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Resumo 

A comunicação mercadológica tem no profissional de marketing do anunciante aquele 

que define, planeja, contrata, avalia e paga pelos serviços de comunicação 

mercadológica. O presente artigo tem como objetivo compreender as transformações 

ocorridas no perfil do profissional de marketing, de 2008 a 2015, e sua relação com a 

comunicação mercadológica. Partindo da análise de sete publicações especiais que 

tratam do perfil deste profissional, identificamos as exigências em termos de formação e 

competências necessárias, os desafios inerentes a uma realidade apoiada em ferramentas 

digitais e redes sociais e sua relação com novas competências necessárias tanto ao 

profissional de marketing quanto aos fornecedores de comunicação mercadológica.  
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1. Metodologia 

O problema central que motivou a realização deste artigo foi compreender se e de que 

forma a evolução e o desenvolvimento das qualificações do profissional de marketing 

ao longo dos últimos sete anos se relacionaram a comunicação mercadológica, seja em 

forma ou conteúdo, procurando identificar mudanças nas exigências de formação 

acadêmica, exigências do mercado, habilidades e competências, bem como o contexto 

com o qual o profissional precisa lidar. O presente artigo foi constituído a partir de um 

estudo descritivo (Triviños, 1987), pois procura descrever fatos e fenômenos de uma 

dada realidade a partir de uma série de documentos. Gil (1999) define este tipo de 

pesquisa como descritiva na medida em que seu principal objetivo é a descrição das 

características de determinado fenômeno ou população e o estabelecimento de uma 

relação entre as variáveis.  
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Trata-se, ainda, de uma pesquisa documental cujas fontes foram os volumes especiais 

publicados no periódico denominado Jornal Meio & Mensagem entre os anos de 2009 e 

2015, totalizando 07 volumes. O Especial Profissional de Marketing é parte integrante 

do jornal sendo publicado sempre no mês de março e traz resultados de pesquisas e 

entrevistas realizadas com agências de propaganda, profissionais de marketing e outros 

importantes players do mercado brasileiro, mostrando-se relevante como retrato do 

pensamento do mercado e dos profissionais acerca da área de marketing. Embora traga 

alguns resultados quantitativos eventualmente, o Especial Profissional de Marketing tem 

cunho mais qualitativo, servindo como referência do comportamento do mercado, daí a 

relevância dos resultados obtidos na análise. 

O Jornal Meio & Mensagem é hoje um dos jornais de maior relevância no mercado do 

marketing e da comunicação sendo editado desde 1978, conta atualmente com uma 

circulação de 7.400 exemplares distribuídos a um público que envolve profissionais de 

comunicação, marketing e mídia, profissionais das empresas anunciantes, agências de 

propaganda, promoção e marketing direto, veículos de comunicação e profissionais das 

áreas de planejamento e produção publicitária, segundo o que consta no site da 

ANATEC - Associação Nacional de Editores de Publicações. 

O especial Profissional de Marketing vem traçando já há alguns anos o perfil deste 

profissional a partir de uma observação atenta do mercado, constituindo material 

fidedigno para que possamos compreender a evolução desta função organizacional ao 

longo dos últimos anos. O Profissional de Marketing, estando à frente da organização 

no que concerne às decisões de mercado e comunicação é, na maioria das vezes, aquele 

que planeja, define, contrata, avalia e paga pelos serviços de comunicação 

mercadológica, devendo ser o precursor de mudanças relevantes. 

 

2. Aspectos principais identificados 

Hoje o Profissional de Marketing lida com um contexto de mercado extremamente 

complexo e competitivo tendo à sua frente grandes desafios para os próximos anos. 

Sustentabilidade, urbanização, globalização, desenvolvimento e crescimento 

demográfico, mudanças nas formas de comercialização, o avanço das redes sociais e 

relacionamentos, tecnologia, são algumas das palavras chave que tingem o horizonte de 

cores nem sempre animadoras. De forma geral, ressalta-se o profissional de marketing 

atua diretamente na gestão de marca, conhecimento de mercado e consumidor, 

comunicações e design.  
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Em 2009 ano após a crise econômica mundial, deflagrada pela situação norte americana, 

o Especial Profissional de Marketing dá destaque à crise do ano anterior e às estratégias 

desenvolvidas pelas organizações para lidar com ela. Ouvir o consumidor e monitorar 

seu comportamento foi o caminho escolhido por diversas delas, além disso, o 

envolvimento em todo o processo da organização da produção ao ponto de vendas, 

passando por compras, logística, financeiro. As plataformas digitais são promovidas de 

complementares a ferramentas estratégicas e o grande desafio que se apresenta é pensar 

fora da caixa, ousar, acreditar e ter coragem de implementar, apesar do risco. 

No ano seguinte, com o mercado ligeiramente mais calmo, o Especial destaca a 

adaptação das organizações e dos profissionais de marketing a um mercado em processo 

contínuo de mudança. Investimentos em mídia, especialmente as sociais, suscitam 

questionamentos com relação aos seus resultados, a gestão do Budget se torna premente. 

Há um alerta acerca da comunicação verde que não traga em si o cerne da 

sustentabilidade traduzido em atividades reais, o greenwashing é uma preocupação e um 

grande desafio em tempos onde as redes sociais despontam em prol de um diálogo 

transparente que a grande maioria das organizações e profissionais não sabe como 

manter. 

Nos próximos especiais, o grande desafio apresentado tem como foco o digital, 

destacando que os gestores apresentam mais dúvidas do que certezas ao lidar com ele. 

Faltam métricas eficientes, há muita insegurança sobre o que fazer, quando e como. As 

redes sociais constituem um enigma para as organizações que se debatem na dicotomia 

entre o relacionamento, construído no longo prazo, e os resultados pelos quais são 

cobrados, de curto prazo. O especial procura, através de casos, mostrar o que o mercado 

tem feito e alerta que não há fórmula pronta, o que dá certo para um pode não funcionar 

para outro. O mercado oscila entre organizações que usam as redes sociais como forma 

de monitorar o consumidor e aquelas poucas que estabelecem diálogo e menos ainda 

são aquelas que as usam como caminho para a inovação.  

2013 trouxe, como grande desafio, a responsabilidade social e a sustentabilidade 

destacando que “para os gestores de marcas do século 21 não basta dominar os 4 ps do 

marketing: agora é preciso implementar, gerenciar e monitorar o posicionamento social 

das empresas, instadas a dar sua contribuição para construir um mundo melhor” (p.12). 

A sustentabilidade se consolida como plataforma de sobrevivência, não só da 

organização no longo prazo, como da própria sociedade em que está inserida. O especial 

destaca a escassez na formação dos profissionais de marketing nestes conteúdos e, 
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justamente em virtude disso, é o especial que discute mais extensamente a formação 

acadêmica deste profissional, apresentando as competências pessoais e organizacionais 

necessárias a empresas com foco em marketing. 

Há uma mudança de perspectiva no exercício da profissão e o go to marketing ou 

planejamento comercial também se destaca como uma área promissora. 

Por fim 2015, ano que se inicia com crises econômica e política no país, há uma forte 

retração do consumo e os tempos são de austeridade para todos os níveis envolvidos. O 

grande desafio do profissional é compreender a organização como um todo, da relação 

com os fornecedores até o pós-venda como uma forma de identificar oportunidades de 

inovação, revisão de processos, economia de custos e até formas de agregar valor junto 

ao consumidor final.  

O foco organizacional é na revisão de processos internos e externos, busca de maior 

eficiência na gestão da cadeia produtiva e, internamente, formar equipes coesas e liderá-

las em direção às transformações exigidas pelo momento atual, com especial destaque 

para as ferramentas de comunicação digital. O profissional de marketing precisa buscar 

por inovação, produtividade e otimização dos recursos, sempre com foco no 

comportamento e no relacionamento com o consumidor, além da construção da imagem 

de marca. 

Se sintetizássemos as mudanças em palavras-chave, teríamos: 

 

Figura 1 – Palavras-chave 

 

Trevisan, 2014  

3. Cenários 

Em 30 de março de 2009, data da publicação do especial deste ano, o cenário trazia 

como premissa a maior exigência do momento: lidar com a crise ocorrida no ano 

anterior e sobreviver. Aos profissionais de marketing foi dada a prioridade de 

“conquistar e manter consumidores destacando e reafirmando as qualidades e pontos 

positivos históricos das organizações” (p.4), ou seja, em momentos de crise, apoiar-se 

na experiência e tradição da marca. 
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Procurando compreender o perfil destes profissionais, o Jornal, em busca dos melhores, 

elabora o top ten, lista dos dez profissionais considerados relevantes, esmiuçando as 

características e qualidades que os fazem assim, competentes e admirados pelo próprio 

mercado. Dentre estas características, o momento crítico destacou que estes 

profissionais eram criativos, ousados, conectados, humanos, talentosos e parceiros de 

seus fornecedores.  

Quadro 1 - Atributos dos Top Ten* 2009 

Diferenciais apontados para os profissionais de marketing: 

 Forte envolvimento com a comunicação de suas marcas 

 Dão liberdade criativa às suas agências 

 Focados no consumidor 

 Conhecimento profundo do mercado e visão de construção de 

marca 

 Têm coragem, agilidade e sensibilidade 

 Habilidade na gestão da comunicação 

 Open-minded e motivadores 

 Gestores eficientes na integração da comunicação 

         Especial Profissionais de Marketing – Jornal Meio & Mensagem – 30 de março de 2009 - adaptado 

Notamos que as habilidades resumem-se basicamente em dois grandes tópicos: 

conhecimento do mercado (e do consumidor) e gestão da comunicação, alinhados com 

as necessidades daquele momento. O perfil do profissional de marketing exigia 

“ousadia, espírito de equipe, humanidade, visão global da corporação, foco no negócio, 

atenção ao consumidor, coragem para enfrentar riscos, motivação incessante e liberdade 

de ação para seus parceiros e colaboradores” (p.4). Neste momento, o perfil exigia 

alguém “menos MBA e mais da vida”, um profissional com experiência de mercado e 

jogo de cintura, multidisciplinar, proativo e engajado. 

O momento pedia também uma atenção especial ao consumidor, saber ouvir e observar 

seus desejos e necessidades, onde os principais desafios envolviam uma comunicação 

mais eficiente, emotiva e relevante com um budget reduzido e a captação da opinião do 

consumidor como material obrigatório no desenvolvimento de produtos e serviços. 

Colocar, como observa Ciaco da Fiat (p.6), a opinião dos compradores no centro das 

decisões estratégicas da empresa. 

O digital se apresenta como um aprendizado que envolve o desenvolvimento de novas e 

mais eficientes métricas de avaliação para mídias digitais. É um momento de transição 

do marketing como comprador de mídia e provedor de conteúdo para a busca do 

engajamento e o uso de mídias digitais como ferramenta estratégica. O mercado tem 

dúvidas e inseguranças, daí a aquisição de conhecimento como filtro para a reciclagem 
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permanente de seus profissionais, a busca constante de informação segura e atualizada 

onde se amplia o conhecimento e competências associadas às humanidades como 

psicologia e antropologia. Paciência, atenção aos costumes locais (no caso de 

multinacionais) e a capacidade de demonstrar ao mercado consumidor os benefícios 

oferecidos por produtos e serviços. 

Em 2009, temas ligados à sustentabilidade e responsabilidade social são relevantes, mas 

não tão urgentes quanto se mostrarão em 2012/2013. Outros temas como a ascensão do 

consumidor de baixa renda, novos canais de comunicação e métricas estão na pauta. O 

mercado procurava naquele momento um profissional de marketing com capacidade 

analítica, visão estratégica, capacidade de lidar operacionalmente com as 

transformações constantes do mercado, ou seja, um profissional que pudesse dar conta 

do momento de então numa visão de curtíssimo prazo, focada no “apagar de incêndios”. 

O ano seguinte, 2010, surge mais pacífico, as organizações continuam a valorizar a 

visão estratégica do negócio, mas a cultura organizacional ganha destaque. O 

profissional de marketing tem como características a ousadia (sempre esperada), 

disciplina, ser antenado com o mundo, ter disposição para correção de rumo quando 

necessário, estar envolvido no negócio e ser mutante. Envolver-se continua fundamental 

e os especialistas dão dicas do que é esperado pelo mercado: 

Quadro 2 – Dicas aos profissionais de marketing 

Dicas aos profissionais de marketing (2010)* 

 Seja ousado e inovador 

 Foco no consumidor 

 Visão holística do mercado 

 Foco na busca de resultados 

 Aprimoramento constante 

 Aprimoramento em relacionamentos 

 Formação acadêmica sólida 

 Experiência profissional múltipla 

Especial Profissionais de Marketing – Jornal Meio & Mensagem – março/ 2010 - adaptado  

Quanto à formação, o aprendizado e a vivência internacional são muito bem vindos, 

continua válida a formação acadêmica sólida, a necessidade de pós-graduação 

(especialização), a formação continuada e multidisciplinar. Destaca-se aqui a formação 

teórica básica como ponte para a construção de uma visão holística e estratégica da 

organização e dos negócios, para desenvolvimento de habilidades na formação de 

equipes coesas e criativas e obtenção de resultados. O perfil desejado muda porque 

cresce o foco em marketing de resultados, o próprio papel do profissional de marketing 

sofre ajustes. 
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O Especial de 2010 traz temas como sustentabilidade e transparência, mas ainda muito 

conectados aos aspectos da comunicação, no sentido do profissional de marketing 

divulgar o que a empresa realmente faz nestes aspectos, fugindo do greenwashing, 

legitimando as ações de comunicação ancoradas em produtos ecoeficientes e ações 

reais, comprovadas e demonstráveis. 

2011 e 2012 apresentam poucas mudanças nestes cenários, cresce o foco no digital. A 

passagem da era do conhecimento para a era dos relacionamentos e agora, a era das 

conexões, como destaca o especial, traz o grande desafio de lidar com as redes sociais e 

a palavra-chave é interação, destacando a dificuldade dos profissionais em lidar com o 

ambiente em mutação constante, a necessidade de controle das ações, budget e, 

sobretudo, resultados versus a necessidade de inovação, de experimentar coisas novas.  

Há uma urgência em se adaptar aos novos parâmetros apresentados pelas redes sociais, 

o marketing sofre uma mudança de paradigma com o aumento da capacidade do 

consumidor de influenciar a gestão de marca. È premente desenvolver um olhar mais 

criterioso sobre os consumidores colocando-os no centro da comunicação e 

estabelecendo com eles um diálogo relevante, mas o mercado ainda oferece poucas e 

falhas métricas e o profissional de marketing se debate entre ação-resultado já que o 

sistema de tentativa e erros representa um paradoxo às atividades de marketing sempre 

pautadas em números e resultados. 

São desafios a serem superados e recomenda-se que o profissional de marketing 

desvencilhe-se das amarras da gestão tradicionalista para aproveitar o potencial de 

comunicação das redes sociais onde impera a descentralização e falta de controle. 

Destaca que na era das conexões o que vale é o relacionamento, há uma fusão entre o 

público e o privado, entre o real e o virtual, há o fenômeno da gameficação e o 

profissional deve atuar como um gestor da comunicação, superando o processo 

estruturado, lento e burocrático, com prazos longos e necessidade de aprovação das 

instâncias superiores da organização, para uma realidade focada na descentralização, 

agilidade, maior autonomia dos diversos níveis gerenciais. Sem esta mudança, fica 

inviável lidar com uma realidade mutante onde o timming é extremamente importante. 

As organizações em 2012 encontravam-se ainda em diferentes estágios de maturidade 

com relação ao uso de redes sociais, o especial aponta três estágios: (1) monitoramento, 

(2) estabelecendo diálogo e (3) co-criação/inovação. 

Um dos caminhos apontados pelo especial para lidar com estas mudanças é o 

estabelecimento de parceiras entre profissionais de marketing experientes (imigrantes 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Uberlândia - MG – 19 a 21/06/2015 

 8 

digitais) com profissionais mais jovens e com conhecimento das redes sociais (nativos 

digitais), embora nem sempre seja uma parceira fácil, parece ser a solução apontada 

para equilibrar “a experiência de negócios que somente executivos mais calibrados 

acumularam com o passar dos anos, conjugada com a sensibilidade midiática que as 

novas gerações podem trazer” (p. 18). 

Figura 2 – Estágios de maturidade 

 

Trevisan, 2014 

2013 traz a crescente exigência pela responsabilidade social e sustentabilidade das 

organizações, suscitadas a terem um propósito, algo que transcenda missão, visão e 

valores e constitua a razão de existência da organização aliada aos benefícios que a 

mesma proporciona à sociedade. Embora os profissionais de marketing nem sempre 

sejam os responsáveis por definir este propósito, que deve ser institucional, “têm de 

conciliar esse posicionamento com a necessidade de vender, de reduzir custos, de 

apresentar resultados no fim do trimestre” (p. 3). As palavras-chave em 2013 foram: 

relacionamento, transparência e agilidade.  

Os desafios tornam-se mais complexos, um deles é superar a falta de conhecimento na 

área sócio-ambiental e a escassa formação do próprio profissional de marketing, em um 

cenário de maiores responsabilidades, exigência por mais resultados e menos recursos 

disponíveis.  

2013 pede graduação em universidades de ponta que tenham disciplinas atualizadas de 

acordo com a demanda atual, mais de uma pós-graduação, se possível experiência 

internacional, cursos de curta duração que tragam expertises ligadas à sustentabilidade e 

responsabilidade sócio ambiental, conhecimentos nas disciplinas ligadas a humanidades, 

aprofundamento em comportamento de consumo e neuromarketing. Conhecimento de 
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mídias digitais e habilidades de relacionamento, além de inglês fluente são também 

desejáveis. Alexandre Gracioso destaca que as tendências envolvem (1) novas 

competências que os novos mercados pedem e (2) forte renascimento da exigência de 

competências teóricas básicas de ciências humanas, ética e comunicação. 

Elaine Pereira, no editorial da edição de 2014, p. 3, diz “a verdade é que muitas 

empresas e executivos ainda tomam um caldo quando se trata de surfar a onda do 

chamado marketing digital”. O que se observa neste especial é a grande preocupação do 

mercado com a ampliação da representatividade do digital e as dificuldades enfrentadas 

pelas empresas para lidar com estas exigências e a carência de profissionais preparados 

para isso. Sobre a relação entre os conteúdos on e off line, Fernando Machado 

(responsável global pela marca Dove) observa que “não importa o canal de 

comunicação, mas a idéia por trás da campanha e, mais que isso, o propósito que norteia 

a estratégia”. 

O perfil do profissional de marketing, segundo a Michael Page (empresa especializada 

em recrutamento de executivos para a média e alta gerência) envolve um perfil 

consultivo (especialmente se o profissional atuar com maior proximidade junto a 

vendas), conhecimento generalista, inglês fluente, habilidade em relacionamento e 

orientação consultiva, conhecimento profundo sobre o negócio da empresa, foco em 

resultados e facilidade de relacionamentos com todos os níveis hierárquicos. 

No entanto, o perfil desejado apresenta um viés em virtude da forte necessidade de 

apresentar resultados e, antes disso, compreende o potencial retorno sobre os 

investimentos em marketing e digital, isto tem gerado oportunidades em marketing para 

profissionais oriundos de outras áreas.  

O cenário em 2015 é de austeridade, contenção de despesas, retração do consumo, 

queda do investimento em poupança, inflação e dólar altos. A embolada da 

macroeconomia e a crise política, juros altos e baixos índices de confiança do 

consumidor levam as organizações a cortes no orçamento e uma necessidade premente 

de mudanças significativas em suas estruturas, especialmente de custos. 

O avanço da digitalização e o crescimento da compra automatizada de mídia, a chamada 

mídia programática, exigem dos profissionais a habilidade de compreensão do negócio 

como um todo e de identificação de oportunidades de novos negócios. O mercado vive a 

competitividade acirrada, há uma mudança no perfil das contratações na área de 

marketing com maiores exigências, as organizações precisam encontrar formas de 
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ampliar a rentabilidade, valor agregado e serviços pós-vendas, como forma de manter-se 

no mercado. 

O momento apresenta a transição inexorável do off-line para o online em todas as suas 

vertentes intra e extra-organizaconais e a organizações encontram-se perdidas neste 

caminho, sem saber muito bem por onde ir e o que fazer. Neste cenário, o profissional 

de marketing surge como alguém que pode, ou que deveria poder, liderar a organização 

pela revolução tecnológica. O especial de 2015 ressalta: “com o advento da mídia 

social, os profissionais de marketing estão em processo de evolução do papel de 

responsáveis pela comunicação ao papel de gestor de relacionamento com o 

consumidor”. 

A liderança configura-se como algo transformador ou que fomente a transformação nos 

diversos níveis organizacionais. Criar visão, traçar metas, construír consensos e 

colaborar com a organização como um todo é o que se espera deste profissional em um 

momento em que ele desempenha três papéis fundamentais: (1) responsável pela 

proposta da marca e pela missão do negócio; (2) aquele que conhece o consumidor e 

extrai insights gerados por dados e o (3) líder corporativo com foco no consumidor; 

Confiança, liderança, construção de equipes coesas e produtivas e empreendedorismo 

são competências desejáveis. Como alcançar estas e outras competências? Educação 

permanente seja ela formal, na universidade, mas principalmente treinamentos, coach e 

desenvolvimento pessoal. Entre estas competências podemos relacionar as constantes no 

quadro 3, no entanto, especialistas em captação de recursos humanos alertam que “ainda 

falta muito entendimento analítico” para o profissional de marketing, “é necessário 

maior capacitação em análise de retorno sobre o investimento (ROI)”. 

Quadro 3 – Competências desejáveis ao profissional de marketing 

 profundo conhecimento do mercado, concorrência e consumidor; 

 visão completa da marca; 

 visão completa do contato com o público alvo; 

 visão estratégica; 

 agilidade para acompanhamento das mudanças nos pontos de contato com o 

consumidor; 

 conhecimento amplo do funcionamento da empresa, da fabricação à 

distribuição, divulgação e vendas; 

 conhecimento profundo das diferentes partes do negócio; 

 olhar adiante, inovador; 

 capacidade dos analistas de marketing em transformar grandes massas de dados 

em informações, produtos e serviços aos clientes; 

Especial Profissionais de Marketing – Jornal Meio & Mensagem – março/ 2010 – adaptado 
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4. O que o mercado procura 

Hoje, 2015, o mercado procura, sobretudo, um profissional que saiba monitorar o 

ambiente digital, que tenha criatividade para fazer mais com menos recursos e esteja 

antenado com o mundo. Um profissional arrojado, dinâmico, estratégico, bem 

informado, focado em objetivos e com habilidades de liderança é o que o mercado 

busca, sabendo de antemão que não encontrará o profissional almejado, pronto, à 

disposição.  

O mercado compreende a necessidade de capacitação constante. Uma crítica feita ao 

ambiente acadêmico consiste no distanciamento entre o mercado e a velocidade das 

mudanças e o conteúdo dos cursos superiores na área, “há um descompasso entre a 

realidade de mercado e as grades curriculares dos cursos de marketing” e a 

obsolescência do currículum é agravada pelo dinamismo do mercado. Há uma 

compreensão de que “à academia cabe ensinar o profissional a pensar, raciocinar dentro 

da realidade do mercado” mas “não especializar o aluno nesta ou naquela corrente de 

marketing”. 

Para dar conta destes desafios a educação corporativa cresce a passos largos, 

organizações como a P&G, Unilever, Johnson & Johnson, Whirpol investem 

consistentemente em desenvolvimento de talentos, habilidades e competências em suas 

unidades ao redor do mundo. Através de job training, coaching ou mentoring, o 

objetivo é desenvolver as competências e sanar as deficiências em negócios, aspectos 

comportamentais e de gestão de pessoas, além de formação técnica. Além de atender às 

lacunas que a educação formal não tem atendido, são ações que se prestam à retenção de 

talentos e desenvolvimento das equipes. 

Além das competências citadas, o mercado espera um trabalho muito próximo do 

profissional de marketing com a área comercial no sentido de aplicar a visão do 

profissional à identificação de oportunidades de novos negócios. Para isso, o 

profissional de marketing deve desenvolver a habilidade de fazer um bom diagnóstico 

da situação de forma a que possa formular um plano de ação e, através da capacitação 

de suas equipes, adaptar-se às mudanças em curso, ou seja, o potencial de transformação 

deste profissional é valorizado pelo mercado. 

 

5. Principais desafios 

Observamos que o profissional de marketing tem múltiplos desafios a enfrentar. Estes 

desafios estão sintetizados de acordo com a opinião de diversos especialistas ouvidos ao 
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longo das reportagens em cada um dos especiais pesquisados. Os principais desafios 

apresentados nesta lista complexa estão especialmente ligados à gestão da comunicação 

(forma e conteúdo), gestão administrativa (processos internos e pessoas), planejamento 

estratégico como pano de fundo para quaisquer ações, foco no consumidor e mercado e, 

finalmente, a revisão da remuneração das agências e fornecedores no mercado. 

O quadro 4, próxima página, destaca os desafios do profissional de marketing em 2014 

e o quadro 5, destaca os desafios em 2015. De maneira geral, o que observamos na 

comparação de 2014 para 2015 é a relativa menor importância dos desafios ligados à 

comunicação. Em 2014, de 11 desafios enumerados, 07 estavam relacionados à 

comunicação, persiste a necessidade de compreensão do digital, de adaptação às 

tecnologias no processo de relacionamento com o consumidor, porém crescem os 

desafios associados à gestão do negócio e de pessoas, especialmente em virtude do viés 

transformacional que se espera deste profissional. Cambiaghi, diretora da Robert Half 

observa: 

há uma tendência a se ater apenas ao seu setor de atuação sem considera o 

impacto que sua atividade tem no negócio como um todo, é necessário ter uma 

visão da cadeia produtiva, da negociação com os fornecedores ao pós venda, 

além disso, o excesso de inquietação e de espírito de independência pode 

atrapalhar. 

 

Em 2015, o crescimento de áreas como o digital dentro do chamado bolo publicitário, 

leva os profissionais de marketing a lidar “cada vez mais com novas interfaces de 

trabalho” (p. 35).  

Aumenta o número de fornecedores em comunicação entre agências e parceiros 

agilizando e ampliando as trocas de informações que tornam a comunicação “muito 

mais rápida e urgente” (p.35). Organizar-se para dar conta das demandas é fator 

primordial, Elmar Gans firma no texto: 

Atualmente, os gestor de marketing é a pessoa mais demandada da empresa 

depois do CEO. Além de todas as tarefas internas, ele deixou de lidar apenas 

com uma agência, que era responsável por tudo, para tratar com diversos 

fornecedores para assuntos específicos, de SEO a mídia social. 

 

Organização, afastamento das tarefas puramente operacionais, delegar 

responsabilidades e decisões é necessário para que o profissional possa se dedicar ao 

pensamento estratégico sobre o negócio e suas marcas, a prioridade deve ser dada a 

gestão pessoas, derrubada de burocracia e estratégia.  
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Quadro 4      Quadro 5 

 

As ferramentas de comunicação mercadológica em 2015, embora um pouco menos do 

que em 2014 em virtude do cenário macroeconômico e político, suscitam a atenção do 

profissional de marketing. Sozinho ele não é capaz de dar conta do crescimento das 

mídias digitais e, adquirir competências neste quesito é de fundamental importância. A 

contratação, relação e remuneração dos fornecedores em comunicação está em processo 

de transição e muita discussão. 

Há o agravante da introdução da compra automatizada de mídia que dá autonomia ao 

anunciante na aquisição de espaços a partir do perfil de consumidor desejado, sem a 

tradicional intervenção das agências de propaganda. Embora os investimentos em 

mídias tradicionais ainda sejam maioria, as ferramentas digitais, sociais e mobile 

ganham corpo e relevância. 

O mercado espera exatamente do profissional de marketing a expertise necessária para 

conduzir a empresa de forma eficiente neste cenário e implantar as transformações 

necessárias. 

O quadro seguinte, 6, traz um panorama geral das proposições de cada especial de 2009 

a 2015. É pouco provável que as organizações encontrem um profissional tão preparado 
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quanto o mercado requer ou com conhecimentos sólidos em áreas tão distintas. Claro 

que a melhor baliza é identificar em cada segmento de mercado quais são as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas em direção ao resultado almejado 

por cada indivíduo em particular e para a organização como um todo. Para isso, um bom 

exercício de autoconhecimento é a melhor alternativa para fugir ao estresse de tentar 

atender a demandas tão diferentes quanto intensas. 

Quadro 6 – Evolução do perfil do profissional de marketing de 2009 a 2015 
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6. Conclusões 

O perfil do profissional de marketing evoluiu da experiência de mercado para a 

necessidade de aprimoramento constante e aprendizado intenso especialmente no que 

concerne às tecnologias digitais. O perfil generalista, embora relevante, dá lugar à 

aquisição de expertises mais analíticas e com foco em resultado. A comunicação, mais 

do que nunca é vista como relevante na construção de relacionamento com o 

consumidor, mas exige do profissional o desafio de estabelecer relações de negócios 

com múltiplos fornecedores e rever, tanto a remuneração, quando as estimativas de 

resultados. 

O pensamento estratégico é a linha mestra que deve nortear as decisões de 

comunicação, tanto em forma quanto em conteúdo, nos ambientes on e off-line. 

Responsabilidade social, ambiental, propósito, são palavras-chave na gestão de marcas. 

O anunciante, na figura do profissional de marketing, deve, a partir de um profundo 

conhecimento do mercado, concorrência e consumidor, ser a locomotiva da 

transformação em todos os níveis organizacionais, incluindo, a comunicação 

mercadológica. 
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