
o guia de sobrevivência do CMO 
Para manter-se à tona num mar de superegos, treine e mantenha seu CEO engajado 

Por JACK TROUT*, PARA O ADVERTISING AGE 

Muito tem sido escrito sobre como os exe-
cutivos-chefes de marketing, os CMOs, 

estão labutando para apresentar maneiras 
originais de fazerem-se úteis e produtivos em 
suas organizações. Ouvimos muito menos 
sobre o fato de que a média dos mandatos 
dos CMOs é bastante curta. A última média 
que vi estipulava o prazo desse mandato em 

menos de dois anos. Como você pode sobre-
viver e prosperar em tão difícil e, em alguns 
casos, quase impossível trabalho? Aqui está 
a resposta, em três letras: CEO. 

Considere os dois maiores problemas 
estruturais desse cargo. Um chefe-execu-
tivo de marketing é rodeado de colegas 
que, na maioria dos casos, têm seus pró-

prios programas sobre como ser bem-su-
cedido em suas empresas. Um bom CMO 
sempre fará inimigos se tentar apontar os 
problemas no planejamento de marketing 
mal concebido de um gerente de marca. 

Ser brutalmente honesto pode ser um 
problema enorme em uma terra de egos, 
especialmente os de alto nível. Uma vez re-
cebi a solicitação de um chefe de marke-
ting para ajudar a eliminar a má ideia de 
um alto executivo sobre a marca. Fiz isso 
na forma de análise detalhada que, de fa-
to, apontou problemas daquela má ideia. 
Infelizmente, aquela análise foi gravada e 
apresentada a todos os escalões mais al-
tos da empresa. Não estou certo do que 
aconteceu com aquele jovem executivo, 
mas nunca mais ouvi falar dele. 

Além disso, há sempre o perigo de uma 
função competitiva no negócio. Frequen-
temente, essa função é representada pe-
lo diretor financeiro (CFO). Muitos desses 
tipos são desconfiados em relação ao di-
nheiro gasto com marketing. Isso nos le-
va de volta àquele velho ditado pronuncia-
do por um executivo de varejo: "sei que a 
metade do meu orçamento de marketing 
é desperdiçada — meu problema é que eu 
não sei qual metade" A solução do diretor 
financeiro, não raro, é cortar as duas meta-
des, assim, aumentando o orçamento. Pela 
minha experiência, o CFO é mais bem co-
locado que o CMO. Logo, justificar os gas-
tos de marketing nunca é uma tarefa fácil. 

Problemas externos 
Agora, vamos lidar com os problemas 

externos. Digamos que um CMO tenha de-
senvolvido uma estratégia correta de posi-
cionamento. Quando for tempo de imple-
mentar e comunicar essa estratégia com a 
agência de publicidade, esta pode desapa-
recer numa nuvem de suposta criativida-
de. Se você desafiar o trabalho da agência, 
vai entrar em uma enorme discussão que 
às vezes aterrissa na mesa do CEO. De re-
pente, um CEO com pouca experiência em 
marketing e publicidade está no meio da 
batalha. Isso nunca é bom para a estraté-
gia ou para o trabalho do CMO. 

Toda essa pressão, interna e externa, ex-

plica por que os CMOs têm um tempo de 
vida tão limitado. Então, o que fazer? Per-
ceber que o CEO detém a chave. Ele ou ela 
é o último (a) guardião (ã) da marca. Essa 
pessoa tem de ser doutrinada e envolvida 
no processo estratégico. Um CMO tem de 
fazer isso acontecer se ele ou ela quiser ver 
nascer a estratégia correta, que ela seja de-
vidamente financiada e mantida viva. Uma 
vez que tenha a bênção do CEO, os argu-
mentos deles raramente aparecem. 

E como seria o treinamento de CEO? Vo-
cê precisa ser um pouco sorrateiro a respei-
to, já que um CEO não quer ser "treinado" 
por seus empregados. Eu começaria suge-
rindo livros que você tenha lido e possam 
ajudá-lo. Além disso, fique ligado em novos 
e interessantes artigos que pareçam relevan-
tes para sua situação e os envie junto com 
uma nota sobre por que o artigo dado é útil. 

Visitando os experts 
Há, ainda, a estratégia de "visitar os ex-

perts" Arme uma conferência estratégica 
interna na qual você possa trazer gente de 
fora para falar sobre estratégia e compar-
tilhar histórias de guerra. Nesse encontro, 
você pode educar o CEO, o CFO e todas 
as pessoas do alto comando. 

Há exemplos de CEOs agindo como 
CMOs? Certamente. Considere Steve Jobs 
em seus últimos anos. Ele agiu dessa for-
ma e chegou a liderar as campanhas publi-
citárias. No outro lado do globo, o recente 
"CEO do Ano" da índia, Rajiv Bajaj, é mui-
to envolvido com estratégias de marketing 
da Bajaj Auto. O mesmo pode ser dito so-
bre John Schnatter da Papa John's Pizza. 

Deixo um conselho de Peter Drucker, 
o pai da consultoria de negócios. Ele uma 
vez escreveu que o propósito dos negócios 
é gerar novos consumidores. Somente duas 
funções fazem isso: marketing e inovação. 
Todas as outras são despesas. Esta simples 
afirmação de Drucker deveria ser o bastan-
te para fazer o CEO trabalhar muito próxi-
mo do CMO na fixação de uma estratégia, 
e se certificar de que ela permaneça ativa. 

*Jack Trout é presidente da Trout & Partners, 

especialista em marketing global e escritor. 

Tradução: Roseani Rocha 
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