




É praticamente unânime a opi-
nião de que as ações e decisões
da área de marketing geram im-
pacto no faturamento e na dire-
ção estratégica da empresa: 94%
acreditam nisso, sendo que quan-
to mais tático o perfil do departa-
mento menor é a percepção des-
se impacto. A grande maioria dos
entrevistados (79%) também acre-
dita que o trabalho realizado pela
área exige um bom nível de espe-
cialização. Para Paulo Fraga, um
dos vice-presidentes da ABMN e
diretor comercial do Grupo O Dia
- que edita os jornais O Dia e Meia Hora —, o futuro do segmento é
animador: "O marketing, junto com o conceito de comunicação cor-
porativa como elemento de posicionamento das marcas, irá ganhar
cada vez mais espaço dentro das organizações. Segundo ele, essa
tendência leva em conta a existência de mercados altamente compe-
titivos e complexos, o surgimento de novos conceitos (como a ques-
tão da sustentabüidade) e a evolução da tecnologia da informação.
"Isso muda completamente a forma de interagir com o consumidor e
entender o seu comportamento."
Diante desse novo panorama, o estudo foi concebido de forma a ava-
liar não só o perfil dos profissionais, mas também a veracidade de
quatro hipóteses levantadas pelos membros da ABMN: o desprestí-
gio da área de marketing em relação ao passado; a função secundá-
ria da atividade nos dias atuais, por conta de uma possível descone-
xão com os principais objetivos da empresa; a desigualdade regional
existente nos departamentos de marketing das filiais brasileiras em
relação à equipe global; e a participação efetiva do marketing na
questão da sustentabüidade dos negócios. "O segmento profissiona-
üzou-se, exigindo perfis cada vez mais especializados e
focados em resultados, o que derruba a tese de que a
área passou a assumir uma função secundária e não
alinhada aos objetivos das empresas",
ressalta Valéria.
Por outro lado, nota-se uma gran-
de diferença e uma certa nos-
talgia na comparação
entre o profissional
de marketing do
passado e do pre-



sente. Antigamente, o profissional era ligado emocionalmente às
marcas, tinha mais liberdade para gerenciá-las, e a área de marke-
ting oferecia um certo glamour e status. Com o passar do tempo e
o aumento da competitividade, ele foi se tornando mais generalis-
ta e estabelecendo uma relação mais superficial com as marcas.
"Hoje, o executivo tem que lidar com muitas variáveis e influências
ao mesmo tempo. Além disso, precisa conhecer profundamente
o negócio das empresas e compartilhar com outros departamen-
tos as decisões de branding", compara Valéria. "Na medida em
que direciona seu foco para os resultados,
o marketing ganha importância dentro
das empresas. Com isso, deixa de agir
a partir de um único departamento para
tornar-se uma filosofia que permeia di-
versas áreas da organização."
No quesito relevância, 73% afirmam que o
marketing tornou-se mais importante nos úl-
timos três anos nas empresas em que atu-
am. Nos últimos anos, a atuação do
marketing também ficou mais pró-
xima dos objetivos das empresas,
segundo 83% dos profissionais
que participaram da pesquisa.
Conclusão: em relação ao passa-
do, o marketing perdeu o glamour,
mas ganhou importância e prestí-
gio dentro das companhias,
Quando o assunto é ética, a maior
parte dos entrevistados acredita
que o tema caminha em paralelo com
o marketing, sendo que para 74% dos
profissionais cada vez mais a área de
marketing irá exercer suas ativida-
des transmitindo mais transparência
e credibilidade. Ainda assim, 65%
reconhecem que há razões para a
visão corrente na sociedade que as-
socia o marketing à propaganda enga-
nosa e à manipulação da informação.
Porém, a hipótese da participação efeti-
va do marketing na questão da sustenta-
bilidade corporativa foi comprovada pelo
levantamento. Para 45% dos entrevistados,
suas empresas apresentam um nível
estratégico de desenvolvimento da
questão com base nos vetores am-
bientais, sociais e econômicos. "O

Fernando Mazzarolo, presidente da
McCann Erickson e VP da ABMN: preparado
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marketing é o principal influencia-
dor, apesar de não ser a maior au-
toridade no assunto dentro das
companhias", informa Valéria.
Outra tese comprovada é o
desprestígio do time local fren-
te à equipe global das multina-
cionais: 75% dos entrevistados
afirmam que diante do marke-

ting global o departamento regio-
nal não é a principal autoridade no

momento de definir ações estratégi-
cas. Mesmo com essa nítida diferença,

Fernando Mazzarolo, presidente da Mc-
Cann Enckson e também vice-presidente
da ABMN, afirma que no quesito marke-
ting o Brasil está tão preparado quanto

qualquer outro país. "Temos profissionais
extremamente bem formados, o mercado é bas-
tante desenvolvido e temos condições de aplicar

aqui o que há de mais moderno."
Mazzarolo acredita que a principal contri-
buição do estudo da ABMN é a produção
de uma radiografia organizada dos diver-
sos perfis da área, o que facilita a maneira
de trabalhar com cada um deles. "A evo-
lução do marketing, tanto no Brasil como
no resto do mundo, passa pela extrema
fragmentação dos pontos de contato com
o consumidor e pela revisão profunda do
conteúdo entregue. E as agências terão
que trabalhar para esse novo consumidor",
completa o presidente de uma das maiores
agências de publicidade do País.

ESTRUTURA DAS C É L U L A S

A segunda fase do estado teve início em janeiro
de 2009, quando a ABMN promoveu uma série de
entrevistas em profundidade com oito profissio-

nais de marketing, que foram divididos entre os três
perfis identificados: precursores (Iveco, Telefônica

Empresas e Unimed Seguros); disseminadores (Pe-
trobras e Shell Brasil); e viabilizadores (Burti HD, Folha

de S.Paulo é Brinquedos Estrela), "Antes desse estudo,
o marketing era visto como uma área operacional. Atual-

mente, temos certeza de que ele faz parte das decisões tá-
ticas e estratégicas da empresa, com total responsabilidade
no resultado final das organizações", observa Walter Zagari,
vice-presidente da Rede Record e presidente do Conselho
Supenor da ABMN.
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A partir dessa análise
mais aprofundada do
DNA do segmento, três
configurações orga-
nizacionais foram en-
contradas: a estrutura
centralizada em um só
departamento, no qual
um gestor coordena to-
das as ações de marke-
ting; o modelo segmenta-
do, que divide a área de
marketing em diversas
diretorias com responsa-
bilidades específicas; e o

organograma generalizado, no qual as atividades de marke-
ting estão distribuídas entre os departamentos de comunica-
ção, planejamento estratégico e diversas áreas de negócios.
"Na etapa qualitativa, notamos que quanto mais precursor é
o profissional, mais o organograma de sua empresa é ge-
neralizado, com cada área respondendo por determinada
ação de marketing", explica Valéria, utilizando um antigo
texto hindu para classificar os diferentes tipos de marketing
existentes no Brasil. "O príncipe Arjuna e seus quatro irmãos
mais novos suplicaram ao sábio brâmane Drona, o mestre no
manejo do arco, que os aceitasse como alunos. Drona, entre-
tanto, era um velho que considerava o tempo algo de muito
valor; há muito que ele não acolhia jovens da nobreza como
discípulos. Por isso, os irmãos tinham que qualificar-se como
candidatos por meio de um teste pelo qual cada um pegava
o arco, adotava uma posição específica e respondia a suas
perguntas", conta Valéria.
Reza a lenda que o mais jovem dos irmãos empunhou o arco
e se concentrou. Drona perguntou-lhe: "O que você vê?" Ele
respondeu: "Vejo a montanha do outro lado do vale, o céu, as
árvores e um pássaro no topo de uma árvore." "Não", disse
Drona, "você não passa. Afaste-se."
O segundo irmão tomou seu lugar com o arco. "O que você
vê?", perguntou o mestre. "Vejo o céu, a montanha, uma ár-
vore, um pássaro no seu ramo principal e vós, mestre, pelo
canto do olho." "Sinto muito", disse Drona, "você também não
passa. O próximo!"
O terceiro irmão disse: "Mestre, não posso vê-lo, mas ouço
sua voz; vejo apenas a árvore, seu tronco e o pássaro." "Des-
ça" , disse o brâmane, "pois você também está reprovado." O
quarto irrnão via somente o tronco e o pássaro, mas também
ele, como os demais, não teve êxito.
Arjuna, tendo observado a concentração e o foco disperso de
seus irmãos mais jovens, tomou sua posição e pegou o arco.
"O que você vê?", perguntou Drona. "Vejo apenas o pássaro,

mestre", disse Arjuna. "Olhe
novamente; concentre-se
mais", disse-lhe o mes-
tre. 'Ah! Vejo somente
um ponto no centro
da testa do pássaro!"
"Muito bem. Solte a
flecha. Você será meu
aluno!", disse o mestre.
"O profissional de marketing
classificado como precursor detém
essa arte de manejar o arco com
precisão", compara Valéria. "Assim
como Arjuna, o executivo precisa
desenvolver a arte da paciência,
precisão, atenção, concentração, presen-
ça de espírito e foco. Três elementos são
essenciais nesse processo: atitude, movi-
mento e técnica."
Ela acrescenta ainda que ensinar os pro-
fissionais a "manejar o arco" é a missão
da ABMN. "Investir na formação do futu-
ro executivo de marketing é fundamental
para que o mercado possa contar com
mais profissionais precursores, gestores
multifuncionais, que se tornam referência
no setor ao investir em inovação e na ge-
ração de novos negócios", aconselha Va-
léria, adiantando o novo estudo da asso-
ciação que será divulgado nos próximos
dois meses: "Estamos investigando um
nicho específico de jovens que consideram
a familia a única entidade realmente sagrada
na sociedade atual, aquela pela qual aceita-
riam qualquer coisa, caso necessário fos-
se. Ainda que imerso numa cultura ime-
diatista, esses jovens se importam com
valores tradicionais, corno amigos, famí-
lia e trabalho. Cultuam o comportamento
do 'moralmente correto está na moda1. O
hype agora é ter bom comportamento," Um
tipo de comportamento que já foi percebido
pela indústria de entretenimento, que desen-
volveu produtos específicos para esses jovens e
agora está colhendo os frutos. Fenômenos como
Harry Porter, High School Musical e Crepúsculo -
que apregoam a máxima 'nem sexo, nem drogas' - são
alguns exemplos de identificação desses jovens. "Nossa
meta é desenvolver três grandes estudos por ano no País",
prevê a superintendente da ABMN.
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