AMÉRICA LATINA
Contudo, o retrato revelado

pela pesquisa ADVB-Toledo
deixa claro um desafio não só
da área de comunicação, mas
de toda a atividade econômi-

ca: a manutenção de gerações
mais velhas no mercado de
trabalho aliada ao aumento da
classe média urbana. Segundo
estudo recente realizado pela
consultoria em recursos huma-
nos Manpower, estão nessas
questões as maiores preocupa-
ções para o trabalho na socie-
dade latino-americana.

A análise constatou que,
em 20 anos, a América Latina
será a segunda região de maior
crescimento, superada apenas
pela África. A expectativa é de
que a população da AL aumen-
te 13%, enquanto a mundial
crescerá em média 12%. De
acordo com a projeção, em
2015, a América Latina terá
dez das 60 maiores cidades do
mundo, e sua população rural

representará menos de 20%
do total. Sendo assim, haverá
um aumento proporcional
da classe média urbana com
educação superior, capacidade
de compra, acesso à moradia
e ao mesmo tempo grandes
aspirações.

Na avaliação da Manpower,
a pressão para a geração de
empregos será intensa e, se
não houver oferta suficiente,
esse grupo social fará parte
da economia informal, geran-
do problemas estruturais que
prejudicarão o crescimento, os
serviços públicos e as pensões
a longo prazo. A região tam-
bém enfrentará a necessidade
de prover uma educação que
feche a dupla brecha - - digital
e de integração internacional.

Negociações em eventos
A necessidade de inova-

ção constante no mercado de
eventos tem trazido o aprimo-
ramento de um novo perfil pro-
fissional. Trata-se de alguém
com habilidade para negociar
e desenvolver produtos novos
e adequados à área, um pro-
fissional que passa a ter cada
vez mais opções de cursos para
ajudá-lo nesse processo. Neste
mês, o Senac São Paulo lança
um curso de pós-graduação
específico para a área, o Nego-
ciação em Eventos, que toma
como base a atual necessida-
de de percepção e apreensão
mais claras das tendências
apontadas por consumidores
e empresas, especialmente os
freqüentadores de eventos.

Segundo Helga Gent i l ,
coordenadora da área de
eventos do Senac-SP, há no
mercado cursos importantes
voltados para a formação dos
profissionais que atuam no
setor de marketing e eventos.
Ela destaca, contudo, que,
com o crescimento da ativi-
dade, surgem também novas
necessidades de atuação e
inserção. "Hoje o profissional
que trabalha em eventos, es-
pecialmente os que têm olhos
mais voltados à negociação,
não é mais aquele tradicional
da área de marketing", diz

Helga. "Quem negocia proje-
tos tem de saber lidar com o
4não' a todo momento."

A decisão do Senac-SP de
dar início ao curso também
parte do fato de muitas com-

panhias terem profissionais
dedicados exclusivamente a
essa finalidade. De acordo
com pesquisa da Associação
de Marketing Promocional
(Ampro), 95% das empresas

de médio e grande porteè do
País incluíram os eventos para
clientes e funcionários em suas
ações regulares no ano passa-
do, ante 77% em 2004. Além
disso, a crescente terceiriza-
ção da atividade pelas corpo-
rações também tem criado um
mercado promissor para quem
quer trabalhar na área.

O curso será desenvolvi-
do com base em modernas
práticas pedagógicas, como
o aprendizado por projetos e
estudos de casos. O Senac-SP
foi a primeira instituição de
ensino a oferecer pós-gra-
duação nesse segmento. No
mercado desde 1994, o curso
Administração e Organização
de Eventos tem hoje três con-
correntes com o mesmo foco.

Negociação em Eventos,
que tem duração de 15 meses,
é direcionado a profissionais
atuantes na área, que quei-
ram desenvolver a habilidade
de negociar. Entre os tópicos
abordados estão desenvol-
vimento pessoal e profissio-
nal do negociador, ambiente
mercadológico, pesquisa de
mercado, marketing de serviço*
de relacionamento e planeja-
mento estratégico. O Centro
Universitário Senac está com
inscrições abertas para o novo
curso até 28 de julho. (CB)
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