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A percepção predominante entre os profissionais 
é de que a área de marketing tornou-se mais 

importante nos últimos 3 anos

Tornou-se mais importante 73%
Não teve alteração de posicionamento 23%
Tornou-se menos importante 3%

Estaria o marketing desempe-
nhando uma função secundária, 
em função de uma possível des-
conexão entre suas funções e os 
objetivos principais da empresa? 
A área estaria desprestigiada em 
relação ao passado? Teria a glo-
balização provocado uma divisão 
entre as atuações do marketing 
nas esferas global, regional e lo-
cal? E ainda: estaria o marketing 
participando efetivamente da 
questão da sustentabilidade?

Para responder a essas quatro 
grandes questões, a Associação 
Brasileira de Marketing e Negó-
cios (ABMN), em conjunto com 
o Ibope Inteligência, realizou a 
pesquisa A Área de Marketing no 
Brasil. Feito entre o segundo se-
mestre de 2008 e o início de 2009, 

Precursores
Normalmente, fazem parte da alta gerência, trabalham ao lado do 
CEO e executam atividades estratégicas

• decisões de investimento

• desenvolvimento de novos negócios

• inovação

Disseminadores
Apesar de trabalharem conjuntamente com o CEO em suas ações, 
nem sempre fazem parte da alta gerência de modo oficial

• coordenação e implementação de práticas padronizadas para  
     as outras unidades de negócios

• sustentabilidade é uma pauta importante atualmente

Viabilizadores

Menor proximidade com o CEO e propensão a atividades mais táticas 
do que estratégicas

• responsabilidade pelo gerenciamento de marcas e campanhas  
     de comunicação

• estabelecer interface no relacionamento com as agências em  
     nome das unidades de negócios e outros departamentos.

Mais
estratégico

Mais
tático

Perfis de profissionais de marketing

o estudo teve como base a pes-
quisa realizada pela Association 
of National Advertisers (ANA) e 
pela empresa de consultoria Booz 
Allen & Hamilton entre junho e 
setembro de 2004, nos Estados 
Unidos, sobre as organizações de 
marketing naquele país.

“A pesquisa é uma ferramenta 
para que os profissionais tenham 
uma visão de como anda a área 
nas outras empresas e de como o 
marketing é visto aqui e nos Esta-
dos Unidos”, explica Dudu Godoy, 
presidente da ABMN e da agência 
Quê Comunicação. Segundo ele, 
a impressão inicial era de que os 
profissionais de marketing esta-
riam em uma posição desconfortá-
vel em relação às empresas como 
um todo, o que o estudo acabou 

por desmentir. “Percebemos que 
o marketing está em um patamar 
mais estratégico do que tático e 
influencia a tomada de decisões 
que impactam o futuro dos ne-
gócios”, analisa. A intenção da 
ABMN é atualizar o levantamen-
to a cada dois anos.

Na pesquisa brasileira foram 

incluídos novos tópicos, para 
conhecer mais profundamente  
a questão da disciplina no con-
texto da realidade nacional. 
O trabalho consistiu de duas 
etapas, uma qualitativa e outra 
quantitativa, que ouviu 350 pro-
fissionais de marketing de todo 
o Brasil, de empresas de vários 

portes e ramos de atividade.
Os resultados do levanta-

mento confirmaram algumas das 
hipóteses iniciais, mas refutaram 
outras. De fato, a pesquisa revela 
que a atuação do marketing pas-
sou por muitas mudanças nos 
últimos anos e que a presença 
de profissionais ligados à área 
em diferentes núcleos dentro 
das complexas estruturas das 
organizações é um dos principais 
reflexos das transformações 
ocorridas. Da mesma forma, o 
perfil de quem atua no campo 
tem hoje diversas facetas, e são 
várias as formas de atuação.

No passado, o marketing 
agia quase como um jovem 
adolescente, com os profissio-
nais emocionalmente ligados às 
marcas e gozando de liberdade 
total para geri-las. Muitas vezes 
eram vistos como “gurus” ou 
“estrelas”, atribuindo-se a eles, 
então, um status diferenciado 
em relação a outros profissio-
nais da mesma empresa. Mas 
o mercado amadureceu junto 
com esses profissionais, e o 
consumidor também se tornou 
mais crítico e exigente. 

Nesse contexto, a atuação 
do marketing fez-se “adulta” e 
se expandiu. Por outro lado, o 
glamour da profissão se esvaiu, 
e ela passou a se revestir de 
uma aura de eficiência. O perfil 
dos profissionais acabou mais 
generalista. Hoje, eles precisam 
conhecer mais profundamente o 
negócio das empresas, lidar com 
muitas variáveis e influências ao 
mesmo tempo. São mais impacta-
dos por outras áreas (legislação, 
economia, câmbio) e, por isso, 
compartilham mais as decisões 
sobre as marcas que gerenciam.

Na dianteira
A hipótese de que hoje o marke-

ting exerceria função secundária e 
que haveria uma desconexão 
entre ele e os objetivos principais 
da empresa acabou refutada pelo 
estudo. A percepção predominante 
entre os profissionais (73%) é de 
que a área de marketing ficou mais 
importante nos últimos três anos; 
para quase todos (94%), as ações 
e decisões da área de marketing 
têm grande ou algum impacto no 
faturamento e na direção estratégi-
ca da empresa (ver quadro sobre 
impacto no faturamento). 

Além disso, 67% dos entrevis-
tados afirmam que o Chief Marke-
ting Officer (CMO) faz parte da 
equipe de liderança da empresa. 
E mais da metade dos profissio-
nais pesquisados concorda que a 
agenda de crescimento estraté-

Com o aumento da com-
plexidade da estrutura das 
empresas, o marketing se 
difundiu pelos vários níveis. 
A pesquisa detectou três seg-
mentos distintos de atuação, 
que sintetizam perfis ideais 
de profissionais: os precur-
sores (36% da amostra), os 
disseminadores (35%) e os 
viabilizadores (29%). Na pes-
quisa norte-americana foram 
detectados seis perfis: growth 

Pesquisa segmenta profissionais em três tipos
champions, marketing masters, 
senior conselours, best practices 
advisors, brand builders e servi-
ce providers.

Os precursores condensam 
o perfil dos growth champions 
e dos marketing masters. Eles 
em geral fazem parte da alta 
gerência e trabalham junto com 
o CEO, cuidando de atividades 
estratégicas como decisões de 
investimento, desenvolvimento 
de novos negócios e inovação. 

No entanto, os growth cham-
pions se vêem como “proprie-
tários” das funções-chave de 
suporte ao crescimento de suas 
empresas, enquanto os precur-
sores, apesar de reconhecerem 
que atividades como vendas 
e finanças para iniciativas de 
crescimento estratégico são 
apoiadas pelo departamento 
de marketing, poucas vezes as 
realizam diretamente.

Para os disseminadores, as 

principais atividades da área 
de marketing são coordenar e 
implementar práticas padroni-
zadas para as outras unidades 
de negócios. Na maioria das 
vezes, apesar de trabalhar 
conjuntamente com o CEO 
em suas ações, nem sempre o 
marketing faz parte da alta ge-
rência de modo oficial. Apenas 
52% dos profissionais com per-
fil disseminador afirmam que 
o departamento de marketing 
é responsável por atividades 
ligadas a inovação de pro-
dutos e desenvolvimento de 
novos negócios, contra 87% 
dos precursores, que afirmam 
ser responsáveis, ainda que 
indiretamente, por essas áreas 
de atuação. Esse perfil corres-
ponderia aos best practices ad-
visors e os senior counselours.

Os viabilizadores (mais 
ou menos equivalentes aos 
service providers e brand buil-
ders) têm menor proximidade 
com o CEO e uma propensão 
a atividades mais táticas do 
que estratégicas. A agenda 
de crescimento estratégico é 
uma atribuição menos recor-
rente entre os profissionais 
desse segmento. Nele o de-
partamento de marketing é 
responsável, principalmente, 
pelo gerenciamento de mar-
cas e campanhas de comuni-
cação, fazendo interface no 
relacionamento com as agên-
cias de propaganda em nome 
das unidades de negócios e 
outros departamentos.

Fim da adolescência
Como a atuação do marketing no Brasil passou de jovem adolescente a um adulto responsável — ou quase
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Apesar disso, a maior parte dos entrevistados reconhece que há razões  
para a visão corrente na sociedade, que associa o marketing à  

“propaganda enganosa” e “manipulação de informação”

65% Corresponde parcialmente à realidade, pois se refere a uma pequena parcela de 
profissionais da área que acaba sendo generalizada, comprometendo sua imagem geral

30% Não corresponde à realidade, pois o marketing atua de  maneira transparente e coerente 
com as suas funções

5% Corresponde ao que se vê atualmente na área, porque o marketing tem desempenhado 
sua função de maneira pouco ética

gico é definida em conjunto com 
o departamento de marketing. 
Quando o assunto é inovação de 
produtos e desenvolvimento de 
novos negócios, 62% afirmam que 
o departamento de marketing é 
o principal responsável por tais 
atividades (ver quadro sobre 
inovação de produtos).

O estudo apontou também 
diferentes configurações nas 
estruturas de marketing das em-
presas pesquisadas. Três padrões 
de atuação foram constatados: 
centralizado, segmentado e ge-
neralizado. Deve-se ter em mente 
que esses padrões não são estan-

Cada vez mais a área de 
marketing procura exercer suas 

atividades transmitindo mais 
transparência e credibilidade

O marketing é uma área 
profissional importante para os 

negócios das empresas, mas que 
acaba sendo malvista por causa 

de algumas ações localizadas

O marketing não tem uma função 
social, mas comercial; logo, suas 

ações de promover vendas de 
forma imperativa são coerentes 

com sua função

A ética e o marketing muitas vezes 
não caminham juntos, já que, na 
área, os fins justificam os meios

74 23 3

35 45 21

13 35 51

8 27 65

Concorda Concorda parcialmente Discorda

Marketing e ética caminham juntos

Total

Precursores

Disseminadores

Viabilizadores

62 27 11

87 10

52 34 15

43 40 17

Realiza Tem grande envolvimento, 
mas não realiza

Tem envolvimento 
pequeno ou nenhum

62% afirmam que o departamento de marketing é responsável por essas atividades

Inovação de produtos e desenvolvimento de novos negócios
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Total

Precursores

Disseminadores

Viabilizadores

59 35 5

79 20

52 39 9

43 51 6

Grande impacto Algum impacto Pouco ou nenhum impacto

Para quase a totalidade da amostra (94%), as ações e decisões da área de marketing  
têm grande ou algum impacto no faturamento e na direção estratégica da empresa

2

Impacto no faturamento

A pesquisa também in-
vestigou se a participação do 
marketing nas questões ligadas 
à sustentabilidade dentro das 
empresas seria efetiva. Para 
uma parte considerável dos 
entrevistados (45%), suas 
empresas estão em um nível es-
tratégico de desenvolvimento 
da sustentabilidade corporativa 
com base nos vetores ambien-
tal, social e econômico. 

Nesse contexto, susten-
tabilidade corporativa é uma 
pauta preponderante entre 
os profissionais de marketing 
pertencentes ao segmento 
dos disseminadores (69%, 
contra 41% entre precur-
sores, e apenas 19% entre 

viabilizadores). É também 
entre os disseminadores que 
se constata maior autoridade 
da área de marketing frente 
a essa questão (27%), cená-
rio no qual a maioria (71%) 
afirma possuir apenas alguma 
autoridade nas decisões. 

De fato, apesar da extensa 
participação no momento de 
decidir, o marketing não é a 
principal autoridade em rela-
ção ao tema. Como seria pre-
visível, o setor de indústrias 
de base é o que mostra maior 
envolvimento com a questão 
de sustentabilidade (58%), 
seguido pelas empresas de 
serviços (51%) e produtos de 
consumo (50%).

Sustentabilidade 
entra na pauta

A área de marketing tem participação  
bastante efetiva na questão de  
sustentabilidade das empresas

Estratégico 54%
Pontual 33%
Informal 9%
Inexistente 4%

ques. Assim, uma empresa pode 
contar com mais de um modelo ou 
ter a predominância de um ou de 
outro, variando de acordo com sua 
complexidade organizacional.

Na estrutura de marketing 
centralizado, a equipe se reporta 
a um mesmo gestor que coordena 
todas as ações de marketing da 
empresa. Esse padrão tanto pode 
retratar uma empresa de grande 
porte, com um departamento 
de marketing fortalecido e com 
atuação substancial, como uma 
de pequeno porte, com um líder 
que centraliza todas as atividades 
de marketing, o que predomina 

nas organizações familiares. 
No padrão segmentado, o 

marketing se organiza em diferen-
tes diretorias, cada qual com sua 
responsabilidade específica. Não 
há um diretor que centralize tudo 
e, em geral, essas diretorias se 
reportam diretamente ao CEO. No 
padrão generalizado, as atividades 
do marketing estão dispersas em 
diversas áreas que gerenciam no-
vos negócios, produtos, marcas, 
conhecimento do consumidor, 
comunicação, B2B e outras que 
estão sob planejamento estratégi-
co do CEO e/ou vice-presidente.

Os segmentos e as configu-
rações organizacionais encon-
trados refletem o histórico e 
a cultura das empresas nessa 
área. Em outras palavras, a po-

sição mais ou menos tática do 
marketing não necessariamente 
corresponde a perfis mais ou 
menos valorizados na estrutura 
da organização, assim como tam-
bém não está relacionado direta-
mente ao porte da empresa.

Nem tão igual
A terceira hipótese levantada 

pelo estudo, sobre a desigualdade  
regional dentro das empresas e o 
possível embate entre equipes lo-
cais e globais, pode ser constatada 
e de certa forma confirmada. Para 
a maior parte da amostra (60%), 
as estruturas de marketing global, 
regional e local são mais com-
plementares do que conflituosas 
entre si, embora o quadro seja 
um pouco diferente quando entra 

em foco o segmento de empresas 
de produtos de consumo, em que 
51% dos profissionais entrevista-
dos afirmam perceber essas áreas 
mais conflituosas entre si do que 
complementares. 

Segundo os organizadores da 
pesquisa, esse resultado permite 
deduzir que nesse segmento há 
mais conflitos em aceitar ações 
estratégicas generalistas no que 
se refere a padrões de hábitos, 
atitudes e valores no momento 
de abordar os gostos e preferên-
cias específicas dos consumido-
res finais. Do total de entrevis-
tados, 65% são contundentes 
ao afirmar que o marketing local 
deveria ter maior autoridade do 
que realmente tem em relação às 
equipes global e regional.
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