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PERFIL
GÊNERO

FAIXA ETÁRIA

Mais de 46 De 21 a 25 anos
anos
11%
11%
De 40 a 45 anos
13%

56%

De 26 a 30 anos
20%

44%

O mercado é bem dividido entre os gêneros.

O mercado é equilibrado entre os gêneros, com
predominância feminina.

De 36 a 40 anos
19%
De 31 a 35 anos
24%

44% da base está na faixa de 26 a 35 anos.

érie1

ÁREA DE ATUAÇÃO
As áreas de Atendimento, Planejamento e
Produção/Operação, são as mais representativas
em volume de profissionais, dentro das agências
de Live Marketing.
Operações / Produção

22%

Planejamento

18%

Outras

17%

Atendimento

17%

Criação

11%

Financeiro / Administrativo

8%

RH / Gestão de Pessoas
Mídia

Promoções
Autorizadas

Eventos e
Ativações

Trade e Pdv

Incentivo

Digital

Mídia

Outros

40%

71%

43%

36%

23%

13%

14%

Muitos profissionais realizam diferentes projetos
conforme demanda.

Digital

3%
2%
2%

OUTRAS: Encontramos muitas áreas unificadas.
Por exemplo: atendimento e planejamento
realizados pelo mesmo profissional

FUNÇÕES DE CADA ÁREA
Como as funções são divididas

Atendimento

Planejamento

Diretor de Negócios / Diretor de Contas

28%

Atendimento/Executivo de Conta

25%

Gerente de Atendimento / Gerente de Contas

22%

Gerente de Planejamento

27%

Diretor de Planejamento

23%

Planejamento

21%

Coordenador de Planejamento
Coordenador de Atendimento / Supervisor de Contas

14%

9%
Estagiário

Assistente

Assistente
Estagiário

5%

7%
Outros

Outros

3%

2%

Criação

Operações e Produção

Diretor de Arte

31%

Redator

25%

Diretor de Criação

20%

Outros

7%

7%

8%

Outros

21%

Produção

19%

Gerente de Produção

17%

Produtor Executivo

11%

Assistente de Produção
Coordenador de Criação
Estagiário
Gerente de Criação
Assistente de Arte

9%

5%
5%
4%
2%

Diretor de Produção

8%

Coordenador da Pré Produção

8%

Pré Produtor
Estagiário

4%
4%

A área de Operações e Produção é
a que apresenta maior variação
e/ou indefinição de função/cargo.

INFORMAÇÕES SOBRE O TRABALHO

Quantos colaboradores tem em média a agência que você trabalha?
34%

19%
16%

17%

Em números absolutos, tende a
ter mais respostas de agências
de grande porte, mas tivemos
um número expressivo de
agências de pequeno e médio
porte, que trouxe equilíbrio para
o estudo.

13%

Até 10 Colaboradores

De 11 a 30
Colaboradores

De 31 a 50
Colaboradores

De 51 a 100
Colaboradores

Mais de 100
Colaboradores

O indicativo principal deste
gráfico, demonstra que há um
amadurecimento no perfil de
agências de Live Marketing,
predominando (+ de 50%) em
agências de médio e grande
porte.

Curiosidade: 46% dos entrevistados já trabalharam em agências de Advertising.

Você trabalha como fixo em agência ou temporário/freela?

Sou freela /
temporário
10%

Sou colaborador fixo
90%

Indica estabilidade no setor e
menor índice de turnover

O seu job description é claro pra você?
COMENTÁRIOS
Outros

Não tenho opinião sobre isso

Não conheço minhas funções claramente

Sim parcialmente, conheço um pouco das
minhas funções

Sim totalmente, conheço minhas funções

1%

“Conheço bem minhas funções , mas as
variações de nomenclatura e estruturas de RH
nas agências também impactam sobre as
expectativas entre contratado e contratante”.

1%

3%

15%

81%

Resultado representa que a maioria das
agências tem papéis bem definidos, boa
gestão e maturidade do setor.

“Somos todos em
várias funções, e nem
todas são claras”

“Somos em três sócios
que nos desdobramos
em várias funções”

“Conheço minhas funções, mas
exerço muitas outras para ajudar
a equipe”

O que te motiva a trabalhar em agências de Live Marketing?
COMENTÁRIOS
47,83%
44,25%
“A realização da atividade em si. A dinâmica diária, a
agilidade, a liberdade de atuação, mas principalmente o
retorno e proximidade com os consumidores, a entrega em si”

38,20%

36,02%

”O movimento diversificado e intenso me fascina”
“Todo trabalho de criação tem um aspecto imersivo, você passa a
entender tudo de "xis". Quando o job acaba, você começa outro
imersão completamente diferente. Isso é inspirador”
15,06%
”O desafio de realizar o que foi criado/planejado”

12,27%

”Um meio de gerar engajamento, estimulam uma experiência sensorial
dos consumidores com a marca. adrenalina sempre a milhão”
“Por que vai muito além que esse conceito inventado de live.
Eu me preocupo com o consumidor, pode ser através do
digital, mídia, promoção e evento. Live é um conceito que nos
limita”

“A dinâmica, o fato de ser "ao vivo".
Adrenalina, paixão”

Criatividade

Por ser job a job

Cada projeto é para Tenho liberdade de Integração, não é
um cliente, não
me aproximar de tão departamental
existe rotina
outras áreas

Outros

Mais de 1 resposta

O LIVE é o que move

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS

Sua formação acadêmica tem relação com seu trabalho na agência de
Live Marketing?

O dado de 75% demonstra mais
profissionalismo dos
colaboradores nas agências de
Live Marketing.

Curiosidade: Do total 82% possui pós graduação ou superior completo.

No caso de ter realizado Ensino Superior, especificar qual o curso

Concentração em PP e
Administração

Com qual regularidade você faz cursos de atualização, como palestras,
workshops, etc.?

TENDÊNCIAS

Home Office

32% dos entrevistados fazem home office,
E destes, 64% fazem 1 vez por semana.

Tempo nas Agências

80% FICA ATÉ 5 ANOS
O Live Marketing é entendido como
oportunidade de carreira, entre as
atividades de Comunicação.

DICAS

O que você acredita que poderia ser melhor nas agências de Live Marketing?
RESPOSTAS MAIS CITADAS.
45% acreditam que poderia ser melhorado a REMUNERAÇÃO.
19% acreditam que poderia ser melhorado o PROCESSO INTERNO.
15% citam um respeito maior pelos clientes e valorização da relação
cliente – agência, devido `as concorrências abusivas e preços praticados.
10% acreditam na melhoria de ORGANIZAÇÃO
As demais repostas citadas sugerem as melhorias:
• Plano de Carreira
• Bônus Extra
• Flexibilidade

Que conselho você daria para quem quer entrar nesta área?
Trabalhe bastante e seja gentil com as pessoas - não apoie os processos abusivos de concorrência - nem
com fornecedores, nem com os clientes - privilegie a criatividade - se continuarmos produzindo as ideias de
outras agências perderemos a nos relevância;
Amplie seu repertório para atuar na área;
Bom relacionamento e empatia, fazem a diferença. As melhores estratégias / ideias são implementadas
por quem consegue trafegar (fazer a politicagem) bem por todas as áreas internas;

Dedicação e estar disposto a aprender constantemente. Se ha um mercado em constante evolução e com
uma dinâmica impar é o Live Marketing, por isso achar que já sabe tudo de tudo pode levar ao fracasso.
Manter a mente aberta, saber liderar e ser liderado são questões presentes no dia-a-dia da atividade devese estar preparado para isso;

Que conselho você daria para quem quer entrar nesta área?
Esteja disposto a apreender com os companheiros. Não tente ser o dono da verdade!
Estude muito, pois uma característica forte do mercado é ter tempo de experiência, mas sem estudo e base, nada
faz sentido e o caminho é muito mais longo
Goste do que faz isso ajuda no stress Nunca pare de estudar Seja honesto consigo e com seus parceiros não se deixe
consumir pela falta de tempo seja organizado aprenda a ouvir e seja rápido para tomada de decisões;
Dedicação e honestidade de dão muito retorno.
Que procure conhecer o que é realmente a Live MKT e procure se apaixonar, pois a maior realização é ver o
resultado e a satisfação do cliente.
Criatividade é importante, mas ela não é nada se nao puder ser perfeitamente executada a ponto de marcar a
experiência positiva do consumidor com o produto

