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Com a redução das transações financeiras, a instabilidade das aplicações de risco e a redução 
do consumo, os profissionais de vendas e de marketing voltaram a ter papel de destaque nas 
empresas de todos os segmentos econômicos. Construir uma relação de confiança com o 
consumidor retraído em tempos de crise econômica passou a ser um dos grandes desafios das 
companhias, que passaram a buscar a capacitação de seus profissionais de vendas com a 
ajuda de entidades como a Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas (ADVB). 
 
Segundo Agostinho Turbian, presidente da Federação das ADVB (FENADVB), em seus 52 
anos de atuação, a entidade já formou e capacitou mais de 1 milhão de profissionais do setor. 
Além de sua atuação em todo o território brasileiro, a ADVB seguiu a tendência da 
globalização, já está presente em diversos países do mundo e mantém o projeto de expansão. 
 
Em entrevista concedida ao programa "Panorama do Brasil", Turbian destacou a estabilidade 
da economia brasileira frente à crise econômica internacional e a força do consumidor interno. 
"Não é a economia brasileira que está vendendo, mas o povo brasileiro que está comprando." 
 
Acompanhe, a seguir, os principais trechos da entrevista, comandada pelo jornalista Roberto 
Müller, com a participação de Márcia Raposo, diretora de Redação do DCI, e de Milton Paes, da 
rádio Nova Brasil FM. 
 
Roberto Müller: Neste momento de desaquecimento da economia, tanto na Europa 
como nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que já apresenta sinais claros, o que 
mudou na função do profissional de vendas e de marketing, tanto nas questões 
teóricas quanto no modo de agir? 
 
Agostinho Turbian: Diria que estamos em uma fase melhor. O profissional de vendas e 
marketing toca uma economia de mercado, desde que o vendedor se tornou um facilitador no 
processo de compra e venda. O que relacionamos é que, depois do desaquecimento da 
economia global, há uma utilização melhor dos atores desta economia e, com isto, nos 
sentimos confortáveis de atuar com mais eficiência e eficácia, com posicionamento de entregar 
produtos e serviços da forma adequada ao mercado, que se tornou mais exigente nos últimos 
meses. O setor de vendas e marketing passa a ter um papel de mais responsabilidade na 
recondução do processo econômico, que se reescreve e se repagina.  
 
Márcia Raposo: A ADVB faz reuniões com muitos empresários dos setores de 
indústria, comércio e serviços. A impressão que se tem é que existe uma área 
enorme da economia que vende muito, áreas que parecem não sentir os reflexos da 
crise. Recentemente, o Pão de Açúcar, que corresponde a 11% das vendas 
brasileiras de alimentos, criou um grupo anticrise. Desde setembro este grupo 
monitora o mercado e revelou que a empresa ainda não sentiu sinais de crise. O que 
se percebeu, segundo a rede, é uma migração de marcas, contudo as vendas 
continuam nos mesmos patamares. O senhor concorda com este panorama? Sente 
que esta é uma tendência?  
 
Agostinho Turbian: É um dado incontestável, pois a revelação da fotografia do mercado 
mundial mostra que o Brasil foi construído pelos comandantes da economia com grandes 
reservas de mercado. Temos o patrimônio do mercado de consumo brasileiro. É tanto verdade 
que os grandes investidores estrangeiros, como os grupos mexicanos, há 10 anos investem 
aqui. Isto revela a identificação do investidor, do economista, do empresário mexicano com o 
Brasil. Estes grupos não viram o nosso país pós ou anticrise, mas identificaram um mercado de 
consumo valioso. Esse mercado de consumo foi preparado ao longo dos anos. Remeto-me a 
pensar nos anos 90, e até um pouco antes, quando aconteceram fatos curiosos no Brasil.  
 
Muitas vezes pensávamos em ser como este ou aquele país e, hoje, somos até um pouco mais 
do que determinadas nações. A sociedade e a economia de mercado foram preparadas para 



enfrentar momentos difíceis. A grande maioria dos processos de sustentação econômica visou 
a contenção monetária para que a economia pudesse ser produtiva e a sociedade se 
preparasse para crescer. Em 1988, começou o processo de adequação das regras econômicas 
aos modelos mundiais, o que nos preparou para chegar a este momento.  
 
Por isso, quando vemos uma rede como o Pão de Açúcar, grande batalhadora de mercado e 
que possui lojas com grande valor agregado e bom atendimento, percebe-se que o consumidor 
não sente a crise, pois não estoca alimentos e produtos em casa. Antes isso era um problema 
do mercado, pois o consumidor fazia os estoques em casa. Na realidade, o consumidor tem de 
consumir, não estocar. Hoje, se tem uma Nestlé, que esta presente em 90% dos lares do País. 
Não é um redesenho da planta de amarração dos bancos centrais que destruirá este cenário. O 
que pode acontecer é uma mudança de comportamento na economia doméstica e a eliminação 
do desperdício, mas a economia de mercado está muito bem estruturada. A sociedade cresceu, 
os profissionais liberais cresceram muito. Não é a economia brasileira que está vendendo, mas 
o povo brasileiro que está comprando.  
 
Márcia Raposo: Então o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez sucesso quando 
convocou a população a consumir? Ele conseguiu passar a mensagem? 
 
Agostinho Turbian: O presidente Lula tem a comunicação como uma de suas maiores 
qualidades. Não há como questionar este fato. É surpreendente o talento dele para comunicar-
se com o mercado e com a sociedade brasileira. É como se ele avalizasse: comprem, pois 
preciso que você faça a sua parte para que eu faça a outra. Ele está correto: o sistema tem de 
dar esta mensagem dentro dos limites dos riscos que pode trazer à economia. Enfatizo que a 
economia brasileira não está vendendo na relação do quanto o brasileiro esta comprando. O 
brasileiro confia nas relações da entrega dos produtos e serviços que hoje foram conquistadas.  
 
Quando nos referimos ao Pão de Açúcar, eu digo que é uma empresa que apostou no mercado 
brasileiro e montou um tipo de negócio que é o que o brasileiro precisava. Perceba que houve 
ingresso de operações de alimentos vindas do exterior e que esta concorrência valoriza o 
comprador.  
 
Milton Paes: A ADVB faz um raio-X do mercado no qual identifica setores que têm 
uma certa demanda e, partir daí, traça uma estratégia de vendas e marketing? 
 
Agostinho Turbian: Nossa federação tem 52 anos e nossa sede mais antiga tem cinco 
décadas. Imagine quantas pessoas e momentos econômicos passaram pela entidade e o 
quanto agimos pelo mercado, pelo cidadão e pelo Estado.  
 
Roberto Müller: O senhor tem idéia de quantas pessoas foram formadas? 
 
Agostinho Turbian: Nos últimos cinco anos, o presidente da Associação dos Dirigentes de 
Vendas e Marketing do Brasil - ADVB-SP, Miguel Ignatios, me fez esta pergunta. Temos um 
número estimado, excetuando-se os cursos in-company, nos quais tínhamos de 5 mil a 10 mil 
funcionários e estimamos 1 milhão de profissionais que passaram por nossos programas de 
treinamento.  
 
Fico contente quando vejo uma instituição como a Fundação Armando Álvares Penteado 
(FAAP), que pratica um pouco o que a ADVB prega. Recentemente a FAAP reuniu ex-
governadores num fórum de debates. Claro que não é uma commodity da ADVB, mas é uma 
prática de mais de 50 anos que fazemos. Sempre trazemos pessoas de destaque para discutir 
assuntos, como economia de mercado, por exemplo.  
 
Voltando à pergunta, não trabalhos um nicho específico de mercado. Nossa entidade busca 
valorizar as melhores práticas de mercado e as relações de capacitação e aprimoramento para 
a economia ser mais competitiva. Não hasteamos bandeiras como "somos a favor ou contra o 
movimento político-econômico". Na verdade, somos pró-empresário, corporativos e 
desenvolvimentistas para que as pessoas sejam pró-ativas e determinantes na economia.  
 



No nosso conceito, hoje, o vendedor está em alta. Os mercados "commodityzados" ou não 
buscam bons vendedores.  
 
Roberto Müller: O senhor poderia falar sobre a atuação da ADVB no exterior? Em 
quais países está presente e com quais atribuições? 
 
Agostinho Turbian: Foi uma decisão que fomos abrigados a tomar. Em conversa, há 10 anos, 
com o governador do Estado de São Paulo, ele me falava sobre dados de população brasileira 
no exterior. Aquilo me chamou a atenção, do ponto de vista das relações econômicas. A ADVB 
pesquisou o tema e percebemos que não podíamos nos abster de levar a entidade a estes 
países.  
 
O primeiro passo foi chegar a Portugal, por conta de um trabalho ascendente de empresas 
daquele país no Brasil. Esse fato tem 10 anos e, naquele momento, havia um fluxo intenso de 
negócios entre os países. Hoje, temos sede em Lisboa, capital de Portugal, cujo presidente é 
Antonio Saraiva.  
 
Com esta base, passamos a oferecer uma série de serviços nas relações com o Brasil. Levamos 
governadores de estados brasileiros para falar aos portugueses sobre as vantagens do nosso 
país, em regiões como o Centro-Oeste e o Sul, e os mais diversos temas, como energia eólica, 
bioenergia e outros assuntos das relações econômicas internacionais.  
 
O segundo passo foi conquistar a América, pois tínhamos diversos parceiros econômicos que 
solicitavam nossa presença. Assim, fundamos uma filial em Miami, nos Estados Unidos, onde 
já temos o terceiro presidente, o Paulo Miranda, que é advogado e executivo de um grande 
grupo na Flórida. No local, temos grande concentração de negócios da América Latina para 
com o Brasil.  
 
O Brasil é uma potência incontestável nas suas relações, não só pelo volume de operações, 
que é maior do que qualquer país da América Latina, mesmo que somados, mas sobre tudo 
pela forma como o brasileiro se posiciona em relação à Flórida — grande parceiro comercial do 
nosso país, até mais que os Estados Unidos. As relações comerciais da Flórida para com o 
Brasil são muito sólidas e amarradas. A exemplo da filial de Lisboa, levamos vários 
governadores e empresários para lá.  
 
Num terceiro, vimos a Ásia, e o país escolhido foi o Japão, na cidade de Nagoya. Com a crise 
pela qual passa aquele país, empresários e autoridades brasileiros devem olhar para lá, pois 
temos brasileiros lá e muitos estão desempregados. Convido a todos a reverem suas posições, 
pois a situação é grave. É importante.  
 
A recém-empossada secretária de Estado americana, Hillary Clinton, conversou, dia 4, com 
nosso ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, sobre o caso de Goldman — na 
oportunidade, a secretária comparou o caso com o do menino cubano Elián González. Falamos 
de 300 mil brasileiros no Japão que passam por situação difícil. Claro, boa parte está voltando.  
 
Márcia Raposo: Alguns não têm dinheiro para passagem.  
 
Agostinho Turbian: Exatamente. Aos que estão voltando, que sejam bem-vindos. Serão bem 
recebidos, pois voltam com um comportamento que sempre desejamos: disciplina, respeito e 
trabalho. Os que retornaram aprenderam esta triangulação fundamental. Nenhum deles 
passará por dificuldades no Brasil, pois há espaço para eles. Estamos preocupados com eles e 
queremos ajudá-los.  
 
Nossa preocupação maior é com aqueles que não têm como retornar à pátria, seja porque têm 
família constituída lá, ou por estarem doentes, ou por haver complicações que impedem seu 
retorno. Nosso presidente da ADVB no Japão, Sérgio Tinen, junto com o cônsul no Japão, 
Geraldo Affonso Muzzi, estão muito preocupados com o tema. Estar presente lá é importante 
para articular este problema, do mesmo modo que podemos apresentar oportunidades de 
negócio. Vários governadores já visitaram a cidade para mostrar nosso país. 



 
Nosso próximo passo deverá ser a Colômbia. As negociações com o governo e com 
empresários locais estão avançadas. Em seguida, iremos a Varsóvia, na Polônia, onde 
devemos instalar uma unidade, porque esta região da Europa deve se desenvolver muito. 
Lugares como Itália já se desenvolveram ao máximo, e a Polônia tem muito a oferecer, além 
de ter boas articulações com o empresariado brasileiro. Depois, iremos à África do Sul, com 
potencial de relacionamento do qual não podemos abrir mão e, ainda este ano, na China. Lá, 
temos, ao menos, cinco anos de relacionamento com o empresariado. É um mercado difícil de 
se instalar.  
 
Este processo é uma forma de internacionalização inegável e impossível de não ser feita de 
uma marca de 52 anos. A ADVB não pode ficar fora desta grande expansão da economia 
global, levando às comunidades internacionais um pouco do nosso braço, mecanismos e ajuda 
internacional. Temos um grande parceiro, que é a APEX , e iremos aos Emirados Árabes 
Unidos, em Dubai, onde a presidente será a Angela Baldino, que foi presidente da ADVB em 
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela é especialista em turismo. 
 
Lá, devemos atuar com turismo de negócios. Afinal, Dubai é uma grande feira de negócios 
mundial. Há quem pense que a região do Golfo Pérsico é focada apenas em petróleo. É 
necessário ir lá para conferir que não é só isso.  
 
Milton Paes: Saindo da esfera internacional e focando no Brasil, existe uma proposta 
da ADVB de centralizar e criar unidades da entidade em pontos estratégicos do 
Estado de São Paulo? Recentemente, um dos membros esteve em Campinas e propôs 
criar uma unidade lá. Como está esta questão? 
 
Agostinho Turbian: A diretoria de São Paulo recentemente afirmou que neste ano serão 10 
as filiais no estado — seguramente a primeira será em Campinas, seguida de São Carlos, onde 
temos projeto com o parque tecnológico local. Lá, identificamos incubadoras de empresas de 
tecnologias e negócios importantes para negociações em eixos da capital. As grandes 
organizações paulistanas deveriam conhecer mais dos projetos destas micro e pequenas 
empresas que têm possibilidade de crescimento. Campinas, São Carlos, Santos, Ribeirão Preto, 
enfim, todo o Estado de São Paulo é uma grande nação de poder econômico surpreendente. 
Claro, a instalação das ADVBs está dentro da necessidade de fortalecer as empresas. 
 
Roberto Müller: A diversidade da ADVB está no Brasil e no exterior. É verdade que a 
entidade tem bom relacionamento com as Forças Armadas? O que querem esses 
oficiais das forças armadas? 
 
Agostinho Turbian: Tivemos um período difícil em algumas instituições pelas quais tínhamos 
profunda admiração, no Brasil, como família, Forças Armadas, religião e casamento. Tivemos a 
percepção de que era necessária uma aproximação. As Forças Armadas são um grande 
patrimônio intelectual e de tecnologia. É uma casta de disciplina, conduta e amor à pátria que 
remete ao País um comportamento ideal.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 7, 8 e 9 mar. 2009, Finanças & Mercados, p. B10. 
 
 


