
comunicação. Os fazedores de dinheiro. Justamente
por isso, vivem sob pressão, sempre cercados de
metas. Ganha bem quem vender bem e perde o
emprego quem não tiver a mesma sorte.

A "categoria" dos contatos publicitários não
pára de crescer. A profissão de vendedor de anún-
cio foi regulamentada pela Lei Federal n°. 4.680,
de 18 de junho de 1965, a mesma que dispõe sobre
o exercício da profissão de publicitário, e pelo
Decreto n°. 57.690, de 1° de fevereiro de 1966, que
regulamenta a execução da lei. Isso significa que,
para exercer a profissão, é preciso obter o registro
profissional junto ao Ministério do Trabalho.
Nada mais justo.

O setor atrai principalmente candidatos com
formação superior em administração, marketing,
publicidade e até jornalismo. As vagas sempre exi-
gem experiência e veículo próprio. O piso da cate-
goria é de R$ 550 para empresas com até 50 fun-
cionários e R$ 610 para as com mais de 50, segun-
do o Sindicato dos Publicitários, dos Agenciadores
de Propaganda e dos Trabalhadores em Empresas
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ao existiria a propaganda se não fossem os
contatos publicitários. E vice-versa. Eles
são a coluna vertebral das empresas de



de Propaganda do Estado de São Paulo. Mas o salá-
rio pode ser ainda maior, dependendo da região, do
porte da empresa e da lábia do vendedor.

Na prática, a teoria é outra. A grande maioria das
empresas não paga o valor mínimo fixado em lei e
os profissionais se sujeitam a trabalhar sem carteira
assinada, o que empurra para baixo o salário. "Mas,
se você setorizar, isso muda. Em rádio e tevê, ganha-
se até R$ 10 mil ao mês, incluindo comissão. Nas
agências, há quem ganhe R$ 15 mil, dependendo da
conta que ele traz. Ou seja, ganha sobre o que a
agência fatura. Já os contatos autônomos ficam den-
tro da faixa da categoria", explica o presidente do
Sindicato, Benedito Antônio Marcello.

A maioria dos profissionais se concentra em
São Paulo. O Sindicato calcula que só na capital
existam, na ativa, 1.522 contatos, entre autôno-
mos, empresas que produzem listas telefônicas e
agências. "É impossível saber quantos existem em
todo o Brasil. A base dos sindicatos da categoria é
estadual", afirma Marcello.

Há 18 anos no ramo, Mariana Corrêa foi do
departamento comercial do Grupo Estado antes de
migrar para a revista especializada em gado leiteiro
Balde Branco, única no setor. Não é exagero dizer
que Mariana é o departamento Comercial. "Não
importa o tamanho do veículo. O que importa é
vender. A exigência aqui [na Balde Branco] é até
maior. E a correria é a mesma. Ficamos muito
tempo na rua e pouco no escritório." Sua carteira
tem cerca de dez mil potenciais clientes. Atualmente
ela atende 900 deles, em todo o país. "Lógico que a
pressão é grande. Se não trouxer dinheiro, como
fica? Contato não dorme perto do fechamento, só
depois que a revista sai da gráfica."

Foi apenas em 1997 que os contatos receberam o
merecido e definitivo reconhecimento do mundo da
publicidade. O "Prêmio APP de Contribuição
Profissional" que foi instituído naquele ano, passou
a premiar o melhor "Profissional de Veículo" do ano.
"O contato é uma categoria muito importante. É o
elo entre agência, veículo e público. Essa interface é
feita pelo profissional de veículo, ou seja, o contato.
Ele é quem faz girar a roda do mercado da publicida-
de", diz o presidente da APP, Alceu Gandini. Segundo

ele, o mercado sempre contou com profissionais
reconhecidos por entidades de alta performance.
"Talvez, antes, não houvesse prémiação, mas reco-
nhecimento sempre existiu."

OS
Todo mundo sabe que contatos de empresas

grandes têm preferência junto a agências de
publicidade. Agentes de pequenos veículos às
vezes esperam horas na ante-sala e não são aten-
didos. Ou simplesmente recebem um "não" antes
de apresentar uma proposta, como se fossem
vendedores de telemarketing. "Isso ocorre porque
o acesso às informações e tecnologias de pesquisa
custa caro e é preciso números para embasar a
venda. Assim, o acesso às agências fica mais difí-
cil para empresas menores. Na lista de priorida-
des, vão dar atenção aos veículos maiores. É uma
questão de prioridade, não é preconceito", diz o
diretor de Vendas de Publicidade e Marketing da
Veja, Rogério Gabriel Comprido.

A revista, que responde por mais de 50% do
faturamento da Abril, conta com uma equipe
própria de vendedores dentro da editora: 20 ao
todo. Seis cuidam de cinco grandes agências e o
restante atende as menores. O departamento é
dividido em três grupos: Veja, Negócio e
Tecnologia (Exame, Você S/A) e os demais títulos.
"Para ter bons resultados você não precisa deixar
todo mundo doido. Tem que ser equilibrado.
Somos o apoio das pessoas que estão na rua e
não os responsáveis por tornar a vida delas um
inferno", opina Comprido.

Na Editora Globo, a operação também é comple-
xa. Quatro diretorias centralizam o Comercial.
Cada uma conta com cinco executivos, sendo um
especialista na venda de espaço on-line. Só em São
Paulo, são 27 executivos. Vendem todo o portifólio
da casa, que inclui duas semanais, dez mensais,
on-line e as revistas customizadas, segundo o dire-
tor de Mercado Anunciante, Gilberto Corazza. "Das
quatro diretorias, três atuam junto às 50 maiores
agências e uma cuida das médias e pequenas.
Todos vendem tudo. É um trabalho focado, bus-
cando uma venda corporativa." O modelo foi



A agenda é puxada. Em média, são de cinco a
oito horas diárias trabalhadas. Uma das vantagens
é que o contato pode planejar sua agenda, fazer o
próprio horário e marcar quantas visitas achar
necessário. A diferença é que nas empresas maio-
res eles têm de cumprir determinado número de
visitas, previamente programadas pela chefia. Já
nas menores, o contato gerencia a carteira de clien-
tes. "Posso ficar a semana inteira sem aparecer na
empresa, contanto que traga lucro, meta batida e
resultados no final do mês", afirma Lígia Caetano
Pozzobom. Ela iniciou a carreira há sete anos na
Editora Abril e, há três, é uma das três vendedoras
da ArtEditora, que publica as revistas mensais
Papelaria & Negócios e Pet Shop Brasil Business, que
circula no país com 22 mil exemplares.

O setor é exigente. E demanda do contato que
ele saiba das novidades do mercado e conheça
profundamente seu produto. A apostila do curso
de vendas da ADVB (Associação dos Dirigentes

de Vendas do Brasil) aponta 48 características que
moldam o bom profissional, dentre elas ajuste
hierárquico, ambição, boa memória, capacidade de
avaliação, convicção, decisão, equilíbrio emocio-
nal, flexibilidade, humor, iniciativa, organização,
persuasão, pontualidade e saúde física para correr
atras da venda.

O diretor comercial do Grupo Folha, Antônio
Carlos de Moura, com 25 anos de mercado no
currículo, é o responsável por todas as publica-
ções da casa, inclusive a Folha Online. "Só não
existe truque. A não ser estudar, se atualizar,
aprender sempre e se dedicar muito." A rotina dos
6o executivos de conta na Folha é corrida. Pela
manhã, são analisados projetos e concorrências,
além da agenda diária de reuniões que os contatos
cumprirão. À tarde, gerência e direção Comercial
avaliam os relatórios do dia. "Esperamos não só
que batam suas metas, mas que tenham relações
duradouras e éticas com o mercado. Nós nos rela-
cionamos todos os dias com os clientes, então
precisamos ser transparentes. É preciso transmi-
tir confiança, senão não sobrevive."

Em novembro, o grupo estabeleceu um plano
anual para 2008 que abrange todos os produtos
Folha, focado em projetos, ações especiais, novos
formatos. Moura, entretanto, não abre os números.

A idéia de que nesse ramo água e óleo não se
misturam está mudando. O diretor de Mídia da
Talent, Paulo Stephan, avalia que a relação com

os contatos é boa. "A regra do
jogo não pode ser quebrada: não
se pode esquecer a relação
cliente—agência—veículo."

Ricardo Armbrust, gerente de
Mídia da Fischer América, diz
não ser preciso "andar ern ovos"
"Os contatos e os diretores
devem entender as particulari-
dades de cada agência e cliente.
Assim como o mídia precisa

implantado há dois anos. Antes, as equipes se divi-
diam por publicação. Em 2007, os negócios cresce-
ram 17% sobre 2006, mas Corazza manteve as
cifras em segredo. Apenas a Globo Rural e Casa &
Jardim dispõem de uma equipe própria de vendas.
As revistas Época, Quem e Mane Claire são os car-
ros-chefe. Só a Época representa 30% de todo o
faturamento da editora.

entender cada veículo."

Text Box
Fonte:  Imprensa , a. 21, n. 231, p. 56-58, jan./ fev. 2008.




