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Porto Alegre, 25 de Março de 2004 - A entidade tem nova direção e quer dar ênfase à 
requalificação e ao ensino para torná-la mais profissional. A seção gaúcha da Associação Brasileira 
dos Dirigentes de Vendas do Brasil (ADVB- RS) está iniciando um esforço para reposicionar-se 
dentro do sistema associativista do Rio Grande do Sul, focando sua atuação nas áreas de ensino e 
treinamento. Esta é a proposta da gestão de seu nova presidente, Ângela Baldino, que tomou 
posse em 6 de janeiro deste ano. "Existe uma crise entre as instituições representativas. 
Entramos na ADVB- RS com a intenção de profissionalizá-la, para que seja forte no seu espaço de 
atuação. Ou ela não terá sentido", diz a presidente.  
 
O ponto em que a entidade pretende focar-se é a educação. "Este ano, nos primeiros três meses, 
já temos 50% a mais de alunos do que a entidade atendeu no ano passado. Vamos reposicionar-
nos inovando e resgatando principalmente por meio do ensino", diz.  
 
A entidade lançou-se no Rio Grande do Sul há 40 anos com grande força, trazendo para o estado 
a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Mas essa instituição acadêmica já 
desvinculou-se da ADVB, adquirindo vida própria. Agora, a ênfase é no treinamento e apoio 
educacional a seus associados, com cursos voltados, principalmente, para as áreas de marketing e 
estratégia.  
 
Esses cursos são ministrados na própria sede da associação, no bairro Praia de Belas, ou nas 
empresas suas associadas. Ângela raciocina que há um grande campo para expansão, num 
universo de 450 mil negócios de varejo, em que a entidade captou 450 sócios, nem todos 
empresas, sendo alguns profissionais liberais.  
 
Ela acredita que vai contribuir para o Rio Grande do Sul vender-se melhor fora de suas fronteiras, 
no Brasil e exterior. "O marketing é globalizado, não se concorre mais com empresas, mas com 
regiões e países. Vamos fazer um trabalho que enalteça o Rio Grande. O Rio Grande do Sul vem 
perdendo um espaço importante na conjuntura nacional. É um estado guerreiro e brasileiro por 
opção. É um povo que tem orgulho e isto muita vezes é mal interpretado fora daqui".  
 
Essa preocupação da líder gaúcha não se limita às demandas do seu estado, mas de todo o País. 
"O Brasil sempre foi um mercado muito fechado. Aprendemos que o rei dizia o que comprar, o 
que vender e para quem", pondera.  
 
A ADVB-RS acompanha de perto o movimento do seu estado. A nova presidente diz que o 
governador Germano Rigotto (PMDB) está fazendo a lição de casa, no sentido de melhorar a 
gestão do setor público. Entretanto, na dupla questão dos juros e da carga fiscal, acreditamos que 
não é justa para o cidadão brasileiro. "Esta parte tem que ser rediscutida, tem que passar pela 
sociedade e a ADVB é parte deste pacto", diz Ângela, alertando que "um dia isto vai estourar, pois 
não é possível o estado apropriar-se de 40% do que nós produzimos, sem dar nenhuma 
contrapartida".  
 
Seu papel, entretanto, será complementar: ?O papel político vem sendo muito bem cumprido 
pelas grandes entidades (Federações das Indústrias, Agricultura, Comércio etc.). Queremos ser 
um apoio a eles nas suas necessidades?.  
 
Além do desenvolvimento na área de ensino, a ADVB-RS continuará com suas grandes 
promoções. Este ano realiza a 22a edição do "Top de Marketing", em novembro, e a 32a do 
Prêmio Exportação, agora em maio. No âmbito nacional, Ângela está muito animada com a 
criação da Federação Nacional das ADVBs (FENADVB), que tem como presidente o empresário 
Miguel Ignacius, de São Paulo. "A criação da FENADVB dará maior unidade à nossa atuação. Neste 
momento, as entidades operam com focos distintos. As de São Paulo, Rio, Pernambuco, Bahia e 



Santa Catarina são mais focadas em eventos. As do Paraná e Rio Grande do Sul em ensino e 
treinamento."  
 
O seu objetivo é modernizar os negócios. No dia 30 de março, a entidade leva a Porto Alegre o 
especialista em clusters Alberto Levy, argentino especializado em cadeias produtivas, para falar 
aos gaúchos. "Este é o nosso futuro: antigamente os gaúchos éramos agricultores, agora somos 
agribusiness."  
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