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EM PERSPECTIVA

Quem disse  
que ia ser fácil?
Aumento da complexidade no cenário dos negócios exige 
um novo perfil multitarefas do profissional de marketing

Por Jonas furtado jfurtado@grupomm.com.br

A multiplicação dos canais de ponto con-
tato vem transformando o papel da 

área de marketing nas grandes corpora-
ções, que foram obrigadas a abandonar a 
comunicação unilateral e ampliar o diálo-
go com seus consumidores. Estes, por sua 
vez, têm se tornado cada vez mais críticos 
e exigentes quanto ao tratamento que re-
cebem de suas marcas favoritas. 

Não bastassem essas complicações pro-
movidas pela tecnologia, a crise financei-
ra mundial iniciada em 2008 colocou uma 
maior pressão nos altos executivos das 
grandes empresas pela busca de eficiên-
cia e a geração de resultados de curto pra-
zo. Com toda a empresa trabalhando nes-
sa  toada, o marketing não pode ficar de fo-
ra. Já não é mais possível ficar trabalhan-
do apenas a construção de imagem em 
longo prazo. 

executivo
Mauro Segura – diretor de marketing e 
comunicação da IBM

“A área de marketing ganhou uma grande 
relevância nos últimos tempos e se tornou 
base para decisões estratégicas da empresa, 
como o posicionamento de mercado. Com 
isso, a área, que era muito isolada do resto da 
companhia, nunca teve tanta dependência 
interpessoal quanto atualmente. Neste 
cenário, o profissional tem de ser multitarefas 
e adorar tecnologia, além de ter uma visão 
sistêmica e ser um articulador, navegando 
pelas diferentes áreas de negócios, que 
hoje estão muito fragmentadas. Vejo o 
profissional de marketing do futuro como 
um cara que gosta de matemática, estatística 
e tem capacidade de fazer uma bela análise 
de dados, fazendo combinações e gerando 
insights. Se, no passado, marketing era 
um processo de publicidade e de chamar 
a atenção, hoje é um processo social e de 
diálogo. Isso muda completamente o perfil 
ideal do profissional, que também deve ter 
conhecimentos em antropologia, sociologia 
tecnologia e economia, por exemplo. Agora, 
essa transformação depende muito mais 
da postura e da consciência do próprio 
profissional, que tem de tomar as rédeas 
da sua carreira e capacitação. Não se pode 
esperar que as empresas e a universidade 
preparem este profissional. A velocidade de 
mudança está muito rápida, as empresas 
e as universidades não estão conseguindo 
acompanhar.”

dê sua opinião
Esta discussão continua na seção  

Em Perspectiva da editoria de Marketing 
do meioemensagem.com.br

acadêmico
Gilmar Marques – professor de Marketing 
Estratégico da ESPM

“De certa forma, o próprio profissional de 
marketing não mergulha na complexidade 
do cotidiano da empresa, mas, assim 
como 90% do quadro de funcionários das 
corporações, ele também precisa estar 
preocupado e trazendo soluções para 
o presente. Agora, é preciso haver um 
equilíbrio entre o curto e o longo prazo. 
Entre as competências atuais exigidas 
dos profissionais de marketing está essa 
percepção. Penso que estamos revivendo o 
cenário que motivou o já quase centenário 
texto Miopia em Marketing de Theodore 
Levitt. Na época, os então empresários não 
entendiam que as pessoas não precisavam 
de ferrovias, precisavam de transporte, e 
Levitt alertou os profissionais de marketing 
para ter foco na necessidade básica do 
cliente. Quando a administração está 
focada em questões com rentabilidade e 
desconsidera o papel estratégico da área de 
marketing nesse processo, esse negócio está 
em risco. Cabe ao profissional de marketing 
dar essa direção à empresa, transformando 
essa visão estratégica em uma causa para 
o dia a dia de todos na companhia, do 
porteiro ao presidente. Por isso, é preciso 
que a formação do profissional de marketing 
inclua não só aspectos técnicos, mas 
também aspectos humanos e filosóficos, 
para que permita a este mergulho na 
complexidade dos mercados.”

headhunter
Daniela Ribeiro – gerente sênior da divisão 
de engenharia, vendas e marketing da 
Robert Half

“Temos trabalhado muitas posições de 
marketing e temos observado alguns pontos 
na busca dessas empresas. O profissional de 
marketing geralmente é mais jovem, porque 
a área é estratégica e exige muita inovação 
e tecnologia. Essa busca por algo diferente 
favorece a geração Y, com a substituição, 
inclusive, em cargos de gerência e diretoria, 
de profissionais seniors por outros 
mais juniores. Também têm sido mais 
valorizados os profissionais com vivência 
internacional e que passaram por mais de 
um segmento. Ficar a vida inteira em uma 
empresa limita a capacidade de inovação. 
Quanto às competências, assim como em 
outras áreas, as empresas têm olhado cada 
vez mais para o perfil pessoal e não apenas 
para o lado técnico. Costuma-se dizer que 
os RHs das empresas contratam pelo perfil 
técnico e demitem pelo perfil pessoal. A 
preocupação com esse turn over tem feito 
os processos se tornarem mais rigorosos 
na análise do perfil comportamental. Não 
basta ter muito conhecimento técnico, mas 
não ter perfil de trabalho em equipe, não 
ser proativo. Também é importante passar 
por diferentes áreas dentro marketing, 
da comunicação ao trade marketing. 
Uma passagem pela área de vendas é um 
diferencial, pois se adquire um perfil mais 
agressivo, mais persuasivo.”

podem atingir as pessoas certas com rapi-
dez e eficiência. As mídias sociais, hoje, são 
centrais para o dia a dia dos consumidores, 
e, para serem relevantes, as marcas devem 
estar presentes e engajadas com seus pú-
blicos por meio desses canais”

Para debater o papel do de marketing 
nesta nova realidade, com a cobrança de 
resultados imediatos, o Meio & Mensa-
gem convidou especialistas para respon-

Este aumento da complexidade no ce-
nário competitivo tem exigido dos profis-
sionais de marketing um perfil bem dife-
rente do tradicional. É preciso ter compe-
tências multitarefas e conhecimentos de 
áreas humanas, como antropologia e so-
ciologias, assim como noções de finanças 
e estatísticas. Tudo para garantir o maior 
controle possível sobre o retorno de cada 
centavo investido em ações da área. 

“O atual cenário pode ser esmagador 
para muitos profissionais de marketing, 
que precisam evoluir constantemente pa-
ra acompanhar uma indústria que muda 
rapidamente”, afirma Danielle Restivo, ge-
rente de comunicação corporativa do Lin-
kedIn para Canadá e Brasil. “Como muitas 
empresas estão competindo pela atenção 
dos consumidores, os profissionais de mar-
keting precisam sempre pensar em como 

executivo
Monica Granja Gregori – diretora de 
comunicação e marketing da Natura

“O profissional de marketing tem de ser um 
especialista em conteúdos e na estratégia de 
distribuição desses conteúdos em diferentes 
pontos de contato — seja por meio de produtos 
que desenvolve, seja por propaganda ou 
promoções. Antes, como eram mais restritos os 
números de pontos de contatos, ficava mais fácil 
ter uma profundidade maior de conhecimento 
desses pontos. Hoje, como o cenário está bem 
mais complexo, é preciso ter conhecimento 
dos pontos de contato, mas talvez não a mesma 
profundidade do que antigamente. O segredo 
está em estabelecer boas parcerias. Há um ano 
e meio, criamos a área de meios digitais na 
Natura, que, mesmo fora da área de marketing, 
ficava responsável pelos pontos de contato 
digitais, incluindo as redes sociais. Estamos 
reestruturando isso, porque vimos que ninguém 
melhor do que o marketing para criar conteúdos, 
atualizar e entender em que linguagens esses 
conteúdos devem ser distribuídos. O pessoal 
do digital ainda cria a arquitetura desses meios, 
por isso essas áreas precisam trabalhar juntas.  
Também é verdade que atualmente há uma 
exigência muito maior quando a assertividade 
do retorno do investimento. O grande desafio 
está em encontrar as métricas corretas para 
medir o impacto do trabalho, em eficácia e 
eficiência. Não basta ser produtivo em termos 
financeiros: é necessário ter indicadores 
qualitativos, que, às vezes, vão além do retorno 
financeiro do investimento.”
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der à pergunta: o profissional do marke-
ting tem atualizado suas competências e 
acompanhado o aumento da complexida-
de do cenário competitivo? Quais os gaps 
e como diminuir essas lacunas?
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