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Hoje, os executivos de marketing no mercado são, em sua maioria, mulheres no cargo de 
gerência, têm entre 25 e 39 anos e estão mais bem preparados porque estudam mais e se 
formam mais cedo. É uma realidade que o próprio mercado não teria previsto há 20 anos. 
Essas são as principais conclusões da Primeira Pesquisa sobre o Perfil dos Profissionais de 
Marketing, feita pela Toledo & Associados a pedido da Associação dos Dirigentes de Vendas e 
Marketing do Brasil (ADVB) e divulgada com exclusividade por este jornal.  
 
Mesmo jovens, esses profissionais têm autonomia para tomar decisões e são cobrados pelo 
retorno do investimento em projetos de sua área. Em contrapartida, estão mais próximos da 
estratégia de negócio e tornam-se candidatos mais fortes à presidência das companhias no 
futuro. Trata-se de uma possibilidade que tem atraído cada vez mais talentos.  
 
Mulheres e jovens são maioria no... 
 
Levantamento ouviu 150 profissionais da área em empresas da indústria, comércio e serviços. 
Na avaliação da ADVB, a predominância de jovens no mercado de marketing seria inimaginável 
nas décadas de 1980 e 1990. Entre as causas apontadas para essa mudança de perfil está o 
investimento na formação acadêmica, reflexo do poder aquisitivo. O levantamento da Toledo & 
Associados, que ouviu 150 profissionais da área em empre-sas da indústria, comércio e 
serviços, na capital paulista, constatou que 55% pertencem à classe B, 46% possuem ensino 
superior completo e 43% pós-graduação.  
 
"Os candidatos estão cada vez mais bem preparados e cada vez mais cedo. As pessoas se 
formam jovens e rapidamente fazem pós-graduação", diz Carlos Eduardo Altona, gerente da 
divisão de marketing da Michael Page, empresa especializada na seleção de executivos. "Aos 
25 anos, se tem uma qualificação técnica tão boa quanto a de executivo de 40anos", 
complementa.  
 
Com isso, as companhias têm contratado pessoas mais jovens e lhes oferecido grande 
autonomia. Entre os entrevistados, 17% avaliaram sua autonomia como total e 52% como 
grande. A maioria dos que declaram ter total autonomia atua no comércio. No setor de 
serviços, predomina a opinião de que há grande autonomia.  
 
Além da liberdade para tomar decisões, a possibilidade de ascensão tem atraído os jovens 
talentos. "Há uma tendência de que os próximos presidentes de companhias sejam oriundos 
das áreas de marketing e vendas, que estão se tornando cada vez mais estratégicas e 
próximas ao negócio", comenta Altona.  
 
O estudo destaca que os homens, independentemente do grau hierárquico, ganham cerca de 
50% a mais do que as mulheres. O gerente da Michael Page ressalta, no entanto, que, ao 
menos nas contratações realizadas pela empresa para multinacionais de grande porte, a 
remuneração oferecida não muda de acordo com o gênero do candidato.  
 
Dos participantes da pesquisa, 65% são gerentes de marketing - a maioria (77%) mulheres. 
Os diretores compõem 14% da amostra. Nesse cargo, os homens ainda predominam, como 
acontece em outras áreas. "Mas de modo geral, a presença feminina é tão grande que há 
empresas que chegam a pedir candidatos do sexo masculino para conseguir equilibrar a 
equipe", comenta Altona.  
 
Segundo ele, a atuação das mulheres tem contribuído bastante para o desenvolvimento dos 
departamentos de marketing. "A mulher tem um lado criativo sensível, que contrasta com a 
racionalidade do homem e é importante para a compreensão das necessidades do consumidor 
e para o desenvolvimento da liderança", diz Altona. "Ela naturalmente se preocupa mais com o 
indivíduo, presta atenção no colega e nos subordinados."  
 



Os profissionais de marketing contatados trabalham, quase que sua totalidade, 92%, em 
empresas de grande e médio porte. Apesar de apenas 7% deles estarem em pequenas 
empresas, para o mercado é um número significativo e mostra que essas organizações 
começam a preocupar-se com o uso do ferramental do marketing.  
 
A maioria trabalha com vínculo empregatício CLT, 76%. Quanto à forma de avaliação, a mais 
utilizada pelas empresas é a análise dos resultados obtidos pelo alcance de metas, com 46% 
dos contatados. Em seguida, 23% dizem que a organização para a qual trabalham não 
promovem nenhum tipo de avaliação.  
 
Já o critério para escolha dos profissionais, em quase metade dos casos avaliados, 44%, 
aparece como principal item a experiência na área, seguida da análise do currículo com 27%. 
"O profissional de marketing tem que ser um homem de negócio mais do que de comunicação, 
tem que responder pelo retorno de investimento, visitar clientes, discutir com a fábrica a 
formulação de projetos, na verdade, ele é um empresário do negócio dele", afirma Altona, da 
Michael Page.  
 
Segundo Carlos Eduardo Koelle, gerente de projetos da Career Center, empresa de consultoria 
especializada em gerenciamento de carreiras e desenvolvimento de lideranças, até 
aproximadamente 10 anos atrás, as empresas não tinham uma definição muito clara sobre 
qual o perfil que desejavam na contratação de um profissional para trabalhar com marketing. 
"De forma geral, era esperado que essas pessoas fossem criativas, ‘focadas no cliente’ e com 
boa habilidade de comunicação. Esse era o perfil do ‘marqueteiro’ para muitas das 
contratações feitas até pouco tempo", comenta.  
 
Para ele, a falta de clareza e a disseminação desse perfil simplificado, entre outros fatores, 
contribuíram para que a palavra "marqueteiro" chegasse a ter uma conotação negativa, sendo 
muitas vezes identificada com a figura de alguém que se vende exage-radamente, ou até 
como sinônimo de falta de conteúdo.  
 
"Hoje já é esperado muito mais dos executivos de marketing. Além das três habilidades 
citadas anteriormente, os empregadores desejam profissionais com uma série de outras 
competências, dentre as quais destaco: uma sólida visão de negócios, o que inclui uma boa 
dose de conhecimentos de estratégia, finanças e administração geral; forte orientação para 
resultados, o que, combinado à competência anterior, tenha como produto a capacidade de 
entender indicadores financeiros e criar métricas para aferir o desempenho dos investimentos 
em marketing, ligando-os aos resultados globais da empresa; um raciocínio analítico 
consistente para diagnosticar situações e identificar oportunidades, estruturar problemas e 
solucioná-los de forma efetiva; montar planos eficazes e executá-los de forma eficiente", 
afirma Koelle.  
 
"A essas mudanças gerais no perfil do profissional, soma-se ainda a tendência crescente por 
maior especificidade na definição do perfil desejado, em cada situação, de acordo com os 
estágios do ciclo de vida da empresa e de suas linhas de produtos, o momento do mercado, a 
cultura da empresa, entre outros fatores", acrescenta.  
 
Koelle ressalta ainda que, tanto quanto ou mais que em outras áreas, é fundamental se 
manter atualizado, pois o conhecimento em marketing tem mudado muito rápido. "Termos 
como fragmentação de mídias (produto das TV’s a cabo, internet, etc), podcasts, handhels, 
blogs e outros, praticamente inexistentes poucos anos atrás, hoje fazem parte do vocabulário 
diário do mercado", exemplifica.  
 
A pesquisa da Toledo & Associados, no entanto, mostrou que mais da metade dos 
entrevistados, 54%, não costumam buscar sites especializados na área de marketing, 
principalmente os homens e os profissionais da indústria. Das fontes de referência dos 
profissionais da área, os autores/consultores de marketing mais lidos são Philipe Kotler, com 
61%, depois Francisco Alberto Madia, 9,3%, e Peter Drucker, 7,3%.  
 



 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 maio 2006, Plano Pessoal, p. C-8.  


