
O futuro do
Estudo da associação de anunciantes dos
Estados Unidos, a ANA, e da firma de consultoria
empresarial Booz Allen Hamilton indica os cinco
caminhos que farão com que o marketing se
torne mais relevante do que nunca

vez mais impacientes" com o marke-
ting, segundo o grande especialista
da área Philip Kotler, professor da
Northwestern University. "Eles sen-
tem que conseguem prestar contas
de seus investimentos em finanças,
produção, tecnologia da informa-
ção e até compras, mas não sabem
que resultados seus gastos com
marketing estão trazendo."

Para descobrir a verdade por
trás dessa afirmação, a Association
of National Advertisers (ANA),
equivalente norte-americano da
Associação Brasileira de Anuncian-
tes (ABA), e a firma de consultoria
Booz Allen Hamilton resolveram
investigar se o marketing está real-
mente desconectado da pauta das
lideranças das empresas, quais as
causas de eventuais disfunções
e quais as melhores práticas de
organizações bem-sucedidas em
marketing.

Foram analisados os resultados
de uma pesquisa on-line realizada
com 370 executivos -da área de
marketing e de outras- de mais de

cem empresas de nove setores de
atividade. Os dados foram com-
plementados por entrevistas mais
aprofundadas com profissionais de
marketing de diversos setores.

Chegou-se, então, a uma con-
clusão surpreendente: ao contrário
da visão predominante, atualmente
a atividade de marketing é mais
importante do que nunca. No en-
tanto, os profissionais responsáveis
por essa atividade nas empresas
industriais e de serviços estão en-
frentando dificuldades para manter
o ritmo.

Especificamente, o estudo -a
primeira parte de uma pesquisa
de duas fases sobre a estrutura, as
competências, o valor e a responsa-
bilidade do marketing contempo-
râneo- identificou três dicotomias
que são obstáculos à eficácia dos
departamentos de marketing:

1. Mais de 75% dos profissionais
ouvidos disseram que o marketing
se tornou mais importante para
a empresa entre 1999 e 2004. Em
mais da metade das organizações,
porém, o marketing e os objetivos
do presidente da companhia não
estão alinhados.

2. Expectativas mais fortes em
relação ao marketing levaram cerca
de 70% das empresas a reorganizar

seus departamentos de marketing
no mesmo período. Entretanto,
um componente fundamental
dessas reorganizações, o papel do
diretor de marketing, permanece
mal definido.

3. São esperados atualmente
resultados mensuráveis dos progra-
mas de marketing: 66% dos exe-
cutivos afirmaram que análises de
retorno sobre o investimento (ROI)
são a maior necessidade do marke-
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ão é segredo para nin-
guém que os departa-
mentos de marketing
estão sob pressão. Os
presidentes de empre-
sa "estão ficando cada



marketing

ting. No entanto, muitas empresas
ainda utilizam métricas "alternati-
vas", como nível de conhecimento
da marca ou do produto, em lugar
dos parâmetros de ROI.

A era da fragmentação
Os dilemas do marketing atual

contrastam violentamente com
os predominantes nas décadas de
1950 e 1960, período no qual se
viu nascer o marketing moderno

e muitos dos líderes da área cres-
ceram. Nessa época, os anseios do
norte-americano médio eram mais
ou menos os mesmos, mas por volta
de 1980 essa concordância bastante
cômoda começou a desaparecer. A
segunda crise do petróleo levou o
país a uma grave recessão e ao reco-
nhecimento de que o crescimento
econômico passara a apresentar
interrupções e, por isso, tornara-se
inconsistente.

HSM Management 50 maio-junho 2005

O nascimento da CNN anun-
ciou o surgimento da TV a cabo
e sinalizou o início da crescente
fragmentação da mídia, dos mer-
cados e da atenção do consumidor
—fragmentação impulsionada pela
tecnologia. A crise dos reféns da
embaixada dos Estados Unidos no
Irã forçou todos a encarar a globa-
lização pela primeira vez.

Hoje todas as empresas se vêem
lutando com os problemas gerados
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por essa mudança permanente
e descontínua. A globalização, a
Internet e a maior transparência
da informação levaram a uma mão-
de-obra com mobilidade cada vez
maior, a consumidores volúveis e
a tecnologias e modelos caóticos.
Tudo isso faz com que as empresas
sejam menos capazes de elaborar
previsões, além da dificuldade de
controle do compromisso de curto
prazo assumido pelos mercados.

Poucas áreas foram tão dura-
mente atingidas por essas mudanças
quanto o marketing. Em todos os
setores de atividade, os clientes
vêm podendo demandar e receber
produtos e serviços cada vez mais
personalizados. E, para atender a

maior transparência do mercado, a
mudança no foco do marketing tem
sido profunda:
• Na era do marketing de massa,
a fonte primária de valor para a
maioria das empresas eram seus
produtos ou suas marcas; hoje
a fonte de valor começa a trans-
ferir-se para a interface com o
consumidor.
• O foco do marketing, antes con-
centrado no desenvolvimento de
marca com base na publicidade,
moveu-se para as operações capazes
de trazer retornos de curto prazo,
financeiramente mensuráveis.
• Os esforços de vendas das em-
presas, que eram caracterizados
pela política do "tamanho único",

Essas tendências causaram enor-
mes danos aos departamentos de
marketing das empresas. Conforme
as companhias viram seu cresci-
mento ser ameaçado pela consoli-
dação e pela globalização, o poder
parece ter passado do marketing
para áreas mais sistematizadas e,
por isso mesmo, de mais fácil en-
tendimento.

Nas instituições financeiras, por
exemplo, o marketing normalmen-
te fica em segundo plano em rela-
ção a disciplinas mais exatas, como
finanças e operações. Não é raro

Maior complexidade e custos mais
altos levam as empresas a pressionar
os profissionais de marketing

essas demandas, as companhias têm
de lidar com maior complexidade
e custos mais altos, o que as leva
a pressionar os profissionais de
marketing a entender melhor as ne-
cessidades do consumidor, buscar
fontes de lucro em cada segmento
e obter resultados mensuráveis.

Assim, diante do crescente po-
der de escolha do consumidor e da

transformaram-se para atender às
demandas dos consumidores por
soluções diferenciadas e serviços
com valor agregado.

Os profissionais de marketing
foram obrigados a evoluir de um
mundo em que o consumidor tinha
de "engolir" o que o fabricante lhe
impunha para outro bem diferente,
em que o cliente não só customiza o

ver o responsável pelo marketing se
reportar ao diretor financeiro ou ao
diretor de operações.

No entanto, nossa pesquisa mos-
trou que o pensamento dominante
sobre o declínio do marketing é im-
preciso. Na verdade, nossa primeira
descoberta foi a de que o marketing
é cada vez mais importante para o
sucesso das empresas.

Em todos os setores da econo-
mia, aproximadamente quatro em
cada cinco executivos que participa-
ram do levantamento disseram que
o marketing está se tornando mais
importante para sua organização.

Vale destacar que os resultados
foram essencialmente os mesmos
quando a pergunta foi feita para
profissionais de marketing ou de
outros departamentos. No geral,
77% dos profissionais de marketing
e 78% dos de outros departamentos
afirmaram que o marketing se tor-
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produto, como impõe o prazo que
bem entende.



nou "mais importante" ou "signifi-
cativamente mais importante".

A maioria dos participantes da
pesquisa mencionou competição fe-
roz em seu setor de atividade como
um dos dois principais fatores que
contribuíram para o crescimento da
relevância do marketing.

Ao mesmo tempo, nos nove
setores de atividade estudados, um
percentual surpreendentemente
elevado de executivos acredita que
as contribuições mais importantes
do marketing residem em zonas
que não são tipicamente associadas
com a atividade, como impulsionar
a inovação e encorajar a colabora-
ção entre os departamentos.

Por exemplo: 79% dos executi-
vos que participaram da pesquisa
e que atuam no setor de bens de
consumo embalados sentem que
"o departamento de marketing é
o que está mais bem posicionado
para orquestrar a relação entre
as funções corporativas a fim de
criar e promover novos produtos
e idéias". Executivos dos setores de
varejo, serviços financeiros, serviços
profissionais e tecnologia também
citaram a habilidade da área de
marketing para ajudar a criar novos
produtos e serviços como uma de
suas contribuições de maior valor.

Antigamente uma empresa po-
dia chegar à liderança de seu setor
e obter ótimos retornos para os
acionistas fazendo apenas uma coisa
bem-feita. Isso não é mais possível.
A capacidade do marketing de
orquestrar a colaboração multifun-
cional que os demais departamen-
tos observam, assim como seu papel
de criar demanda primária em
mercados que sofrem com baixas
taxas de consumo, indica que a área
se torna cada vez mais relevante em
setores de atividade em que antes se
situava em segundo plano.

No setor de serviços financeiros,
para destacar um exemplo, o mar-
keting vem elevando seu patamar
de importância à medida que as
instituições concluem que suas

possibilidades de crescimento por
meio de aquisições e da diferencia-
ção de produtos diminuem.

"O negócio de serviços financei-
ros passa por uma comoditização;
se você pensa que esse ainda é
um negócio baseado no relacio-
namento, está enganado", disse o
vice-presidente executivo de uma
instituição financeira em nossa
pesquisa. Já o diretor de marke-
ting de um banco afirmou que seu
trabalho era mais do que nunca
ajudar sua organização a "quebrar
as barreiras entre nossas diferentes
linhas de negócio, assegurar que o
consumidor tenha uma experiên-
cia integrada e consistente e ajudar
a estimular a inovação".

Na mesma linha desses comen-
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tários, 33% dos executivos do setor
financeiro que participaram da pes-
quisa mencionaram a necessidade
de crescimento orgânico como uma
das razões para o marketing ganhar
importância.

O potencial do marketing pare-
ce subestimado se tomarmos por
base a atenção reservada à área
pelas organizações. Mais de 70%
dos executivos que responderam
à pesquisa disseram que a função
está sendo reorganizada em suas

empresas ou passou por uma reor-
ganização nos últimos três anos.

Esse tipo de reorganização era
menor nos setores de bens de con-
sumo embalados e de saúde, mas
mesmo neles cerca de 60% das
empresas pesquisadas passavam por
processos semelhantes.

A reestruturação era mais fre-
qüente nos setores de telecomuni-
cações e tecnologia (aproximada-
mente 85%), em que a competição
é muito grande e novos produtos,

Executivos de diferentes setores
reconheceram o valor que a área de
marketing é capaz de criar

frutos de processos de inovação, são
rapidamente copiados.

À medida que tais reorganiza-
ções avançam, o cargo de CMO (si-
gla em inglês de executivo-chefe de
marketing) se torna mais comum.
Entre as companhias que fazem
parte da Fortune 1000, 47% contam
hoje com um CMO. O cargo ainda
é menos familiar do que outras
posições de direção. Por exemplo:
91% das empresas que fazem parte
da Fortune 1000 dispõem de um
diretor financeiro e 83% têm um
diretor de recursos humanos, o que
até pouco tempo era raro.
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Ao mesmo tempo que o cargo
de CMO se torna mais comum, tam-



bém aumentam os riscos inerentes
a ele. A função é considerada uma
das mais perigosas da corporação
moderna. O tempo de permanência
de um CMO no cargo é em média
de 23 meses, menos da metade do
de um presidente de empresa em
18 setores pesquisados no CMO
Tenure: Slowing Down the Revolving
Door, relatório publicado pela firma
de headhunting Spencer Stuart em
agosto de 2004. O setor de alimen-
tação é o que apresenta a menor
média: meros 12 meses.

O fracasso dos CMOs diante de
altas expectativas e repetidas rees-
truturações indica uma séria dispa-
ridade entre as necessidades das
empresas e as soluções oferecidas
pelo marketing. Em um ambiente
mais e mais complexo, em rápida
transformação, a atividade parece
presa em um círculo vicioso: novo
CMO, reorganização, expectativas,
novo CMO e assim por diante.

A fim de analisar as razões para
esse aparente desencontro, busca-
mos a avaliação dos próprios pro-
fissionais de marketing a respeito
de suas prioridades e contribuições
em relação à expectativa dos presi-
dentes de empresa.

O estudo anual CEO Challenge
2004: Top Ten Challenges, feito pela
Conference Board, organização
sem fins lucrativos que cria e difun-
de conhecimento sobre negócios,
revelou as quatro principais priori-
dades dos presidentes:
• Crescimento de primeira linha
nos negócios (52%).

• Velocidade, flexibilidade e capa-
cidade de adaptação à mudança
(42%).
• Lealdade e retenção de clientes
(41%).
• Estímulo à inovação (31%).

Os profissionais de marketing
parecem estar dando pouca atenção
a algumas dessas prioridades. Por
larga margem, o foco da área se
apresenta fortemente tático e des-
conectado da pauta do presidente
da empresa.

Dos executivos que participaram
da pesquisa, 83% afirmaram, por
exemplo, que a atual preocupação
do marketing em sua empresa são
as orientações relativas à marca. Isso
representa um número 2,5 vezes
maior do que o dos que disseram
que o foco estava no impulso à
inovação.

Na verdade, pouco menos da
metade dos participantes mostrou
que aquelas questões que tiram o

sono do presidente da empresa são
as mesmas que encabeçam a pauta
do departamento de marketing.
Essa falta de sincronia é responsável
por imensa frustração no que diz
respeito ao papel e ao desempenho
do marketing.

Talvez a principal razão pela
qual o marketing não seja querido
pela liderança sênior seja sua inca-
pacidade de mostrar retorno sobre
o investimento. Embora todos fa-
lem de "ROI de marketing", pouco
progresso parece ter sido feito na
reforma dessas métricas.

Descobrimos que a maioria
dos departamentos de marketing
ainda utiliza métricas "alternativas"
para avaliar o valor de sua contri-
buição para o negócio, em vez de
parâmetros de retorno financeiro
mais precisos. O ROI de marketing
é mais complexo do que o ROI
tradicional, que se concentra no
aspecto financeiro. Neste, o "R" (de
retorno) e o "I" (de investimento)
são uniformemente medidos em
moeda corrente.

No caso do marketing, fatores
quantitativos -por exemplo, custo
por volume incrementai- e qua-
litativos -como conhecimento da
marca ou do produto- compõem a
equação, tanto no longo como no
curto prazo.

Setores que se baseiam no
relacionamento com os clientes e
que têm muitos pontos de conta-
to, com produtos diferenciados,
tendem a usar critérios de men-
suração relativos a conhecimento
e imagem. Setores com poucos
pontos de contato -por exemplo,
alimentação e varejo-, nos quais
o marketing cria diferenciais no
meio de produtos comoditizados,
dependem mais de critérios como
participação no mercado, cresci-
mento e lucro.

Embora essas formas de men-
suração possam ser válidas para
os objetivos imediatos, elas não
costumam ser explicadas e "vendi-
das" adequadamente para outros
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executivos sêniores, em geral com
formação diferente e acostumados
a um rigor maior. Entre os próprios
profissionais de marketing há um
medo persistente, mas que vem per-
dendo a força, de que um excesso
de "ciência" possa minar sua "arte".
Alguns gerentes da área valorizam
a criatividade e a inovação em detri-
mento de modelos que isolem o
aumento de consumo gerado por
um novo programa.

Os problemas de comunicação
que envolvem parâmetros de medi-
ção são compreensíveis, já que o
cargo de CMO é muito recente se
comparado aos demais diretores,
mas isso parece estar contribuindo
para a redução do status dos CMOs
em muitas empresas.

1. Com a liderança sênior, es-
colher entre os três modelos emer-
gentes de CMO aquele que se
adapta melhor à empresa e a suas
atuais necessidades. As entrevistas
indicam que três modelos distintos
têm-se destacado em meio ao caos
que caracteriza o cargo de CMO
nesses primeiros anos: "fornecedor
de serviços de marketing", "consul-
tor de marketing" e "impulsionador
de crescimento".

Embora os três modelos se
sobreponham, cada um deles re-
flete diferentes expectativas dos
presidentes de empresa, além de
distintas capacidades do CMO e
sua equipe, em uma escala que vai
subindo do puramente tático ao
fortemente estratégico.

vimento do negócio e a política de
inovação. Também deve desenvol-
ver a capacidade de marketing da
companhia e o sistema de avaliação
de ROI, além de receber poderes do
presidente da empresa para alinhar
a política de marketing em todas as
unidades, e entre todos os funcio-
nários, com os objetivos centrais da
organização.

2. Estabelecer desde o começo
um "contrato de marketing" com
o presidente da empresa. Conferir
continuamente a evolução desse
contrato. Se as métricas do marke-
ting e o papel do CMO variam de
empresa para empresa, é natural que
um novo diretor de marketing tenha
um entendimento diferente de seus
objetivos e de sua autoridade.

Existem três modelos de CMO:
fornecedor de serviços, consultor
e impulsionador do crescimento

Os cinco caminhos do
bem-sucedido

Em geral, as respostas corpo-
rativas à questão da relevância do
marketing se têm mostrado insufi-
cientes. Ao se concentrar na reor-
ganização e em mudanças radicais,
em vez de desenvolver parâmetros
de medição e novas capacidades a
fim de atender às expectativas do
presidente da empresa, as compa-
nhias estão destinadas a decepções
permanentes.

Nas entrevistas feitas com os
profissionais de marketing, porém,
exploramos algumas das melhores
práticas que começam a emergir e
por meio das quais departamentos
de marketing estão se alinhando à
pauta do presidente da empresa.

Compilamos as lições ouvidas
e chegamos a cinco fatores de
sucesso para o marketing hoje e
no futuro:

O modelo "fornecedor de servi-
ços de marketing", por exemplo,
inclui uma pequena equipe. O
CMO gerencia serviços de marke-
ting com a vantagem de centralizar
tarefas como a compra de espaço na
mídia. Também coordena a relação
com fornecedores.

No modelo "consultor de marke-
ting", o CMO incorpora a função de
marketing corporativo, contribui
para alinhar os planos da divisão
de marketing com as estratégias da
organização, assegura o cumpri-
mento das orientações da empresa
no que diz respeito à marca e coor-
dena o compartilhamento de me-
lhores práticas em todo o negócio.

O CMO como "impulsionador
de crescimento", por sua vez, é
parceiro do presidente da empre-
sa na tarefa de liderar a pauta de
crescimento da organização. Dirige
a estratégia de marca, o desenvol-

Um contrato com a liderança
é uma ferramenta eficaz para esta-
belecer os parâmetros de decisão
necessários em uma organização
eficaz. Os elementos-chave de um
contrato desse tipo são:
• Pauta. Se o objetivo é levar a cabo
a estratégia de crescimento do presi-
dente da empresa ou aumentar o
nível de conhecimento da marca,
os profissionais de marketing e
a liderança máxima da empresa
devem estar unidos.
•Controle. "O marketing pode
não ter total controle sobre todos
os 'Ps' (produto, preço, praça, pro-
moção), mas ele precisa ter algo a
dizer quando o assunto estiver em
discussão", disse um profissional
de marketing do setor automo-
bilístico. Se o marketing tem a
responsabilidade de desenvolver
e executar uma estratégia que
envolve preço, por exemplo, deve
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ter alguma autoridade nas decisões
referentes a isso.
• Resultados. Ao levar em conside-
ração aspectos como faturamento,
participação no mercado e ROI, os
profissionais de marketing e lide-
rança da área devem concordar em
como medirão o sucesso. "Muitos
CMOs têm problemas porque as
expectativas não são claramente
estabelecidas e a paciência do
presidente da empresa se vai esgo-
tando", afirmou um profissional de
marketing de alto nível do setor de
serviços financeiros.
• Visibilidade. Em empresas ou
setores de atividade em que o mar-
keting ainda não tem um histórico,
é importante encontrar uma manei-
ra de "como vender o marketing",

trabalhar com -e não por meio de-
outros setores da empresa, como
vendas, pesquisa e desenvolvimento
e departamentos de marketing de
unidades de negócios.

Em uma das companhias pesqui-
sadas, uma mistura de víncu-
los formais e informais inclui
uma videoconferência semanal
com a participação dos principais
interessados em cada tomada de
decisão.

Uma armadilha em que muitos
CMOs caem é deixar que a pressão
do que é "urgente" na unidade de
negócios tire sua atenção do que é
"importante" corporativamente. "O
marketing diretamente relacionado
ao andamento do negócio deve ser
de responsabilidade da unidade.

dade de crescimento dentro da
empresa.
5. Assumir riscos. Aparecer com
grandes idéias. Algumas vezes, você
tem de colocar o pescoço para fora.
Muitos dos profissionais que parti-
ciparam de nossa pesquisa disseram
que a área de marketing deve sen-
tir-se mais confortável para assumir
riscos. Eles acreditam que seu papel
não seja apenas o de fornecer supor-
te, mas o de ter grandes idéias que
possam representar um impacto
real nos destinos da empresa.

Uma coisa é certa: a área de
marketing não pode preocupar-se
simplesmente com orientações
sobre identidade de marca, bons
comerciais para televisão e aumento
do nível de conhecimento da marca

Exige-se cada vez mais da área de
marketing, particularmente em termos
de desenvolvimento de capacidades

lembrou o vice-presidente sênior de
uma instituição financeira.

Em setores como bens de consu-
mo embalados, em que o marketing
costuma "cantar de galo", os profis-
sionais da área podem ver-se diante
de um desafio diferente, mas igual-
mente difícil no que diz respeito à
relevância de seu trabalho. "Todos
acham que são capazes de fazer o
trabalho de marketing e por isso
desvalorizam a função", destacou
o vice-presidente de marketing de
uma empresa do setor.

Em qualquer desses casos, é vital
que o presidente da empresa dê um
apoio visível ao marketing e deixe
claros seus objetivos para toda a
organização.

3. Desenvolver vínculos organi-
zacionais. O papel do CMO é defi-
nido por uma mistura de controle
e influência. São essenciais para o
sucesso orientações claras de como

Mas, se tiver relação com pessoas e
capacidade, a decisão é do CMO",
disse o executivo-chefe de marke-
ting de uma empresa de produtos
industriais.

4. Desenvolver capacidades
de marketing. Uma das principais
descobertas de nosso estudo foi a
de que os presidentes de empresa
estão exigindo cada vez mais da área
de marketing, particularmente no
que diz respeito ao desenvolvimen-
to de capacidades.

Deixar a organização cada vez
mais perto de um marketing de
ROI verdadeiro -uma abordagem
que envolva coleta e avaliação
de dados, tomada de decisões,
implementação e adaptação a um
esquema baseado em resultados,
tudo isso tendo como objetivo
vendas mais lucrativas- dará aos
profissionais de marketing mais
credibilidade, apoio e possibili-

e dos produtos. "A tarefa do mar-
keting é construir novos negócios,
abrir espaços e liderar a integração
com os departamentos de vendas
e pesquisa e desenvolvimento",
afirmou o vice-presidente sênior
de marketing de uma companhia
do setor alimentício.

Afinal, nada será capaz de dar
maior credibilidade e legitimidade
ao trabalho da área de marketing
dentro da organização do que es-
tar na linha de frente, assumindo
a responsabilidade pelo apoio aos
objetivos principais do presidente
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da empresa.

Este estudo foi realizado por Paul Hyde,
Edward Landry e Andrew Tipping, todos
vice-presidentes da Booz Allen Hamilton nos
Estados Unidos. Hyde e Landry estão sedia-
dos no escritório de Nova York e Tipping no
escritório de Chicago.
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