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Cai a faixa etária dos executivos de marketing, diz pesquisa. 
 
A formação acadêmica foi em economia, mas a vocação era para marketing. Tanto que, hoje, Luiz 
Paulo Pinto de Moura, de 35 anos, é sócio-diretor da empresa de marketing esportivo Intersport. 
Flávio Machado, aos 29 anos, é diretor da SR Produções e responsável por grandes projetos da 
área. Há dois anos no mercado, a Super Estratégia + Comunicação é sucesso nas mãos de sua 
proprietária Adriana Raimundo, de 31 anos. Aos 25 anos, Sissi Freeman assume a gerência de 
Marketing da Granado.  
 
Esses são alguns dos jovens que ocupam cargos de liderança e que comprovam o resultado da 1ª 
Pesquisa sobre o Perfil dos Profissionais de Marketing ADVB-Toledo, realizada pela Toledo & 
Associados, que constatou que esses profissionais possuem idade média entre 25 e 39 anos, ao 
contrário do que acontecia nas décadas de 80 e 90, quando a faixa etária era de 40 a 49 anos.  
 
Segundo Francisco José de Toledo, presidente da Toledo & Associados, a pesquisa fez parte de 
uma série de análises que estão sendo realizadas com o objetivo de traçar o perfil de diversas 
profissões, encomendadas pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil 
(ADVB). "Para mim foi uma surpresa saber que a geração condutora dos setores de marketing é 
tão jovem. Essa juvenilização tem componentes preocupantes, pois, por exemplo, a pesquisa 
revelou que a produção intelectual desses líderes é falha. Muitos não lêem muito e não conhecem 
ícones do segmento", alerta Toledo. 
 
Proximidade da realidade do consumidor é produtiva  
 
Para Luiz Paulo de Moura, da Intersport, o fato de as lideranças em marketing estarem ficando 
mais jovens é benéfico, e é compreensível que isso aconteça, uma vez que a área vem sofrendo 
constantes mudanças. "O jovem está inserido no contexto do consumidor de hoje em dia, pois 
vive a mesma realidade. Isso é produtivo no momento de elaborar as estratégias de marketing. 
Os jovens também estão mais propensos a fazer e acontecer, a propor mudanças e a buscar 
crescimento profissional", afirma Moura, que começou a trabalhar com marketing esportivo aos 22 
anos.  
 
Apesar de ter feito economia, Moura começou a atuar cedo na área. "Ainda estava na faculdade 
quando fui trabalhar em uma empresa de marketing esportivo. Aprendi fazendo. Naquela época, o 
marketing esportivo estava começando e, ali, naquela organização, percebi que a área evoluiria e 
se tornaria um negócio maior. Em 1997, inaugurei a Intersport. Atuamos forte e a empresa 
cresceu", explica o empresário, que, em 2002, fez pós-graduação. "Tudo que aprendi na teoria 
pude aplicar na prática na empresa. Adquiri uma visão mais ampla do negócio", diz ele.  
 
Aos 29 anos, Flávio Machado, diretor da SR Produções, também encontrou seu caminho 
profissional no marketing. Ele explica que seus pais trabalhavam nesse segmento e, desde cedo, 
viu-se envolvido com eventos e ações de marketing. Ainda assim, sua primeira opção no 
vestibular foi para a medicina, curso que estudou por apenas um semestre.  
 
"Acabei fazendo comunicação social na PUC-Rio, me formando em publicidade. Trabalhei com 
marketing e acumulei experiência na área de eventos. Estou há um ano e meio na direção da SR 
Produções, empresa que tenho em sociedade com meus pais", destaca Machado. Na opinião do 
diretor, o ideal é que haja a parceria entre jovens e profissionais mais experientes. "Em um 
departamento tem que haver as duas pontas: a paciência dos mais velhos, em contraponto com a 
ansiedade dos jovens. O jovem contribui também com as inovações. Mas um precisa respeitar o 
outro", diz ele.  
 



Outro exemplo de sucesso nas mãos de jovens é a Super Estratégia + Comunicação, empresa 
conduzida por Adriana Raimundo, de 31 anos. Também formada em publicidade pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e com mestrado em marketing pela 
Universidade de Westminster, em Londres, a empresária trabalhou na área, em algumas 
empresas no exterior. Quando voltou para o Brasil, foi contratada por uma empresa de design, 
onde atuou na área de posicionamento de marca.  
 
Para chegar ao patamar de liderança, Adriana afirma que é preciso colocar na cabeça esse 
objetivo, ter foco e seguir em frente. "É necessário acreditar no potencial e ser apaixonado pelo 
que faz. Estudar é importante, pois dá a base para enfrentar o mercado de trabalho, mas a 
prática e a vontade são fundamentais", argumenta ela.  
 
Sissi Freeman, aos 25 anos, ocupa a gerência de Marketing da Granado, tradicional rede carioca 
de drogarias, que também produz cosméticos. Formada em economia e relações exteriores, pela 
Universidade de Georgetown, de Washington, capital americana, passou a trabalhar no segmento 
em Nova York, onde atuou em duas empresas também do setor de cosméticos.  
 
"Cheguei a trabalhar em bancos no exterior, mas o que eu queria mesmo era atuar com 
cosméticos. Fui contratada em uma pequena empresa de Nova York, onde passei por todos os 
departamentos, inclusive pelo de marketing. Gostei de atuar e aprendi na prática, pois, na 
faculdade, aprendi o básico da área, lembrando que, nos Estados Unidos, aprendemos de tudo um 
pouco", explica Sissi, acrescentando que a equipe da Granado é toda jovem, o que dá agilidade à 
empresa. "Em três meses conseguimos colocar produtos novos nas prateleiras. O jovem quer ver 
logo o resultado e tem muita curiosidade, o que é essencial na profissão", ressalta a gerente. 
 
Executivas ganham menos do que homens  
 
A pesquisa que revelou o perfil dos profissionais de marketing é resultado de entrevistas com 150 
profissionais atuantes em empresas da indústria, comércio e serviços, da capital paulista. O 
estudo também constatou que, em sua maioria, eles pertencem à classe B (55%), possuem 
ensino superior completo (46%) e pós-graduação (43%), realizaram um planejamento prévio 
para ingressarem na área (55%) e atuam no segmento, em média, há 11 anos. Em relação à 
remuneração, os homens, independentemente do grau hierárquico, ganham mais do que as 
mulheres em 49,7% dos casos.  
 
Eles têm média salarial de R$ 3 mil e elas, de R$ 1,5 mil. Dos entrevistados, 65% são gerentes de 
marketing, sendo que 53% são mulheres e 47%, homens. Os diretores são 14% da amostra, 
sendo 76% homens e 24%, mulheres. Os profissionais contatados trabalham, quase que em sua 
totalidade (92%), em empresas de grande e médio porte. Setenta e seis por cento trabalham com 
vínculo empregatício formal, em especial as mulheres, com 84%. Já entre os critérios para 
escolha dos profissionais contratados, em 44% dos casos aparece como principal item a 
experiência na área, seguido da análise do currículo com 27%.  
 
Um dos dados destacado pela pesquisa é o fato de que boa parte dos entrevistados (54%) não 
costuma acessar sites especializados do segmento, principalmente os homens e os profissionais 
da indústria. Entre os sites mais acessados, ganha o Meio & Mensagem, citado por 30% dos 
entrevistados. Das fontes de referência, os autores mais lidos são Philipe Kotler, com 61% de 
preferência, Francisco Alberto Madia, citado por 9,3% dos entrevistados, e Peter Drucker, citado 
por 7,3%. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 jun. 2006, Carreiras, p. B-9 
 


