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O manual do CMO mudou
Maior complexidade dos ambientes de negócios e pressão por competências  
tecnológicas e financeiras colocam novos desafios para os profissionais da área

Por jonas furtado jfurtado@grupomm.com.br

Programa de promoção e propaganda integrado

Alinhamento das campanhas de promoção internas e externas

Mídias sociais e outras mídias emergentes

Pesquisa online e off-line para compreensão das necessidades

Portfólio de produtos/serviços

Pesquisa abrangente do produto e ciclo de desenvolvimento

Experiência do cliente por meio de múltiplos pontos de contato

Seleção e gerenciamento de canais de distribuição e logística

Processo completo de cadeia de suprimentos

Avaliação competitiva da precificação

Compreensão do custo total e dos benefícios da propriedade

Processo de precificação integrado entre empresas

Influência dos CMOs em relação aos 4Ps*
Comunicação ( Promotion)

distribuição (Place)

Preço (Price)
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Produto (Product)

Quatro em cada cinco executivos-chefes 
de marketing esperam maior comple-

xidade nos desafios que enfrentam em suas 
posições nos próximos cinco anos. Menos 
da metade deles, contudo, se diz prepara-
da para exercer as funções neste novo pa-
norama, no qual serão valorizados conhe-
cimentos tecnológicos e financeiros que 
facilitem a construção de relacionamen-
tos focados nos clientes como indivíduos. 
E que sejam ferramentas para a compre-
ensão e cumprimento de metas de retor-
no sobre os investimentos em marketing.

Tal cenário do mercado de trabalho pa-
ra quem lidera equipes de marketing é fru-
to do primeiro estudo global da IBM com 
executivos-chefes da área em suas empre-
sas. Por meio do Institute for Business Va-
lue, entre fevereiro e junho de 2011, a IBM 
entrevistou 1.734 CMOs, representantes de 
19 indústrias e 64 países – 44% dos partici-
pantes atuavam em mercados emergen-
tes. Cada um expôs suas opiniões por pe-
lo menos uma hora, e 48 deles trabalham 
em corporações presentes na lista das 100 
marcas mais valiosas do mundo.

A pesquisa faz parte da série de estudos 
denominada C-Level, para a qual a IBM, 
nos últimos sete anos, ouviu mais de 15 

mil executivos-chefes de diferentes áreas 
– como CEOs, CFOs e CIOs, entre outros.  

“O papel do líder de marketing e co-
municação na empresa está passando por 
uma transformação incrível. O CMO está 
ganhando muito mais poder e influência. 
E o nível de impacto da sua atividade no 
resultado da empresa é cada vez mais evi-
dente. Por isso, estávamos devendo um 
estudo com os CMOs”, diz Mauro Segura, 
diretor de marketing e comunicação da 
IBM. “Antes os profissionais de marketing 
eram muito mais reativos, perseguiam ob-
jetivos da empresa e dentro da área deles. 
Hoje, eles participam de forma relevante 
da formulação desses objetivos.”

 O estudo aponta que o aumento da 
complexidade resultará da combinação 
de quatro grandes mudanças em curso 
atualmente: a explosão de dados (90% dos 
dados do mundo todo foram criados nos 
últimos dois anos); a ascensão das plata-
formas sociais (que permitem a interação 
individual com o cliente, mas também que 
cada consumidor seja produtor de con-
teúdo e crítico); o aumento no número 
de canais e dispositivos (o comércio mó-
vel deve crescer 39% nos próximos cinco 
anos e alcançar US$ 31 bilhões em 2016) 

e a transformação nos dados demográfi-
cos (em países como o Brasil e mais espe-
cificamente a Índia, onde, nas próximas 
duas décadas, a classe média deve pas-
sar de 5% para mais de 40% população). 

 “É preciso ter o foco voltado para o negó-
cio em que se atua e tomar cuidado com o 
que fazer com essa quantidade infinita de da-
dos. Na Sky, estamos concentrados no cres-
cimento do negócio e nos rumos que a TV 
paga está tomando. Os dados relevantes são 
aqueles que nos ajudam a tomar decisões 
nesses sentidos, acompanhando o cresci-
mento da TV paga e do mercado de consu-
mo como um todo no Brasil”, avalia Agricio 
Neto, vice-presidente de marketing da Sky.

Neto foi um dos cinco executivos de mar-
keting que formaram o painel do debate 
promovido pela IBM, na quinta-feira 27, em 
São Paulo, para a divulgação da pesquisa. 
Também participaram Claudia Sender, da 
Whirlpool, Mônica Gregori, da Natura, Ro-
gério Santos, da Tecnisa, e Segura, da IBM.

Virtudes e vícios
No Brasil, o estudo entrevistou 56 exe-

cutivos-chefes de marketing dos setores 
financeiro, distribuição e varejo, indus-
trial, comunicação e empresas estatais. 
Embora na maioria das questões os re-
sultados tenham variado dentro da mé-
dia global, os profissionais brasileiros se 
destacaram em alguns aspectos.

Em geral, eles demonstram uma preocu-
pação maior com a necessidade de investir 
em tecnologia (91% dos CMOs nacionais 
ante 73% do resultado global) e têm maior 
interesse no uso de tecnologias de análise 
de dados para examinar e utilizar a seu fa-

Mauro Segura (no alto) apresentou o estudo e conduziu o debate com (a partir da esq.) Rogério Santos, Mônica Gregori, Agricio Neto e Cláudia Sender
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Explosão de dados

Mídias sociais

Crescimento dos canais de comunicação e relacionamento

Mudanças na demografia do consumidor

Restrições financeiras

Diminuição da lealdade com a marca

Oportunidades em mercados emergentes

Responsabilidade pelo retorno do investimento

Colaboração e influência do cliente

Considerações com a regulamentação

Transparência corporativa

Falta de preparo*
Principais desafios enfrentados pelos CMOs

78

66

67

35

38

50

50

47

36

52

Habilidades de liderança

 Insights do cliente

Pensamento criativo

Colaboração entre diretores

Insights de tendências competitivas

Capacidade analítica

Habilidades de gerenciamento

Entendimento da cadeia de valor de produtos/serviços

Capacidade de criação de demanda

Conhecimento em tecnologia

Conhecimento em mídias sociais

Qualificações financeiras

Atributos para o sucesso  
pessoal nos próximos anos*

71

48

61

38

50

36

25

21

30

34

16

48

vor o elevado volume de informações dis-
poníveis nos dias de hoje (80%, ante 65%). 

Os brasileiros também estão mais aten-
tos ao feedback do atendimento ao cliente 
(80% dos brasileiros, ante 60% da amostra 
global) e ao desempenho da marca (80% 
e 65%, respectivamente), aproveitando-se 
mais da análise de dados nos programas 
de relacionamento com os clientes, por 
meio de práticas como o monitoramento 
em tempo real das discussões sobre mar-
cas em mídias e redes sociais.

“Os CMOs brasileiros são mais agres-
sivos quando o assunto são as mídias so-
ciais; já entenderam que se trata de um ca-
nal chave”, afirma Isabela Martins, líder da 
consultoria da IBM Brasil para CRM (Cus-
tomer Relationship Management). “Os pro-
fissionais brasileiros também se dizem mais 
prontos para lidar com essas mudanças na 
demografia dos consumidores. Mas não 
se sentem preparados para trabalhar com 
colaboração e influência (dos consumido-
res) na área de marketing”, pondera Isabela. 

Globalmente, o estudo indica que teoria 
e prática nem sempre estão em concordân-
cia no cotidiano dos chefes de marketing. 
Apesar de colocarem como prioridade o es-
tabelecimento de um relacionamento mais 
próximo com os clientes e reconhecerem 
a riqueza dos feedbacks propiciados pelas 
novas tecnologias e canais, como as mídias 
sociais, mais de 80% dos entrevistados ain-
da tomam decisões em cima de fontes tra-
dicionais de informações, como pesquisas 
de mercado e comparações competitivas. 
68% tomam decisões estratégias com ba-
se em análises de campanhas de vendas. 

Senso crítico
Aproximadamente dois terços dos en-

trevistados foram incisivos ao apontar que 
o famigerado ROI (retorno financeiro cal-
culado sobre o investimento), tão debatido 
e temido nos departamentos de marketing, 
chegou para ficar. No mundo todo, 63% dos 
CMOs acreditam que o índice de rentabi-
lidade será a medição mais importante so-
bre as ações do seu setor em 2015. O con-
traponto é que apenas 44% deles se sen-
tem preparados para assumir na íntegra a 
responsabilidade pelo ROI de marketing.

Para Claudia Sender, diretora de marke-
ting da Whirlpool, as equipes de marketing 
serão cada vez mais cobradas pela atuação 
e soluções geradas a partir dos dados dispo-
níveis. “Não podemos mais ser apenas cria-
tivos e geradores de ideias. Os profissionais 

com forte senso crítico estão cada vez mais 
valorizados. E não basta calcular os retor-
nos em cima dos números, isso qualquer 
um faz. O diferencial está entender os insi-
ghts que podem ser encontrados nos dados, 
a partir de uma análise crítica”, afirma, antes 
de fazer uma ressalva. “O ROI não pode ser 
o único índice de mensuração. Existem al-
gumas ações que constroem a marca a lon-
go prazo. E há marcas que não podem se re-
sumir a preço. Por isso, uma parte das ações 
de mar keting deve continuar a ser avaliada 
com metas de médio e longo prazo.”

Cobrado pelo desenvolvimento de 
competências analíticas e financeiras, 
o executivo-chefe de marketing poderia 
aproveitar as habilidades adquiridas e as 
novas oportunidades com as quais vem 
sendo contemplado para pleitear uma 
maior ascendência sobre todas as divisões 
da empresa que influenciam nos resulta-
dos sob sua responsabilidade. 

Curiosamente, o estudo da IBM apon-
tou que a maioria dos CMOs exerce grande 
influência na comunicação e publicidade 
das empresas, sendo relegados ao segundo 
plano em assuntos relativos aos outros três 
Ps que compõe o tradicional mix de ferra-
mentas sob o guarda-chuva do marketing. 

Globalmente, menos da metade dos en-
trevistados disse exercer influência no de-
senvolvimento de novos produtos, no pro-
cesso de precificação e na seleção de mer-
cados para atuação ou canais de vendas. 
No Brasil, na comparação com os pares in-
ternacionais, os executivos entrevistados 
relataram uma participação maior nas de-
cisões relativas à distribuição e produtos.

“Como estas responsabilidades sobre o 
preço, a distribuição e o produto não estão 
nas mãos do CMO, mas distribuídos pela 
organização, o líder do marketing precisa 
demonstrar uma grande capacidade de 
coalizão e influência sobre os líderes de 
outras áreas”, analisa Segura. “O paradoxo 
é que as empresas cada vez mais se frag-
mentam em unidades de negócios. É im-
provável que o marketing vá absorver es-
sas funções. Se o CMO quiser ter influên-
cia sobre essas áreas, terá de negociar.” 

Em alta, CMOs precisam trabalhar 
liderança e visão estratégica

Que competências diferenciam 
um bom CMO de um excelente CMO? 
Com base nas respostas de executivos 
de mais de 300 empresas do mundo 
todo, a consultoria Egon Zehnder 
afirma que as chaves para o sucesso 
dos profissionais de marketing de 
destaque são a sua orientação pelos 
resultados e a capacidade de propor 
e liderar processos de transformação 
em suas áreas e companhias. 

Foram nestas duas habilidades 
que o estudo conduzido nos últimos 
cinco anos encontrou as maiores 
lacunas entre os executivos-chefes 
que fazem o seu trabalho e aqueles 
que se sobressaem sobre seus 
pares. Seis outras competências, 
nas quais as diferenças entre os 
níveis ficaram mais parelhas, 
também foram avaliadas: 
liderança de equipe, colaboração e 
influência, orientação estratégica, 
desenvolvimento organizacional, 
orientação para o consumidor e 
conhecimento de mercado.

“Apesar da área de marketing 
ainda ter aquela imagem de trabalhar 
com resultados não quantificáveis, o 
estudo apontou que os profissionais 
de destaque estão demonstrando 
retornos altíssimos para as suas 
companhias”, afirma Luís Giolo, 
diretor da Egon Zehnder. “Aquele 
profissional que tem apenas um 
belo discurso sobre a marca tende a 
entrar em extinção. Uma formação 

apenas com as competências de 
comunicação tem cada vez menos 
espaço. É preciso entender o ROI e 
trabalhar toda essa parte numérica”, 
endossa Roberto Sagot, gerente de 
marketing da Fundação Dom Cabral.

Segundo a Egon Zehnder, os 
profissionais de marketing estão 
em ascensão nas corporações, 
ampliando as suas áreas de influência, 
especialmente naquelas empresas 
que deslocaram a orientação de 
seus negócios do produto para o 
consumidor. Em uma comparação com 
os executivos-chefes das empresas, o 
estudo apontou que as lacunas entre 
um excelente CEO e um excelente CMO 
são menores do que as que separam os 
excelentes CMOs dos bons CMOs. Em 
apenas duas competências, os CEOs de 
destaque conseguiram melhores notas 
do que os CMOs de destaque: liderança 
de equipe e orientação estratégica 
para os negócios. 

“Os grandes CEOs têm uma visão 
mais holística tanto do negócio 
quanto da empresa. O CMO precisa 
pensar em aspectos além da marca: 
é preciso entender os ativos, 
as pessoas, o impacto sobre os 
concorrentes”, diz Giolo. “Quanto à 
liderança da equipe, os CMOs têm 
que aprimorar o desenvolvimento dos 
talentos da área de marketing para 
a corporação. É preciso formar bons 
profissionais e bons gestores, não 
apenas bons marqueteiros.” 

66

Orientação para 
resultados

Liderança 
de equipe

Colaboração 
e influência

Orientação 
estratégica

Desenvolvimento 
organizacional

Liderança na 
transformação

Orientação para 
o consumidor
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Excelentes CMOs CMOs comunsBons CMOs

O ÍNDICE CMO
As competências que diferem os executivos-chefes de marketing de destaque

Veja mais sobre o evento e o 
estudo da IBM no site  
meioemensagem.com.br ou 
fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 4).
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1483, p. 38-39, 31 out. 2011.




