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INTRODUÇÃO 
 
 

Os dados nunca foram tão importantes para o marketing quanto 
são hoje. Os volumes de dados sobre o cliente estão crescendo à 
medida que a digitalização e as vendas online se aceleram. Com 
um aumento repentino no crescimento do e-commerce na última 
década, garantir uma visão única do cliente tornou-se fundamental 
para as jornadas de compra, e o esforço para implementar isso só 
se acelerou com a pandemia de COVID-19. Em 2019, as vendas de 
comércio eletrônico no varejo alcançaram US$ 3,35 trilhões, 
representando um crescimento de 20,2% em relação a 2018. Em 
2020, cresceram 27,6%, atingindo US$ 4,28 trilhões1. O rápido 
crescimento do e-commerce aumentou a necessidade de insights 
em tempo real para acomodar a velocidade com que os 
comportamentos dos clientes mudam, especialmente sob as 
condições sociais radicalmente diferentes que vivemos nos últimos 
12 meses. Em tempos de crise, é particularmente importante para 
os profissionais de marketing fornecer aos clientes comunicações 
personalizadas e relevantes que, ao mesmo tempo, considerem o 
contexto mais amplo. Cada vez mais, os consumidores também 
esperam respostas instantâneas das marcas e empresas com as 
quais interagem, o que exige agilidade e 

inteligência de dados. O data-driven marketing fornece a base para 
aprimorar a experiência e provocar a fidelidade do cliente. 
 
Mas os diretores de marketing (CMOs) e suas equipes de 
marketing estão percebendo todo o potencial do data-driven 
marketing? A área de marketing é suficientemente guiada por 
dados para ser capaz de conduzir o marketing em tempo real? 
Quão maduros estão os profissionais de marketing internos no uso 
de dados e tecnologia para permitir uma melhor compreensão dos 
novos comportamentos e insights do consumidor? Eles podem 
responder de forma adequada e rápida o bastante? 
 
Para responder a essas perguntas, entrevistamos 1.600 diretores 
de marketing de todo o mundo com foco em negócios ao 
consumidor (B2C) e representando uma variedade de setores, 
incluindo automotivo, bancário, bens de consumo, seguros, varejo, 
telecomunicações e serviços públicos. Também conduzimos 
entrevistas detalhadas com 25 CMOs e outros líderes de 
marketing. 
 
Conforme detalhamos neste relatório, descobrimos que os CMOs 
entendem o imperativo de se tornarem mais orientados por dados 
e em tempo real, mas a maioria das funções de marketing não tem 
a capacidade de entregar resultados em um curto espaço de 
tempo. 
 
Neste relatório, nos concentramos em quatro áreas principais: 
 
1. Como os dados e a tecnologia permitem que o marketing atinja 

seu potencial de impulsionador do crescimento e cumpra uma 
função mais ampla e holística em um ambiente digital inovador 

2. Os obstáculos que se interpõem ao caminho do data-driven 
marketing  

3. O que distingue os profissionais de marketing data-driven e os 
benefício de eles serem orientados a dados 

4. Principais recomendações de como os CMOs podem aproveitar 
ao máximo os dados e insights 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

– PRINCIPAIS APRENDIZADOS 
 

Os dados permitem que o marketing atinja seu 
potencial como um impulsionador de crescimento 
 
Com o tempo, o papel do CMO evoluiu além da missão tradicional 
de construção da marca para se tornar mais holístico. 
Os CMOs agora são responsáveis por uma ampla gama de 
atividades, incluindo dados e tecnologia, estratégia de negócios, 
crescimento de negócios e experiência do cliente. O marketing 
nunca foi tão importante para os negócios. Mais da metade (57%) 
dos profissionais de marketing concorda que seus diretores de alto 
escalão agora o veem não como um centro de custos, mas como 
um parceiro estratégico para impulsionar o crescimento dos 
negócios. Dada a crescente importância do comércio eletrônico e a 
necessidade de os profissionais de marketing entenderem como os 
clientes interagem com marcas e empresas (e saberem quando e 
onde se envolver com eles), o marketing em tempo real pode ser 
um catalizador fundamental para que os CMOs atinjam as 
expectativas. O marketing em tempo real permite que os 
profissionais de marketing coletem dados relevantes do cliente, 
tomem decisões rápidas ao longo da jornada de compra, sejam 
mais proativos no envolvimento dos clientes, ofereçam suporte a 
conteúdo personalizado e aprimorem a experiência de e-
commerce. 

 

A área de marketing não chega a ser data-driven 
 
Desafios em recursos, acesso e especialização estão impedindo os 
profissionais de marketing de usar dados para orientar as decisões e 
estratégias de negócios. Por exemplo, apenas 43% dos profissionais de 
marketing dizem que suas equipes usam dados para decidir sobre uma 
estratégia de ida ao mercado para um novo produto ou serviço e 
apenas 45% dizem que têm uma plataforma de dados que fornece uma 
visão unificada do cliente. A disponibilidade e o acesso aos dados 
também são problemas para as equipes de marketing. Quarenta e 
nove por cento dos profissionais de marketing afirmam usar tecnologia 
como inteligência artificial (IA) para automatizar a segmentação e o 
agrupamento de clientes, no entanto, apenas 38% dizem que os dados 
pessoais e de segmento do cliente estão disponíveis para eles. Além 
disso, somente 44% afirmam ter um fornecimento adequado de 
habilidades em áreas como IA e machine learning ou análise de dados 
e ciência de dados. E menos da metade (45%) afirma ter habilidades de 
marketing digital social. 

 

O que os profissionais de marketing data-driven 
fazem de diferente e os benefícios de uma 
abordagem rica em dados 
 
Em nossa pesquisa, identificamos uma coorte de “profissionais de 
marketing data-driven”, avaliando todos os entrevistados em relação a 
duas dimensões amplas: fatores relacionados a dados e fatores 
relacionados à tecnologia. Descobrimos que apenas 11% se qualificam 
como profissionais de marketing data-driven e superam o desempenho 
do restante das organizações em quatro áreas principais: 

• Eles podem conduzir iniciativas eficazes de marketing em 
tempo real e extrair alto valor de seu uso 
• Eles obtém melhores resultados de negócios em tempo real 
• Eles têm habilidades e conhecimentos completos, incluindo 
melhor categorização e compreensão do cliente, habilidades 
baseadas em dados e soft skills, como agilidade e inteligência 
emocional 
• Eles estimulam a criatividade de forma mais eficaz em 
diversas áreas, incluindo envolvimento do cliente, 
personalização e conteúdo 
 

Como os CMOs podem aproveitar ao máximo os 
dados e insights? 
 
Com base em nossa pesquisa e nossa experiência, acreditamos que seis 
áreas de foco são críticas para garantir que os CMOs estejam 

preparados para o futuro em um ambiente de data-driven marketing: 
 
• Fornecer uma visão clara da estratégia de marketing 
• Implementar um processo de coleta de dados baseado em 
plataformas 
• Garantir que o talento esteja equipado com uma base de dados e 
habilidades criativas, viabilizando a especialização 
• Acelerar a colaboração em todo o ecossistema de marketing 
• Reinventar a jornada do cliente com engajamento em tempo real 
• Integrar a construção da marca de longo prazo aos compromissos de 
marketing de curto prazo. 

 
O que é data-driven marketing e marketing em tempo real? 
 
Para os fins desta pesquisa, definimos data-driven marketing e 
marketing em tempo real da seguinte maneira: 
 
Data-driven marketing é a abordagem de conduzir estratégias 
de marketing, iniciativas de campanha e conteúdo com base em 
análises e insights derivados de dados de clientes, incluindo 
interações e compromissos com o cliente. Os profissionais de 
marketing data-driven processam, analisam e potencializam os 
dados para ajustar as campanhas, o conteúdo e as entregas de 
marketing. Ao adotar uma abordagem baseada em dados, eles 
também obtêm uma compreensão mais profunda dos 
consumidores e das tendências e impactam os clientes com 
ofertas e serviços personalizados e relevantes. 
 
Marketing em tempo real é o marketing realizado no 
momento, com uma abordagem adequada ao cliente e 
relevante para a situação, ao mesmo tempo que conduz a 
proposta de valor da marca. Os profissionais de marketing data-
driven lideram o marketing em tempo real com seus recursos 
baseados em dados e capacidade de responder rapidamente, 
conduzindo assim a experiência do cliente em tempo real, 
conforme as necessidades, os desejos e o comportamento de 
cada cliente. 
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DADOS PERMITEM QUE O MARKETING 
REALIZE SEU POTENCIAL COMO UM 
IMPULSIONADOR DE CRESCIMENTO 
 

O papel do CMO se expandiu para além da tradicional 
construção da marca  
 

A atuação do CMO evoluiu em novas direções e se tornou mais 
holística. O papel tradicional do marketing era tido como 
construção de marca, da estratégia de branding ao orçamento 
e ao ROI. Nunca foi uma tarefa simplória, mas os líderes de 
marketing de hoje têm responsabilidades estratégicas 
adicionais: 

• 90% dos CMOs atualmente afirmam ter responsabilidade 
(direta ou compartilhada) pela estratégia de negócios, como 
definição e lançamento de novos produtos e serviços. 
• Quase três quartos (74%) são responsáveis por dados e 
tecnologia, e pelo crescimento do negócio (ou seja, receita e 
contribuição de lucro) e experiência do cliente (veja a Figura 1). 

 
Figura 1. O papel do CMO foi ampliado para se tornar mais holístico 
 

 

Porcentagem de CMOs que afirmam ser responsáveis pelas seguintes funções/competências 

 
 
Fonte: Capgemini Research Institute, CMO survey, March–April 2021, N=224 chief marketing officers. 
  

Construção de marca 

Estratégia de negócio 

Crescimento dos negócios 

Dados e tecnologia 

Experiência do cliente 

Responsabilidade direta e prestação de contas (poder de tomada de decisão, controle orçamentário) 

Responsabilidade compartilhada e prestação de contas com outra unidade de negócios/departamento 
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O CMO está envolvido na estratégia de negócios e na inovação do 
modelo de negócios: a grande maioria (90%) dos CMOs agora tem 
algum nível de responsabilidade pela estratégia de negócios e sua 
execução tática: 
 
• 63% dos CMOs são diretamente responsáveis pela definição e 
conceituação de novos produtos e serviços, com outros 29% 
compartilhando responsabilidades. 
• 59% afirmam ser responsáveis pela construção/lançamento de 
novos produtos e serviços e 31% afirmam compartilhar 
responsabilidades. 
 
• 43% têm a precificação de novos produtos e serviços dentro de 
seu mandato e 44% compartilham responsabilidades. 
 
As atribuições em dados e tecnologia já são comuns: 
Quase três quartos dos CMOs afirmam ter alguma cota dessa 
responsabilidade: 
 
• 36% dos CMOs dizem que são diretamente responsáveis por 
supervisionar tecnologias de marketing, como ferramentas de 
gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ou 
plataformas de automação de marketing, e 45% compartilham 
responsabilidades. 
• 33% dizem que gerenciam dados de clientes, com outros 40% 
compartilhando a responsabilidade. 
• 29% gerenciam análises de marketing usadas para identificar 
padrões ou monitorar desempenho dentro de seus mandatos e 
38% compartilham responsabilidades. 
 
Sharon Driscoll, CMO para mercados globais na IBM, explica como 
os dados transformaram suas responsabilidades: 
 
“’Significativamente’ descreveria como minhas responsabilidades 
de CMO evoluíram nos últimos anos. O uso de dados permitiu que 
nos tornássemos administradores e ativadores em tempo real da 
nossa marca, em vez de sermos seus observadores passivos. A 
capacidade de chegar à mesa com o conhecimento que nossos 
desenvolvedores e equipes de P&D, por exemplo, não tinham, é 
uma virada de jogo para nós. O marketing vem com uma 
experiência e uma dimensão de mercado que ninguém mais tem – 
monitoramento comportamental em tempo real – e nosso valor 
para a organização aumentou muito.” 
 
Os CMOs são responsáveis pela experiência do cliente: Sessenta e 
nove por cento são responsáveis por certos elementos da 
experiência, 28% são responsáveis diretos, enquanto 41% têm 
responsabilidades compartilhadas. E 58% deles concordaram que 
têm uma responsabilidade cada vez maior pela experiência do 
cliente em suas organizações. 

• 33% dos CMOs afirmam que são diretamente responsáveis por 
reunir e compreender a inteligência, tendências e insights do 
consumidor e do mercado, e 47% compartilham a 
responsabilidade. 
• 32% afirmam administrar programas de fidelidade, com outro 
terço compartilhando a responsabilidade. 
• 20% dizem que são diretamente responsáveis por gerenciar a 
experiência do começo ao fim em todos os pontos de contato (por 
exemplo, lojas e revendedores, mídia social, web e aplicativos) e 
outros 53% compartilham essa responsabilidade 
• Um quarto dos CMOs são diretamente responsáveis pelo 
gerenciamento do feedback do cliente (por exemplo, atendimento 
ao cliente, escuta social) e um terço compartilha a 
responsabilidade. 
 
Os CMOs também são vistos como impulsionadores do 
crescimento do negócio: mais de três quartos (76%) dos CMOs são 
responsáveis pelo crescimento do negócio (ou seja, contribuem 
para a receita ou o lucro), seja diretamente ou como uma 
responsabilidade compartilhada. 
 
• Nossa pesquisa também mostra que quase 60% afirmam estar 
envolvidos em decisões críticas relacionadas ao crescimento e 
valor de longo prazo, como a estratégia de crescimento e o 
desenvolvimento de novos produtos. Janneke Tranas Marino, vice-
presidente sênior de mercado privado e experiência do cliente na 
Gjensidige, uma seguradora sediada na Noruega, diz: “O CMO fez a 
transição das principais campanhas estáticas para a criação de 
momentos de confiança do cliente ao longo da jornada. O 
marketing está mais próximo dos processos e tem um foco mais 
estrito em estratégia de negócios, oportunidades e desafios.” 
• Mais da metade (57%) dos profissionais de marketing também 
afirmam que seus diretores de alto escalão veem o marketing 
como um parceiro estratégico para impulsionar o crescimento dos 
negócios, e não apenas como um centro de custos. Karolina 
Henriksen, vice-presidente executiva de carne vermelha da 
Nortura, fabricante de alimentos e fornecedora de carne e ovos na 
Noruega, tem total responsabilidade por lucros e perdas (P&L) de 
vendas e marketing. Ela diz: “Minha principal prioridade é 
impulsionar o crescimento sustentável e a lucratividade, uma vez 
que estamos em um mercado bastante maduro com forças 
externas em jogo, como a redução do consumo de carne 
vermelha.” 

 
  

‘Significativamente’ descreveria como 

minhas responsabilidades de CMO 

evoluíram nos últimos anos.” 

Sharon Driscoll 

Diretora de marketing para mercados 

globais na IBM 
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Os CMOs podem usar o data-driven marketing para 
entregar com mais rapidez e precisão 
 

Devido à ampliação de sua função, o marketing está mais do que 
nunca ligado à gestão do negócio. Ao mesmo tempo, a ruptura 
digital transformou os mercados e a maneira como as marcas e 
empresas interagem com os consumidores. As vendas online 
geram para as organizações um volume significativo de dados 
sobre o que os clientes gostam nos produtos que compraram, seus 
hábitos de navegação e produtos abandonados em carrinhos de 
compras, informação que as empresas podem usar para guiar 
várias decisões importantes. O varejista americano Target tem 
uma abordagem focada no uso de dados de clientes gerados a 
partir de vendas online para tomar decisões de marketing, vendas 
e cadeia de suprimentos. O Target usa, por exemplo, dados de 
localização dos clientes que estão online nas lojas para orientar a 
colocação de produtos nas gôndolas.2 

 
O domínio dos dados – extraindo insights significativos de análises 
de dados profundas para moldar as decisões de marketing e 
ativação do cliente – será fundamental para o sucesso dos CMOs 
nesta função ampliada. Por exemplo, dados e tecnologia são uma 
parte fundamental do papel de Rav Dhaliwal como diretor de 
marketing e digital da easyHotel, uma rede de hotéis no Reino 
Unido e na Europa. Ele diz: 
“Minha função é dividida entre marketing, digital e comércio 
eletrônico. Também supervisiono toda a tecnologia digital que 
implementamos em marketing. Acho que essa função dupla de 
CDO / CMO tem ganhado destaque nos últimos anos. Devido à 
quantidade de dados de clientes que fluem por meio de nosso 
ecossistema e nossa infraestrutura digital, uma gestão mais 
abrangente é necessária.” 
 
Em empresas com recursos de dados mais maduros, os dados 
podem oferecer uma maneira de continuar a causar impacto. 
Sharon Driscoll, da IBM, compartilha como os recursos de dados 
aumentaram a proeminência de sua equipe: “Tenho uma equipe de 
marketing muito diferente de apenas três anos atrás. O marketing 
nem sempre foi visto como um impulsionador integral do sucesso 
da empresa; era P&D, gerenciamento de produto e vendas. O 
marketing agora é consultado e nossos dados – particularmente 
dados comportamentais dentro das contas que mostram 
tendências e padrões que nem sempre são observáveis pelas 
vendas – nos deram um lugar à mesa.” 

O marketing em tempo real pode permitir que os CMOs forneçam 
um diferencial competitivo por meio da ação de dados e insights 
instantâneos.  
O marketing em tempo real, como definimos antes, é o marketing 
realizado no momento, com uma abordagem adequada ao perfil 
do cliente, relevante para a situação, e alinhada à estratégia da 
marca.  
 
Os dados em tempo real – que são coletados e entregues 
imediatamente para criar insights e moldar decisões rápidas – são 
essenciais para o marketing em tempo real. Por exemplo, se um 
cliente compra um produto ou abandona seu carrinho de compras, 
uma empresa pode usar dados em tempo real para, 
imediatamente, propor uma nova oferta ou iniciar uma conversa 
com o cliente. 
 
A ideia de usar dados para impulsionar a personalização e 
melhorar a segmentação do cliente não é nova. No entanto, alguns 
dos recursos do marketing em tempo real são genuinamente 
inovadores: por exemplo, capturar as emoções do cliente no 
momento e responder imediatamente, em vez de reconhecer o 
problema apenas depois que o cliente escolheu outra marca. Esses 
recursos em tempo real também permitem uma resposta proativa 
em vez de reativa. 
 
Fazer com que o ecossistema do marketing em tempo real 
funcione requer fontes de dados eficazes, feeds de dados e 
análises, tecnologias de marketing, operações de marketing e 
fornecedores e parceiros, todos trabalhando juntos de forma 
eficaz para fornecer experiências ideais em tempo real. A 
capacidade de coletar e processar dados em análises, acionar 
ações, capturar feedback e responder no momento é crítica por 
uma série de razões: 
 
• As interações em tempo real permitem uma rápida tomada de 
decisão na jornada do cliente: o marketing em tempo real – e 
quando as interações são acionadas – pode ajudar os profissionais 
de marketing a tomar decisões rápidas na jornada do cliente. Por 
exemplo, para posicionar produtos e serviços personalizados ou 
adaptar e alterar o conteúdo de marketing com base nos insights 
recebidos no momento. Elise Bert Leduc, diretora de marketing, 
cliente, digital, dados e parcerias da AXA Insurance, França, diz: 

 
  

Ser orientado por dados no marketing e obter acesso 
a dados em tempo real permite que você seja mais 
rápido.” 
 
Elise Bert Leduc 
Diretora de marketing, cliente, digital, dados e 
parcerias da AXA Insurance, France  
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 “Ser orientado por dados no marketing e obter acesso a dados em 
tempo real permite que você seja mais rápido. Você acessa 
feedbacks contínuos, em vez de ter que organizar um focus group 
ou alguma outra iniciativa formal. Ele permite que você seja mais 
ágil, para que possa redesenhar e ajustar rapidamente suas 
campanhas conforme necessário.” 
 
• O marketing em tempo real impulsiona o envolvimento 
“proativo” do cliente e permite feedback “instantâneo”: o 
marketing em tempo real ajuda as organizações a captar as 
emoções, desejos e necessidades do cliente no momento e reagir 
imediatamente. 
Por exemplo, uma resposta rápida no Twitter da rede de fast-food 
dos EUA, Wendy’s, a um usuário que perguntou de quantos 
retuítes ele precisava para obter nuggets grátis por um ano ganhou 
enorme popularidade e força, e a marca adicionou 1,2 milhão de 
novos seguidores na plataforma de mídia social até o final daquele 
ano.3 No geral, 52% dos profissionais de marketing em nossa 
pesquisa acreditam que o marketing em tempo real é importante 
para aprimorar a experiência do cliente. 
 
• O envolvimento em tempo real pode ajudar a fornecer 
conteúdo e respostas personalizadas: conteúdo personalizado e 
contextualmente relevante pode ser criado quando os dados de 
comportamento do cliente são coletados no momento. Alguns 
exemplos incluem: 
– Depois que os clientes usam um caixa eletrônico (ATM) de 
terceiros, o Fifth Third Bank imediatamente envia uma mensagem 
informando que o caixa eletrônico de seu banco está a apenas 
alguns quarteirões de distância e eles podem economizar em taxas 
de saque, que os clientes teriam que pagar ao usar um banco de 
terceiros.4 

– A Zappos, varejista on-line de calçados e roupas dos EUA, envia 
uma resposta por e-mail aos clientes imediatamente após a 
entrega do produto, com uma imagem dos itens que foram 
entregues e um pequeno questionário solicitando seu feedback.5 

– Da mesma forma, se um cliente da Netflix faz login tarde da 
noite, a plataforma recomenda programas já assistidos ou 
programas com duração mais curta para o cliente, em vez de 
programas mais longos.6 

• O envolvimento do cliente em tempo real aprimora a 
experiência de comércio eletrônico: os dados em tempo real, 
quando ativados com uma estrutura apropriada para se tornarem 
insights, ajudam a aprimorar a experiência de comércio eletrônico. 
Por exemplo, Katarzyna Jezierska, head de marketing da Visa para 
a Europa Central Oriental, compartilha como sua organização usa 
marketing e dados em tempo real durante a jornada de um cliente 
no e-commerce: “Nossas soluções de marketing em tempo real 
dependem da situação e da necessidade específicas do consumidor. 
Começamos por educar o consumidor sobre os prós e contras dos 
diferentes métodos de pagamento, fazemos marketing junto com 
nossos parceiros do ecossistema, em uma variedade de soluções, 
incluindo “click to pay,” carteiras digitais e pagamentos diretos 
com cartão, que podem atender às diferentes necessidades dos 
consumidores, bem como as do administrador do e-commerce.” 
 
• O marketing em tempo real ajuda a garantir uma estratégia 
clara de "conhecer o cliente”: as organizações agora estão focadas 
na coleta de “zero-party data”, onde o cliente autoriza 
diretamente que a marca use seus dados em troca de algum 
benefício. Os “first-party data” são os dados que as organizações 
coletam sobre seus clientes quando estão navegando em seus 
sites, ao passo que os “third-party" são dados adquiridos em um 
ecossistema de parceiros. Os dados zero-party estão se tornando 
mais importantes à medida que os cookies dos third-party, obtidos 
com rastreamento prévio do comportamento online dos usuários, 
deixam de ser aplicáveis. David Dintenfass, CMO e head de design 
de experiência da Fidelity Investments, aponta como eles 
alcançaram um novo grupo de clientes: os mais jovens, 
interessados em “meme stocks” (ações que se comportam como 
memes das redes sociais). Por exemplo, recentemente eles 
realizaram seu primeiro fórum “Pergunte-me qualquer coisa” no 
Reddit e coletaram, para suas campanhas, dados perspicazes 
diretamente dessa base de clientes mais jovens.8 

 
No entanto, as organizações precisam de uma combinação de 
recursos de dados: uma estrutura para coletar dados do cliente, 
uma visão única do consumidor, pessoal especializado  e 
tecnologias (como IA) para conduzir iniciativas por meio de dados 
em tempo real. Na próxima seção, investigamos se as organizações 
estão realmente equipadas com esses recursos. 

 
 
 

 
  

O benefício do marketing em tempo real é o impacto 
que criamos no comportamento do cliente, traduzindo-
se em resultados de negócios específicos.” 
 
Katarzyna Jezierska 
Head de marketing da Visa para a Europa Central e 
Oriental 
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Perspectivas do CMO 
Aina Lemoen Lunde 
Vice-presidente executiva de marketing e vendas digitais do 
DNB, uma empresa norueguesa de serviços financeiros 

 
 

O Capgemini Research Institute conversou com Aina Lemoen 
Lunde, vice-presidente executiva de marketing e vendas 
digitais da DNB, empresa norueguesa de serviços financeiros, 
para saber como sua função de marketing é organizada e os 
desafios de habilidades que ela enfrenta como CMO. 
 

Qual é o seu papel hoje? 
 
“Sou responsável pelo marketing em todo o grupo DNB, nossos 
mercados business-to-business e nossos mercados de consumo 
de massa, tanto domésticos quanto internacionais. Há dois 
anos, passamos por uma reorganização, onde mudamos as 
vendas digitais para o marketing. Agora, também sou 
responsável pelas vendas digitais em nossos mercados de 
massa, então tenho que responder pelos resultados 
comerciais.” 
 

Como você organizou a área de marketing 
para cumprir sua missão ampliada com a 
importância cada vez maior dos dados e da 
tecnologia? 
 
“Estamos organizados em três equipes de marketing e cinco 
seções de suporte. Uma equipe concentra-se principalmente 
nos mercados de massa de empréstimos, seguros de 
propriedades e serviços bancários diários. Outra equipe 
concentra-se em investimento e poupança e em banco 
privado. E a terceira equipe foca em B2B e internacional. 
Nossas seções cobrem cinco áreas: dados (administradores e 
cientistas de dados), tecnologias de marketing;  
DNB Creative, que é nossa agência interna de produção,  
insights e análises, e criação de valor para o cliente a partir de 
produtos e parcerias não financeiras. Tenho muitos 
especialistas digitais em minha equipe que estão 
profundamente interessados em marketing digital, dados e 
tecnologia.” 

Gerenciando uma equipe de especialistas, 
qual é o principal desafio que você enfrenta? 
 
“Traduzir o marketing para o resto da organização pode ser um 
desafio quando você tem muitos especialistas. Para esse fim, a 
cada ano, oferecemos uma masterclass de marketing que 
todos na divisão de marketing devem assistir. Isso garante que 
todos falemos a mesma língua e nos ajuda a ser melhores 
tradutores de nossa profissão para a organização em geral. 
Também compartilhamos muito, para que nossos especialistas 
digitais possam dividir seus conhecimentos com outros 
membros da equipe de marketing, bem como em outras 
funções.” 
 

Existem habilidades específicas que são 
difíceis de encontrar hoje? 
 
“Líderes de marketing com habilidades completas são as 
pessoas mais difíceis de encontrar no momento. Profissionais 
qualificados no uso de ferramentas e metodologias baseadas 
em dados, e proficientes em estratégia e implementação de 
marketing, podem liderar equipes de forma eficaz e são 
capazes de traduzir a profissão para as partes interessadas em 
toda a organização.” 

 
 
 
Fonte: Capgemini Research Institute entrevista com Aina Lemoen Lunde, DNB, Março de 2021. 
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O futuro do modelo de parceria de marketing é dentro de 
casa 

 
 
A maioria (81%) dos profissionais de marketing afirma que sua 
equipe trabalha em parceria com agências para atividades 
como branding, estratégia de marketing e marketing digital. 
Nos próximos dois a três anos, 43% dos profissionais de 
marketing planejam fazer esse trabalho internamente. 
 
Sessenta por cento dos profissionais de marketing fazem 
parceria com provedores de dados (por exemplo, empresas de 
pesquisa de mercado que fornecem conjuntos de dados, como 
demografia e gastos do cliente) e 57% com agências de 
publicidade e mídia (para planejamento de mídia e público, 
comunicação e branding, publicidade off-line e online). Embora 
pouco menos da metade (46%) das equipes trabalhem com 
empresas de tecnologia de marketing (nuvem, CRM, etc.), hoje, 
24% dizem que trarão esse recurso internamente nos próximos 
dois a três anos (veja a Figura 2). 
 
Existem implicações significativas para as capacidades e 
habilidades em relação a trazer este trabalho para dentro da 
empresa. No geral, metade dos profissionais de marketing 
concorda que suas organizações estão, cada vez mais, tentando 
desenvolver habilidades e capacidades internas em vez de 
parcerias com fornecedores externos. Cyrille Giraudat, vice-
presidente sênior de marketing, digital e tecnologia da 
RATPDev, uma empresa de transporte público francesa, diz: 
“Frequentemente, aproveitamos e fornecemos soluções do 
mercado, mas, para alguns casos de uso específicos, 
projetamos nossa própria solução internamente. Por exemplo, 
para campanhas multicanais em tempo real, projetamos uma 
solução para notificações por push, uma vez que não 
encontramos uma solução externa adequada. Podemos 
personalizar nossa abordagem omnicanal para cada perfil de 
cliente e enviar notificações diretamente do centro operacional 
e de nossas equipes que estão mais próximas do cliente.” 

 
 
Neeraj Bhalla, vice-presidente digital da Mahindra Group, uma 
multinacional indiana, diz que eles trabalham em uma 
abordagem híbrida com recursos essenciais desenvolvidos 
internamente: “Nosso stack de marketing em tempo real, 
incluindo a plataforma e a nuvem de marketing, é construído 
em uma plataforma de nuvem corporativa popular e está 
perfeitamente conectado com nossas concessionárias e centros 
de contato. Temos campanhas entregues por agências, mas 
monitoramos a eficiência da campanha e os resultados em 
tempo real, e decidimos o call to action.” 
 
Com base em nossa pesquisa e experiência no campo, a 
integração de funções internas provavelmente irá continuar, 
mas assumirá uma abordagem híbrida, com recursos internos e 
apoio de agências. Esse modelo poderia oferecer às empresas 
maior acesso a talentos e controle de custos e desempenho. A 
Unilever criou sua agência digital interna, U-Studio, para 
aumentar o volume e acelerar a resposta de conteúdo de alta 
qualidade em tempo real. Ela opera um modelo híbrido, com a 
maioria de seus funcionários contratados de uma agência 
especializada em marketing digital, trabalhando ao lado de 
profissionais de marketing da Unilever.9 10 
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Figura 2. 81% das equipes têm parceria com agências de marketing e quase metade antecipa trazer esse trabalho internamente 
 

 
Porcentagem de profissionais de marketing que respondem se suas equipes têm parceria com as seguintes 

organizações externas e se planejam internalizar o trabalho realizado pelo parceiro externo nos próximos 2 a 3 anos 

  

Agências de marketing Provedores de dados Agências de publicidade/mídia Empresas de tecnologia de marketing 

Parceiros externos atuais Planeja fazer internamente nos próximos 2 a 3 anos 

Fonte: Capgemini Research Institute, CMO survey, março-abril de 2021, N=1.600 profissionais de 

marketing. 

Porcentagem de profissionais de 
marketing que planejam internalizar o 
trabalho feito por agências de 
marketing nos próximos 2 a 3 anos. 
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Por segmento, uma porcentagem maior de profissionais de 
marketing em bens de consumo, varejo, telecomunicações e 
serviços públicos que preveem trazer o  

trabalho de suas agências de marketing para dentro de casa 
está acima da média (veja a Figura 3). 

 
 
Figura 3. 53% dos profissionais de marketing de varejo preveem internalizar o trabalho das agências  
 

 
Porcentagem de profissionais de marketing por setor que afirmam que planejam fazer o trabalho de parceiro com o 

time interno nos próximos 2 a 3 anos 

  

Automotivos Bancário Bens de consumo Seguros Varejo Telecomunicações Serviços de  

Utilidade Pública 

Agências de marketing Empresas de tecnologia de 

marketing 

 

Provedores de dados Agências de publicidade/mídia 

Fonte: Capgemini Research Institute, CMO survey, março-abril de 2021, N=1.600 profissionais de marketing. 
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A área de marketing não chega a ser 
data-driven 
 

Os profissionais de marketing estão se esforçando para 
usar os dados de maneira eficaz para orientar as decisões e 
ações de marketing 
 

No geral, menos da metade dos profissionais de marketing 
afirma que atualmente usa dados para orientar decisões e 
ações de marketing. Por exemplo, apenas 43% deles dizem que 
suas equipes usam dados para decidir uma estratégia de ida ao 
mercado para um novo produto ou serviço (veja a Figura 4). O  
número é ainda menor quando olhamos para os resultados em 
nível setorial, caindo para 37% no setor automotivo e 25% nos 
serviços públicos. 

Também descobrimos que apenas 42% dos profissionais de 
marketing dizem que, ao aproveitar os dados, suas equipes 
têm sido mais ágeis na resposta às necessidades do mercado. 
 
• Por segmento, apenas 24% dos profissionais de marketing de 
serviços públicos concordam com a declaração. 
• Em contraste, empresas maiores estão se saindo melhor. 
Mais da metade (52%) das empresas com receita superior a 
US$ 20 bilhões concordam. 

 
Figura 4. Menos da metade das equipes de marketing tomam decisões aproveitando os dados 
 

 
Porcentagem de profissionais de marketing que concordam com as seguintes afirmações 

 

 
 
Fonte: Capgemini Research Institute, CMO survey, março-abril de 2021, N=1.600 profissionais de marketing. 
  

Nossa equipe de marketing usa dados para decidir uma  
estratégia de ida ao mercado para um novo produto ou serviço 

Aproveitando os dados, nossa equipe de marketing foi mais  
ágil em responder às necessidades do cliente e do mercado 

Nosso time de marketing usa dados para modificar a estratégia da campanha 
(por exemplo, adicionando pontos de contato como e-mails e site) 

Ao aproveitar os dados, nossa equipe de marketing  
foi capaz de construir marcas com forte relevância 

Ao aproveitar os dados, nossa equipe de marketing foi 
capaz de introduzir novos modelos de negócios 
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Falta capacidade técnica para os profissionais de marketing  
 

Menos da metade dos profissionais de marketing afirma ter 
criado os recursos de dados e tecnologias necessários para o 
data-driven marketing. Por exemplo, apenas 45% dos 
profissionais de marketing afirmam ter uma plataforma de 
dados que forneça uma visão unificada  

dos clientes (veja a Figura 5). Por país, os profissionais de 
marketing na Espanha (61%) e na Alemanha (59%) lideram, 
entre outros, em ter uma plataforma de dados de clientes, 
enquanto a Itália (19%) e a Índia (31%) têm a classificação mais 
baixa. 

 
Figura 5. Menos da metade dos profissionais de marketing (45%) tem uma plataforma de dados que permite uma visão única dos 
clientes 
 

 
Porcentagem de profissionais de marketing que concordam que suas organizações têm os seguintes recursos de 

marketing 

 

 
Fonte: Capgemini Research Institute, CMO survey, março-abril de 2021, N=1.600 profissionais de marketing.  

Temos uma estrutura para coleta de dados que define quais 
dados serão coletados, para que finalidade são coletados e 

como serão utilizados 
 

Temos uma plataforma para integrar e mesclar dados de 
clientes de diferentes fontes para uma visão unificada 

 

Aproveitamos tecnologias como IA para agrupamento e 
segmentação automatizada de clientes 

 
Conduzimos a escuta de mídia social para monitorar 

continuamente eventos atuais, tendências e 
comportamento do consumidor 

 
Usamos automação para configurar gatilhos para enviar a 

mensagem certa no momento certo em nossas campanhas 
 

Capacidades de 
dados 

Capacidades de 
tecnologia 
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Os CMOs e diretores de marketing com quem conversamos 
apontaram alguns desafios importantes que afetam sua 
capacidade de desenvolver recursos de dados e tecnologia: 
 
• Integração online-offline: Hyewon Lee, vice-presidente de 
marketing e comunicações da Swarovski, América do Norte, 
uma das principais marcas de joias de moda, destaca que a 
transição do digital para o offline é um desafio: 
“É importante ter uma visão integrada do cliente, e isso pode 
ser facilmente alcançado em canais digitais porque o 
rastreamos e o seguimos digitalmente. No entanto, quando ele 
passa para os canais off-line, o entendimento para. Isso ocorre 
porque não há funil  integrado dos canais online e offline. ” 
• Fontes de dados isoladas: Peder Apelgren, head digital da 
Clas Ohlson, uma rede sueca de reforma residencial, aponta 
que fontes de dados dispersas em silos podem dificultar a 
construção de uma visão unificada do cliente: “Ainda temos um 
caminho a percorrer para criar uma visão de 360 graus do 
cliente e sermos mais sofisticados em nossa modelagem e 
segmentação do cliente. Temos uma lacuna técnica a 
preencher: os dados do cliente são espalhados na organização 
e em diferentes sistemas de origem. Isso pode tornar difícil tirar 
conclusões e conduzir análises.” 
• Desafios de investimento: Manuel Lorimier, diretor de e-
commerce e marketing de varejo para clientes da fabricante 
francesa de alimentos Andros, conta que sua equipe deve fazer 
escolhas de investimentos que desafiam a capacidade de ser 
totalmente data-driven: “Minha organização é uma empresa 
familiar, portanto, o tamanho da equipe e os orçamentos são 
limitados e temos que fazer escolhas com base nos resultados 
financeiros. Pode ser complexo. Temos que argumentar mais 
para investir em dados porque, em geral, eles não são 
considerados um gerador direto de receita”. 

• Mentalidade desatualizada: Hyewon Lee da Swarovski 
aponta que uma mentalidade desatualizada, especialmente 
entre os profissionais do marketing tradicional, pode dificultar 
a criação de uma cultura baseada em dados: “Em comparação 
com o passado, onde o marketing era principalmente sobre 
publicidade, hoje é muito mais fácil ser um profissional de data-
driven marketing devido à disponibilidade de ferramentas e 
tecnologias, especialmente quando se trata de monitorar o 
comportamento do consumidor. No entanto, o desafio é como 
mudar a mentalidade e os comportamentos dos profissionais 
do marketing tradicional, que não usava anteriormente essas 
ferramentas, e incentivá-los a adotar as novas tecnologias”. 
• Amplo compromisso organizacional necessário: Mehdi 
Tabrizi, CMO da Moda Health, um provedor de seguro saúde 
com sede nos Estados Unidos, enfatiza a necessidade de 
compromisso com uma abordagem orientada a dados entre os 
sistemas: “Estamos aprimorando ativamente nossos recursos 
de dados, especificamente para traduzir dados em insights 
acionáveis. Ainda não estamos em um nível avançado. Requer 
investimento, comprometimento de recursos, expertise, 
estrutura e sistemas. Leva tempo para estabelecer um sistema 
de gerenciamento de dados, construir as camadas de 
algoritmos e, em seguida, ter a experiência e os conjuntos de 
habilidades para poder trabalhar nisso a fim de extrair os 
insights necessários.” 

 
  

[Enfrentamos] o desafio de medir muitas 
coisas que não estão fornecendo insights reais 
suficientes em um mundo em rápida 
mudança.” 
 
Karolina Henriksen 
Vice-presidente executiva de carnes 
vermelhas da Nortura 
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Os dados não estão prontamente acessíveis ao marketing 
 

A coleta de dados é um desafio fundamental para as 
organizações. Em nossa pesquisa anterior sobre empresas 
data-driven, descobrimos que os diretores de tecnologia não 
estão familiarizados com as preocupações dos usuários de 
negócios em relação a visibilidade, acesso e insights de 
dados.11 

 
A disponibilidade e o acesso aos dados são também um 
problema para as equipes de marketing. Muitas vezes, mesmo 
que tenham a tecnologia inteligente (tal como a IA) para fazer 
seu trabalho, eles não têm os ingredientes de dados. Por 
exemplo, 49% dos profissionais de marketing afirmam ter 
tecnologia como IA para automatizar a segmentação e o 
agrupamento de clientes. No entanto, apenas 38% dizem que 
os dados pessoais e de segmento do cliente estão disponíveis 
para eles (veja a Figura 6). 

A disponibilidade de dados e o desafio de acesso também 
podem ser atribuídos à natureza fragmentada dos dados do 
cliente e à falta de uma plataforma central desses dados, que 
agregue e organize os dados provenientes de um número 
crescente de fontes em locais, marcas e sistemas internos. 
Conforme mostrado acima na Figura 5, descobrimos que 
apenas 45% dos profissionais de marketing afirmam ter uma 
plataforma de dados de clientes que intege e mescle dados de 
diferentes fontes. 

 
Figura 6. Apenas 38% dos profissionais de marketing afirmam ter dados de “segmentos de clientes e personas” no formato 
necessário para auxiliar na tomada de decisões em marketing 
 

 
Porcentagem de profissionais de marketing que concordam com a declaração 

 
“Os dados estão disponíveis no formato necessário para apoiar nossa tomada de decisão em marketing” para cada um 

dos elementos de dados listados 

 
Conversas de clientes online  

(mídias sociais, blogs, resenhas, 
e-mail) 

Segmentos de clientes e 
personas 

Métricas relacionadas ao 
desempenho da campanha 

Dados de terceiros  
(pesquisas de mercado,  

dados demográficos) 

 
Fonte: Capgemini Research Institute, CMO survey, março-abril de 2021, N=1.600 profissionais de marketing. 

 
Pritendra Chawla, ex-diretora sênior de marketing da Procter & 
Gamble Consumer Health, aponta para o desafio da disponibilidade de 
dados: “Na verdade, existem muitos dados, mas são limitados aos 
pontos de contato alavancados por uma empresa. Digamos que uma 
equipe faça uso significativo de anúncios de TV para assistência 
médica, dê detalhes sobre seus produtos aos médicos e os distribua por 
meio de lojas de varejo. A disponibilidade de dados provavelmente 
ficará limitada à TV, aos profissionais de saúde e às lojas, e não irá 
capturar tendências de comércio eletrônico ou telemedicina, por 
exemplo. Você pode argumentar que a equipe pode perder o barco se 
não observar o comércio eletrônico com tanta atenção.” 

Alguns CMOs também veem um desafio em extrair valor dos dados aos 
quais eles têm acesso. Karolina Henriksen da Nortura diz: “Compramos 
quase todos os conjuntos de dados que podemos, de fidelidade à marca 
e força da marca, até dados da Nielsen, e fazemos análises conjuntas, 
análises de sensibilidade de preço e focus groups para cada 
lançamento. São dados demais. O problema é que todos esses dados 
precisam de mais estrutura e análise mais sistemática para torná-los 
mais acionáveis e eficientes. É um desafio medir muitas coisas que não 
fornecem insights reais suficientes em um mundo em rápida mudança.” 
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Existe uma carência de habilidade técnica no marketing 
 
Os profissionais de marketing ainda precisam se atualizar em muitas habilidades técnicas e de marketing digital importantes. Apenas 
44% afirmam ter um conjunto adequado de habilidades em áreas como IA, machine learning, análise de dados e ciência de dados. E 
menos da metade (45%) afirma ter habilidades de marketing digital social (veja a Figura 7). 
 
Figura 7. Apenas 44% das empresas afirmam ter ciência de dados suficiente ou habilidades de IA e machine learning em suas 
organizações de marketing 
 

 

Porcentagem de profissionais de marketing que concordam com a afirmação: “Temos um suprimento 
adequado dessa habilidade em minha organização de marketing” 

 
 
Fonte: Capgemini Research Institute, CMO survey, março-abril de 2021, N=1.600 profissionais de marketing. 
 
 

David Dintenfass, da Fidelity Investments, diz que sua 
organização se concentra no recrutamento e no 
desenvolvimento de habilidades internas para preencher as 
lacunas: “Há uma guerra por talentos digitais em todos os 
setores à medida que eles passam por uma transformação 
digital. Temos nos concentrado em trazer talentos, bem como 
desenvolver nosso pessoal. Sempre há uma necessidade de 
pessoas que possam criar bons insights 

de consumidores e sintetizar informações para fornecer 
melhores soluções aos clientes. Então, ser digital, ser analítico, 
entender o negócio e ser capaz de aplicar isso para entregar 
uma solução melhor para os clientes são habilidades em falta.” 

 
  

Realidade aumentada/realidade virtual 

Marketing digital e social 

IA e machine learning 

Análise de dados e ciência de dados 
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Perspectivas do CMO 
Peter Markey 
Diretor de Marketing da Boots UK, um varejista de saúde e beleza e 
rede de farmácias 

 
 
O Capgemini Research Institute falou com Peter Markey, 
CMO da Boots UK, um varejista de saúde e beleza e rede de 
farmácias, para explorar os desafios que ele enfrenta como 
CMO hoje e sua visão para o futuro. 
 

Quais prioridades de marketing a pandemia 
influenciou? 
 
“Tem sido um equilíbrio entre duas: loja e e-commerce. 
A loja continua sendo fundamental para nós, pois 
permanecemos abertos durante a pandemia por causa da 
farmácia e dos serviços essenciais que oferecemos. À medida 
que vemos mais e mais clientes retornando às lojas conforme 
as restrições diminuem, nossa prioridade continua sendo 
garantir que a experiência presencial seja segura e limpa e 
criamos uma ótima experiência do cliente na loja. 
 
Também contamos com uma série de lojas que oferecem teste 
de COVID-19 e vacinas contra COVID-19, o que nos dá mais 
uma oportunidade de estreitar o relacionamento com nossos 
clientes – algo que, por exemplo, já fazemos por meio do Boots 
Advantage Card. Nossa presença digital também é uma 
prioridade real, assim como garantir que a experiência de 
ponta a ponta seja forte. Isso significa desde o pedido até a 
entrega ou coleta na loja. Investimos na experiência de 
comércio eletrônico e estamos vendo um crescimento de 
nosso negócio ponto.com em mais de 100%, ano após ano.” 
 

Existem habilidades-chave que são difíceis de 
encontrar hoje? 

 
“A combinação de capacidade técnica e mentalidade voltada 
para trabalhar com velocidade e em tempo real dentro de um 
ambiente de varejo é um desafio para se encontrar. Por 
exemplo, profissional hábil em responder rapidamente, 
utilizando a criatividade de forma mais dinâmica e relevante na 
hora de criar mensagens e ofertas para os clientes. Além disso, 
habilidades analíticas e capacidade de extrair dados e insights  

 
em tempo hábil de ferramentas como Adobe Campaign ou 
Adobe Target são também difíceis de encontrar. E achar 
pessoas que possam aproveitar esses insights e construir um 
programa e criar campanhas com rapidez é um desafio. Essas 
são as habilidades e competências que acho mais raras no 
momento.” 
 

Como você vê o CMO do futuro? 
De quais competências ele ou ela precisa? 
 
“O CMO moderno precisa ser três coisas simultaneamente:  
um artista, um cientista e um campeão. Para o artista, é ser um 
pensador criativo, ser capaz de interpretar o trabalho criativo e 
de trabalhar com agências criativas. É também compreender 
do que dependem as grandes ideias. O segundo é ser cientista 
e saber os números que movem o negócio, estar muito em 
sintonia com os resultados, ter uma compreensão profunda 
dos dados, e ser muito analítico em sua abordagem. O papel de 
campeão muitas vezes é esquecido. Trata-se de ser um 
campeão de sua atividade para contar a história do que você 
faz.” 

 
Fonte: Capgemini Research Institute interview with Peter Markey, Boots UK, abril de 2021 
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O QUE OS PROFISSIONAIS DE 
MARKETING DATA-DRIVEN FAZEM DE 
DIFERENTE E OS BENEFÍCIOS DE UMA 
ABORDAGEM RICA EM DADOS 
 

 
 

Em função dos desafios significativos que se colocam no 
caminho do data-driven marketing, queríamos entender quais 
organizações evoluíram ainda mais em termos de uso de 
dados, para que pudéssemos identificar o que esses 
profissionais de marketing fazem de diferente e os benefícios 
que eles podem obter. Para isso, identificamos uma coorte – os 
“profissionais de marketing data-driven” de nossa pesquisa – 
avaliando todos os entrevistados quanto aos  

dados críticos e às dimensões de tecnologia. Conforme a Figura 
8 exibe, as “Dimensões dos dados” mostram os fundamentos 
estabelecidos para conduzir os recursos de dados e as 
“Dimensões da tecnologia” mostram o uso de plataformas, 
ferramentas, tecnologias e suporte de TI para ativar os dados. 

 
  

Os dados são uma grande prioridade. Não acho que 
você possa ser eficaz no marketing sem o bom uso dos 
dados. Cada vez mais, estamos tentando trazer acesso 
aos dados a toda a empresa para melhor servir nossos 
clientes.” 
 
David Dintenfass 
Diretor de marketing e head de design de experiência 
na Fidelity Investment 

18 Um Novo Manual para Diretores de Marketing 



 

19 

 
 
 
Figura 8. Elementos para profissionais de marketing data-driven  
 

 
  Dimensões dos dados 
Importância dos dados • 

• 
Importância crítica dos dados para a função de marketing  
Uso de dados para estratégia de ida ao mercado, conteúdo, otimização do mix de mídia, 
campanhas de retargeting 

Disponibilidade de dados • Implementação uma estrutura para coleta  
e levantamento de dados • Coleta de dados de clientes em diferentes pontos de contato 
 • Disponibilidade de dados (por exemplo, no conhecimento do consumidor, preferências, 

feedback, conversas online) no formato necessário para ajudar na tomada de decisões 
 • Detecção de interações entre canais de consumidores e escuta de mídia social 

 • Extensão da colaboração entre marketing e diferentes funções de  
Colaboração 
Multidisciplinar 

 compartilhamento de dados, incluindo vendas, pós-vendas, cadeia de suprimentos, 
operações, finanças, TI 

Dimensões de tecnologia 

Plataformas e ferramentas • Disponibilidade de uma plataforma de dados do cliente para visão unificada 
 • Uso de plataformas de automação de marketing e gerenciamento de conteúdo 
 • Uso de ferramentas de IA e analíticas para segmentação de clientes, agrupamento e para 

gerenciamento e monitoramento de campanhas 
 • Implantação de ferramentas de automação para enviar mensagens na hora certa 

Colaboração de marketing 
e TI 

• Alinhamento entre marketing e TI na construção de equipes multifuncionais, 
desenvolvimento de estratégias de talentos, desenvolvimento de um roteiro de crescimento 
e transformação e ritmo de implementação 

 
Fonte: Análise do Capgemini Research Institute 
 

Depois de avaliar as funções de marketing em relação às 
dimensões acima, descobrimos que apenas 11% se qualificam 
como profissionais de marketing data-driven. Esses 
profissionais superam os demais em quatro áreas principais: 
 
1. Eles conduzem iniciativas de marketing eficazes em tempo 
real e obtêm alto valor de seu uso. 
2. Eles obtém melhores resultados de negócios com o 
marketing em tempo real. 
3. Eles têm habilidades e conhecimentos completos, incluindo 
melhor compreensão do cliente e da categoria, 

habilidades baseadas em dados e soft skills como agilidade e 
inteligência emocional. 
4. Eles estimulam a criatividade de forma mais eficaz em uma 
ampla gama de áreas, incluindo personalização, envolvimento 
do cliente e conteúdo. 
 
Esses profissionais de data driven marketing estão confiantes 
em entregar com rapidez e consideram seu conjunto de 
habilidades uma grande vantagem competitiva. Eles se 
consideram mais criativos e constroem marcas com mais 
eficiência do que os concorrentes. 
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Os profissionais de data driven marketing executam 
marketing em tempo real e geram um valor significativo 
como resultado 
 
 

O marketing em tempo real requer a decisão sobre o próximo 
melhor movimento com base na resposta do cliente à ação 
anterior, para, por exemplo, posicionar produtos e serviços 
personalizados ou para entregar conteúdo no momento certo 
“proativamente”, com base na compreensão em tempo real 
das ações e do comportamento do cliente. Essas são áreas em 
que os profissionais de marketing data-driven  têm uma 
vantagem. Oitenta e oito por cento desses profissionais 

de marketing dizem que podem adaptar e alterar o conteúdo 
com base em dados em tempo real (contra apenas 38% de 
outros profissionais de marketing) e 79% também dizem que 
podem fornecer conteúdo com base na compreensão em 
tempo real das necessidades do cliente (em comparação com 
38% de outros profissionais). Além disso, 77% dizem que 
podem decidir o próximo melhor movimento de marketing 
com base nos dados e insights coletados (veja a Figura 9). 

 
 
Figura 9. Os profissionais de marketing data-driven fornecem e adaptam conteúdo relevante e decidem as “próximas melhores 
ações”, que são alguns dos recursos necessários para fornecer marketing em tempo real 
 

 
Porcentagem de profissionais de marketing que concordam com as seguintes afirmações 

 
 
Fonte: Capgemini Research Institute, CMO survey, março-abril de 2021, N=179 profissionais de marketing data-driven; N=1.421 
outros profissionais de marketing. 
  

“Com base em dados derivados 

de marketing em tempo real, 

minha organização pode adaptar 

e alterar o conteúdo de 

marketing” 

“Oferecemos conteúdo com base na 

compreensão em tempo real das necessidades, 

comportamento ou tendências do cliente (por 

exemplo, fornecendo conteúdo relevante e 

específico da marca no momento certo)” 

 

“Somos capazes de decidir o próximo 

melhor movimento (personalização) de 

conteúdo e ações de marketing com base 

nos dados e insights coletados" 

 

Profissionais de data-

driven marketing 

Outros 
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Cyrille Giraudat, da RATPDev, revela que sua organização está 
construindo um ecossistema técnico para oferecer suporte ao 
marketing em tempo real. “Começamos a implantar recursos 
em tempo real em nossas redes mais maduras e planejamos 
estendê-los de forma mais ampla. Como somos uma operadora 
de transporte público, informações em tempo real são cruciais, 
especialmente durante a pandemia de COVID-19. Era muito 
importante ter uma solução através da qual pudéssemos 
manter nossos clientes informados e atualizados sobre coisas 
como horários, regras e medidas sanitárias. Isso está mudando 
com muita frequência e, por isso, era fundamental interagir 
com mais frequência e de forma mais proativa com nossos 
clientes” , diz ele. 

Os profissionais de marketing data-driven também estão mais 
satisfeitos com suas iniciativas de marketing em tempo real e 
são mais propensos a ver um maior valor entregue: 
• 93% dos profissionais de marketing data-driven dizem que 
estão muito satisfeitos (46% para outros) 
• 54% afirmam que os benefícios reais superam as expectativas 
(12% para outros). 

 
Figura 10. 93% dos profissionais de marketing data-driven estão altamente satisfeitos com suas iniciativas de marketing em 
tempo real e 54% dizem que os benefícios superam suas expectativas 
 

 

 
 
Fonte: Capgemini Research Institute, CMO survey, março-abril de 2021, N=179 profissionais de marketing data-driven; N=1.421 
outros profissionais de marketing. 
 

Os profissionais de marketing data-driven também antecipam 
maior receita do social e-commerce, subgrupo do comércio 
eletrônico que envolve a venda de produtos diretamente nas 
plataformas de mídia social. Esta é uma atividade que exige 
recursos de mídia social em tempo real. Nossa pesquisa mostra 
que 35% dos profissionais de marketing data-driven esperam 
mais receita do social commerce em 2021, em comparação 
com apenas 8% dos outros (veja a Figura 11). Com a ascensão 
do comércio eletrônico e da mídia social, o crescimento 
orientado  

para as redes sociais será cada vez mais importante para 
alcançar os clientes. Acelerado pela pandemia de COVID-19, as 
vendas de social commerce no varejo dos EUA devem 
aumentar 34,8%, para US$ 36 bilhões, em 2021.12 De acordo 
com o eMarketer, Instagram e Pinterest oferecem a 
experiência de social commerce mais relevante e vestuário e 
acessórios é a maior categoria para o social commerce.13 

 
  

Porcentagem de profissionais de marketing 

que estão altamente satisfeitos com a 

eficácia do marketing em tempo real 

 

Porcentagem de profissionais de marketing e se 

suas campanhas de marketing em tempo real 

normalmente proporcionavam os benefícios 

esperados 

 

Os benefícios reais 
costumam ser menores 
do que os benefícios 
esperados 
Os benefícios reais são 
geralmente iguais aos 
benefícios esperados 

Os benefícios reais 
costumam ser maiores 
do que os benefícios 
esperados Profissionais de  

data-driven marketing  
Outros Profissionais de  

data-driven marketing  
Outros 
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Figura 11. 35% dos profissionais de marketing data-driven esperam mais receita do social commerce em 2021, em comparação 
com 8% de outros 
 

 

Como a recente paralisação econômica (devido à propagação do Coronavirus) em vários países 
impactou seu investimento em implantações de IA? 

 
 
Fonte: Capgemini Research Institute, CMO survey, março-abril de 2021, N=179 profissionais de marketing data-driven; N=1.421 
outros profissionais de marketing. 
 
 
 
 
 
 
 

16 PONTOS PERCENTUAIS 
Aumento do conhecimento e da consideração da marca 
entre os profissionais de marketing data-driven para 
campanhas em tempo real. 
 

  

Espera-se mais receita do social 
commerce em 2021 

Profissionais de  
data-driven marketing  

Outros 

Quase a mesma receita do social 
commerce é esperada em 2021 

Espera-se menos receita do social 
commerce em 2021 
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Os profissionais de marketing data-driven obtêm melhores 
resultados de negócios com o marketing em tempo real 
 
 

Quando se trata do impacto geral do marketing em tempo real, 
os profissionais de marketing data-driven também relatam um 
melhor desempenho em relação às principais métricas para 
campanhas de marketing em tempo real: 
 
• Melhor reconhecimento e consideração da marca: Aumento 
de 16 pontos percentuais entre os profissionais de marketing 
data-driven em comparação com um aumento de 8 pontos 
percentuais para outros profissionais de marketing 
• Maior satisfação do cliente: Aumento de 16 pontos 
percentuais entre os profissionais de marketing data-driven 
versus aumento de 9 pontos percentuais para outros 
profissionais de marketing 
• Aumento nas taxas de conversão (de clientes em potencial): 
Aumento de 15 pontos percentuais entre os profissionais de 
marketing data-driven versus um aumento de 6 pontos 
percentuais para outros profissionais de marketing 
• Aumento na retenção de clientes: Aumento de 14 pontos 
percentuais entre os profissionais de marketing data-driven 
versus um aumento de 6 pontos percentuais para outros 
profissionais de marketing 

Katarzyna Jezierska da Visa vê um impacto direto no 
comportamento do cliente resultante de seus esforços de 
marketing em tempo real: 
“Nossas ativações em tempo real suportam os principais 
resultados de negócios, que incluem o aumento da frequência 
de uso do cartão e também o aumento do uso em novos 
mercados verticais. Por exemplo, encorajar os usuários que 
pagam apenas no ambiente presencial a pagar online, ou 
direcionar os usuários que usam nossos cartões apenas para 
pagamentos domésticos a também usá-los para pagamentos 
fora do país. O benefício principal do marketing em tempo real 
é o impacto que criamos no comportamento do cliente, 
traduzindo-se em resultados de negócios específicos.” 
 
Aina Lemoen Lunde do DNB descreve a importância de uma 
abordagem pragmática, onde o marketing em tempo real é 
dimensionado caso a caso: “Estamos experimentando muito e 
ganhando experiência em marketing em tempo real. Nossas 
equipes de marketing têm motivação e competência e estamos 
tentando crescer, caso a caso. Portanto, se tivermos um case  
de sucesso – dentro de uma determinada jornada do cliente ou 
dentro de empréstimos, por exemplo – vamos direto em frente 
e apenas implementá-lo.” 

 
 

Equipes de data-driven marketing têm os melhores talentos  
 

Os profissionais de marketing data-driven têm uma maior 
oferta de talentos em dados e tecnologia: 
• 74% dizem ter um suprimento adequado de habilidades 
AR/VR (43% para outras equipes) 
• 72% têm as habilidades de análise de dados e ciência de 
dados de que precisam (40% dos outros) (veja a Figura 12). 
Os profissionais de marketing data-driven também têm um 
suprimento maior de habilidades essenciais de marketing, bem 
como qualidades como empatia, colaboração e inteligência 
emocional: 

• 65% dos profissionais de alto desempenho afirmam que suas 
equipes de marketing têm um suprimento adequado de 
talentos qualificados para compreender o posicionamento de 
sua marca (37% dos outros) 
• 63% têm os talentos de que precisam em termos de 
inteligência emocional (capacidade das pessoas de reconhecer, 
compreender e perceber emoções de forma eficaz na vida 
cotidiana) em comparação com 46% dos outros. 
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Figura 12. 72% dos profissionais de marketing data-driven têm análise de dados e ciência de dados e 71% têm habilidades de 
compreensão de categorias 
 

 

Porcentagem de profissionais de marketing que concordam com a afirmação: “Temos um nível adequado dessa 
habilidade em minha organização de marketing” 

 
 
 
Fonte: Capgemini Research Institute, CMO survey, março-abril de 2021, N=179 profissionais de marketing data-driven; N=1.421 
outros profissionais de marketing. 
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Kristin O’Boyle, head de marketing digital para gestão de fortunas 
no banco de investimentos dos Estados Unidos, Morgan Stanley, 
ecoa a importância de encontrar um equilíbrio entre análises e 
percepções qualitativas: “É maravilhoso ver a amplitude e a 
profundidade da vocação analítica na organização e o 
compromisso da empresa em expandi-la. Embora nossos 
consultores financeiros conheçam melhor seus clientes, há um 
enorme valor em agregar todos esses dados. Libertamos esse valor 
segmentando, analisando e modelando e, em seguida, 
compartilhando insights e inteligência com nossos consultores 
financeiros. Sempre queremos respeitar o fato de que, em 
conjunto, as análises são incrivelmente valiosas, mas às vezes 
nosso consultor financeiro sabe coisas que não podem ser 
modeladas. Encontrar o equilíbrio é muito importante.” Também 
descobrimos que 66% dos profissionais de marketing data-driven 
afirmam ter as habilidades de colaboração de que precisam 
(contra 48% dos outros). Peder Apelgren, da Clas Ohlson, aponta 
para a importância da colaboração: “Em vendas e marketing 
digital, a colaboração é quem manda. Se não colaborarmos, tudo 
se desintegra. Um dos maiores obstáculos a superar é quebrar 
silos e fazer as pessoas falarem umas com as outras. Não é uma 
bala de prata, mas é um dos principais fatores.” 

Rav Dhaliwal, da easyHotel, ecoa a importância da 
colaboração: “Minha equipe é de marketing e digital, e 
colaboramos com nossas equipes comerciais e de gestão de 
receitas em muitas áreas importantes. Por exemplo, 
identificar as estratégias e métricas de preços adequadas e 
como podemos direcionar a quantidade certa de demanda 
para o site ou aplicativo. Também trabalhamos com 
agências externas na experiência do usuário e com nossas 
equipes de operações na experiência do hotel. Experiências 
de marca consistentes e positivas vêm da colaboração.” 

 
 
 
  



 

26 Um Novo Manual para Diretores de Marketing 

 
 
 

Profissionais de marketing data-driven estimulam a 
criatividade 
 

A criatividade e os dados costumam ser considerados opostos: a 
criatividade  é vista como gerada no lado direito do cérebro, que  
tem uma natureza mais artística e emocional, e os dados estão 
supostamente relacionados ao lado esquerdo, com um ponto de 
vista mais analítico e metodológico. Contudo, dados – 
especialmente os insights obtidos de dados “first-party” – podem 
ser usados para aumentar a criatividade dos profissionais de 
marketing. E a criatividade pode ampliar a capacidade de lidar com 
novas situações e de ser flexível. Nossa pesquisa descobriu que os 
profissionais de marketing data-driven nutrem a criatividade, que 
pode assumir uma das várias formas: 
 
• Formulação de respostas rápidas às novas tendências: dados, 
quando integrados com a criatividade, podem ajudar os 
profissionais de marketing a responder rapidamente às tendências 
de mercado em constante mudança com novas campanhas e 
iniciativas. Nossa pesquisa mostra que 79% dos profissionais de 
marketing data-driven, ao aproveitar os dados, são capazes de 
acelerar a resposta às necessidades do cliente e do mercado em 
comparação com 37% dos demais. Por exemplo, a equipe de 
criação interna do Spotify usou dados e insights sobre os hábitos 
de escuta do consumidor para criar rapidamente campanhas de 
publicidade personalizadas adequadas aos gostos musicais em 
constante mudança dos clientes.14 
• Sincronizar dados e criatividade no envolvimento do cliente: os 
profissionais de marketing data-driven, em suas iniciativas, tendem 
a integrar a criatividade com diferentes abordagens orientadas por 
dados, como: 
- Compreender a intenção do consumidor em diferentes canais. 
Dados e criatividade juntos podem ajudar a criar campanhas de 
marketing exclusivas. A Kellogg’s, por exemplo, criou uma nova 
campanha para seus canais de mídia social que envolvia pedir aos 
usuários que compartilhassem pontos de vista sobre a tigela de 
flocos de milho mais original, que reunia respostas emocionais dos 
usuários, ajudando a equipe a captar sentimentos e intuições 
sobre seu produto além dos dados.15 

– Entrega de novas ideias para conteúdo personalizado: Os 
profissionais de marketing data-driven provavelmente 
apresentarão novas ideias sobre o desenvolvimento de conteúdo 
que atraem os clientes. A Netflix desenvolveu personas baseadas 
em dados para seus usuários, com base no fato de seus interesses 
serem por comédia, ação ou outros gêneros. As figuras que 
mostram as recomendações são baseadas nas personas de 
afinidade com cada usuário. Por exemplo, se a persona do usuário 
for “comédia”, a figura provavelmente representará personagens 
risonhos.16 
- Impulsionar a hiper-segmentação no envolvimento do cliente: 
Junto com a criatividade, os profissionais de marketing data-driven 
também podem levar a segmentação a novos níveis na jornada do 
cliente. Deutsche Bahn, a ferrovia com sede na Alemanha 
implementou uma campanha de marketing “Não há necessidade 
de voar”, que encorajou os clientes interessados em destinos 
internacionais exóticos, a reservar passagens de trem para locais  
semelhantes em seu país de origem. Ao compreender a localização 
em tempo real de seus clientes, a ferrovia forneceu uma 
comparação lado a lado de ambosos destinos – local e 
internacional –, o que resultou em taxas de cliques mais altas e um 
aumento de 24% na receita de vendas.17 
• Combinar dados e talento criativo: Nossa pesquisa também 
mostra que os profissionais de marketing data-driven têm uma 
proporção maior de talentos criativos em comparação com outros 
profissionais de marketing: 
– 61% dos profissionais de marketing data-driven dizem  ter um 
suprimento adequado de habilidades de criatividade em 
suaorganização, em comparação com 45% de outros profissionais 
de marketing 
- 64% afirmam ter um estoque adequado de habilidades para 
contar histórias, contra 46% dos outros. 

 
 
 

A oportunidade de dados em marketing 
 

A gama de oportunidades para utilizar dados em marketing 
abrange muitas dimensões, desde a construção da marca e a 
experiência do cliente, até a fidelidade e o desenvolvimento de 
produtos. Os profissionais de marketing podem usar dados 
para informar decisões que afetam o cliente, a marca e, em 
última análise, os resultados financeiros. Manuel Lorimier, da 
Andros, compartilha suas opiniões sobre a prioridade de dados 
em marketing:“O marketing digital e, mais amplamente, o 
data-driven marketing são a chave para se manter competitivo 
e crescer com lucratividade no ambiente de hoje.” 

A Figura 13 mostra exemplos específicos e cases de como as 
empresas estão usando dados em marketing para alcançar 
clientes de novas maneiras e conduzir melhores decisões de 
negócios em uma variedade de oportunidades. 
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Figura 13. Exemplos de data-driven marketing 
 

 

Atividades de marketing Casos de uso para tomada de 
decisão baseada em dados 

Exemplos de diversos segmentos 

Estratégia de marca • Posicionamento da marca 

• Identificação de segmentos alvo 

• Aprimoramento da experiência 
dos usuários com a marca 

• Porsche AG, A fabricante de carros esportivos premium da 
Alemanha, identifica segmentos de clientes a serem direcionados para o 
posicionamento da marca com base em dois conjuntos de dados 
principais do cliente: um em elementos descritivos, como perfis 
demográficos, geográficos e psicográficos (por exemplo, desejos e 
necessidades), e outro sobre os elementos de comportamento dos 
usuários, como suas respostas à marca, uso e benefícios. A Porsche 
também usou esses insights de clientes baseados em dados para o 
reposicionamento da marca quando eles quiseram expandir o apelo 
para novos públicos. 

Desenvolvimento de 
campanha 

• Entrega de campanhas 
direcionadas e contextuais 

• Decizão do mix de mídia certo 

• Marketing de conteúdo baseado 
em dados 

• Melhoria das campanhas de 
marketing 

• A General Electric prioriza o marketing de conteúdo baseado em 
dados. Com base em conjuntos de dados que vão desde saúde até 
consumo de energia, a empresa dedica parte de seu site inteiramente à 
visualização de dados, destacando suas ofertas de produtos, projetos e 
soluções. 

• Uma loja de roupas de inverno melhorou suas campanhas de 
publicidade online com base em insights derivados de dados de vendas, 
incluindo hora da compra, localização do cliente e dados 
meteorológicos de diferentes partes do mundo. Por exemplo, eles 
aprenderam quando os clientes normalmente começam a planejar suas 
compras de equipamentos de inverno, informações que eles então 
usavam no planejamento de suas campanhas. 

Experiência do cliente • Oferta de produtos ou serviços 
personalizados 

• Oferta de promoções 
personalizadas 

• Fidelização de clientes 

• Aumento da lealdade 

• A Nike, com base nos dados do consumidor coletados em seu site e 
seus aplicativos (como cor preferida, tamanho, tipo de tênis, faixa de 
preço e design), personaliza sua página da web e dos aplicativos para 
cada cliente, impulsionando o envolvimento personalizado. 

• A Starbucks prioriza a coleta de dados para retenção de clientes. 
Quando os consumidores entram em seu canal online, eles podem 
salvar seus pedidos favoritos e ter acesso a prêmios e ofertas. Da 
mesma forma, a empresa envia promoções e ofertas personalizadas aos 
clientes com base nos dados obtidos de uma variedade de fontes, 
incluindo fidelidade e informações na loja 

comércio eletrônico • Melhora da conversão do cliente 
em canais online 

• Retargeting de visitantes com 
base no comportamento do usuário em 
sites e aplicativos 

• Ao monitorar as jornadas online dos clientes, a equipe de 
marketing da pCloud, uma empresa de produtos de segurança de 
arquivos, pôde entender que muitos dos clientes estavam deixando 
seu funil de compra em uma etapa específica, o que os ajudou a 
otimizar o caminho até a compra. 

Marketing e inovação de 
produto 

• Retargeting de visitantes com 
base no comportamento do usuário em 
sites e aplicativos 

• A Netflix decide quando lançar a próxima temporada de um 
programa específico, analisando uma série de dados do usuário 
relacionados ao streaming, como em que parte do dia eles 
assistiram ao programa, classificações, hábitos de pausa e rolagem 
dos usuários, e as conversas sobre o programa nas mídias sociais. 
• A Coca Cola, em um lançamento de produto para um novo chá 
gelado, teve como alvo os usuários com base nas fotos que eles 
compartilharam nas redes sociais. A empresa identificou usuários que 
postavam com copos ou jarras de chá, ou produtos de chá de 
concorrentes, e os direcionou para seus anúncios de novos produtos, 
que geraram uma taxa de cliques 3-4 vezes maior do que para os 
anúncios de chá de referência. 

 
Fonte: Análise do Capgemini Research Institute. 
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COMO OS CMOS PODEM APROVEITAR 
AO MÁXIMO OS DADOS E INSIGHTS? 
 
Com base em nossa pesquisa, bem como em nossa experiência em trabalhar com organizações neste espaço, acreditamos que seis 
áreas de foco são essenciais à preparação dos CMOs para um ambiente de data-driven marketing (veja a Figura 14): 
 
Figura 14. Seis áreas de foco para tirar proveito de dados e insights 
 

 

Crie uma visão clara para a estratégia de marketing 
 
• Garanta que os recursos data-driven estejam  

no centro da estratégia de marketing 
• Defina o roteiro para a transformação 
 
Acelere a colaboração em todo o ecossistema de 
marketing 
 
• Colabore com funções-chave: TI, vendas 

e finanças 
• Colabore com parceiros externos 
 
Garanta que os profissionais estejam equipados com  
dados e habilidades criativas que viabilizem sua 
especialização 
 
• Recrute ou aprimore o talento de marketing 
• Concentre-se no desenvolvimento de uma mentalidade 

analítica 
• Aprimore o marketing digital e de desempenho 
• Desenvolva uma cultura de aprendizagem 
• Estabeleça um centro de excelência 
 
Recrie a jornada do cliente com 
engajamento em tempo real 
 
• Implemente uma plataforma de dados de clientes 
• Utilize ferramentas de escuta para entender a intenção 

do cliente 
• Tenha uma estratégia e soluções claras de 

gerenciamento de conteúdo 
• Use ferramentas de automação para a entrega 

Implemente um processo estruturado de captação de 
dados  
• Crie uma estrutura para coleta de dados 
• Considere os dados de pontos de 

contato digitais emergentes 
• Unifique silos de dados internos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integre a construção de marca de longo prazo e os 
compromissos de marketing de curto prazo 
 
• Construa ações de branding integradas com iniciativas 

de marketing de curto prazo 
• Aloque orçamentos separados para compromissos de 

marketing de longo e curto prazo 

 
Fonte: Análise do Capgemini Research Institute. 
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Mais visibilidade para a estratégia de marketing 
 
 

Não existe uma abordagem única para a estratégia de 
Marketing; em vez disso, os profissionais de marketing devem 
oferecer uma experiência do cliente personalizada, relevante e 
direcionada pelos dados. Embora múltiplas abordagens 
funcionem para várias empresas e marcas, os fundamentos de 
uma abordagem de sucesso permanecem os mesmos: 
 
Garanta que os recursos de dados estejam no centro da 
estratégia de marketing 
 
A estratégia de marketing precisa garantir que os recursos 
baseados em dados estejam em seu centro. Embora a 
estratégia e o roteiro de cada empresa seja diferente, no fim 
das contas, as organizações devem criar um ecossistema de 
marketing onde estratégia, pessoas, processos, dados e 
tecnologia estejam conectados e funcionando em harmonia. 
Para atingir esse objetivo, os CMOs devem construir uma 
organização de marketing responsiva, interdisciplinar e 
capacitada, que produza em escala. Garantir que a equipe 
tenha a tecnologia de marketing apropriada para fazer isso 
também é essencial. 
 
Tudo isso exige que os CMOs criem uma visão clara para a área 
de marketing de como aproveitar as oportunidades que 
surgem por meio de dados e tecnologias digitais. 
Paralelamente, o CMO deve manter o foco na construção da 
marca. Como diz Kristin O’Boyle, do Morgan Stanley: “Para o 
CMO do futuro, tudo se resume a unir o uso de inteligência e 
tecnologia com a arte de construção de marca e a expressão 
criativa.” Antoine Dubois, vice-presidente sênior de marketing 
e estratégia globalda AccorHotels, um grupo de hospitalidade 
francês, enfatiza ainda mais a importância de uma visão clara: 
“O diretor de marketing lidera uma orquestra, tentando 
sincronizar e garantir que toda a experiência trabalhe em 
conjunto para fornecer uma visão clara e um produto coeso” 
acrescenta: “Portanto, manter uma visão 

forte da marca ajuda a mostrar para a equipe que eles 
precisam ir mais rápido do que antes, pois o marketing e o 
conteúdo em tempo real estão ganhando importância. 
Anteriormente, usávamos marketing em tempo real em 
determinados pontos de contato. Agora, o marketing e o 
conteúdo em tempo real são essenciais em toda a experiência 
do cliente, incluindo alimentos e bebidas, bem como a 
experiência antes, durante e após a estadia” 
 
Defina o roteiro para a transformação: 
 
Se a função de marketing ainda não for baseada em dados, o 
CMO deve definir o roteiro para essa transformação nos 
processos, no modelo operacional, em governança e na 
infraestrutura. Os principais parâmetros nos quais os CMOs 
devem se concentrar para se tornarem data-driven são: 
• Criação do objetivo, estratégia e roteiro da área de marketing 
para se tornar data-driven 
• Estabelecer o modelo operacional de como captar, usar e 
compartilhar dados em toda a organização, e criar um plano de 
governança de dados 
• Operacionalizar iniciativas de data-driven marketing  
• Nutrir uma cultura de inovação e data-driven marketing, 
onde a equipe tem autonomia para encontrar soluções 
apropriadas e prontas para usar 
• Identificar e garantir que os conjuntos de habilidades 
necessários para o data-driven marketing estejam disponíveis 
• Garantir que todos, em todo o ecossistema de marketing, se 
movam na mesma direção, refletindo a estratégia, a promessa 

e o propósito da marca.26 

 
  

Para o CMO do futuro, tudo se resume a unir o uso de 
inteligência e tecnologia, com a arte de construção de 
marca e a expressão criativa.” 
 
Kristin O’Boyle 
Head de marketing digital para gestão de fortunas na 
Morgan Stanley 
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Implementando um processo estruturado de captura de 
dados  
 
 

A captura de dados para marketing percorreu um longo 
caminho desde a coleta de impressões de mídia social e 
históricos de navegação e compra. Além disso, a maneira como 
os dados são usados em marketing passou por uma mudança 
dramática: de fornecer uma visão do que aconteceu no 
passado para uma dinâmica mais voltada ao futuro. Os CMOs 
devem aproveitar ao máximo a coleta de dados, concentrando-
se no seguinte:  
 
• Crie uma estrutura para coleta de dados: é importante 
deixar claro para que os dados são necessários e como eles 
serão usados antes de capturá-los. Embora os dados possam 
vir de diferentes pontos de contato, as organizações devem ter 
uma estrutura para coleta de dados que lhes forneça clareza 
sobre quais dados são necessários, a finalidade para a qual são 
coletados, como os dados serão usados e a frequência da 
coleta de cada conjunto de dados. Esse tipo de estrutura ajuda 
as organizações a otimizar o processo de coleta de dados e a 
criar uma base para a ativação, onde os dados são 
transformados em insights. A Netflix, por exemplo, foca em 
certos parâmetros para a captura de dados, incluindo a data 
em que o conteúdo foi assistido, o dispositivo usado para 
assistir, os programas vistos mais de uma vez e as pesquisas em 
sua plataforma que depois são usadas para mineração de 
dados e obtenção de insights.27 Da mesma forma, os CMOs 
devem aproveitar ao máximo seu processo de coleta de dados 
integrando os aspectos detalhados abaixo em suas estruturas:  
– Considere os dados de pontos de contato digitais 
emergentes: os profissionais de marketing têm acesso a várias 
fontes de dados relacionados à marca: chatbots, smart mirrors, 
aplicativos de AR/VR, telas interativas e aplicativos in-store. Em 
todos esses pontos de contato, é fundamental garantir o 
manuseio legalizado dos dados e o consentimento do cliente. A 
pandemia COVID-19 também acelerou a adoção de agentes 
virtuais e chatbots para interações com o cliente. Jason Davey, 
head de tecnologia de experiência da Ogilvy, agência de 
publicidade, marketing e relações públicas, afirma: “Como 
resultado de muito esforço na integração de dados entre canais 
digitais em 2020, veremos um aumento ainda maior no uso de 
agentes virtuais por marcas, auxiliando os clientes em uma 
interação semelhante à de um assistente de loja para 
atravessar as complexidades da vida moderna, desde uma 
mudança de seu plano do telefonia até a compra do seu 
próximo carro.”28  No entanto, nem todas as  

organizações estão tentando explorar essa junção de dados: 
atualmente, 51% dos profissionais de marketing reúnem dados 
de pontos de contato externos. Esta é uma fonte 
negligenciada, visto que esses pontos de contato podem 
fornecer insights anteriores mais perspicazes sobre as 
preferências do consumidor do que o histórico de navegação 
em sites ou histórico de compras. 
– Unifique silos de dados internos: da mesma forma, as 
organizações também devem expandir a coleta de dados do 
cliente de diferentes fontes internas, como canais de 
relacionamento com o cliente e áreas de vendas. Hoje, apenas 
41% dos profissionais de marketing coletam dados de clientes 
de diferentes pontos de contato internos. Ampliar a captura de 
dados do cliente por diferentes fontes é fundamental para 
chegar a uma visão única do cliente, com mais direcionamento 
e segmentação. Adisai Sirisinha, vice-presidente de marketing 
da Nissan Motor Thailand, destaca seus esforços de coleta de 
dados: “Como em muitas grandes empresas, temos dados 
armazenados em muitos lugares. Estamos tentando conectá-
los e integrá-los em um sistema de CRM que nos permita ter 
uma visão única do cliente. Isso irá melhorar o envolvimento 
dos clientes e fornecer a eles a melhor experiência possível, o 
que, em troca, nos trará melhores oportunidades de negócios.” 
 
Além disso, os CMOs devem se esforçar para ter uma imagem 
completa do cenário de dados em toda a organização: quais 
são os diferentes conjuntos de dados quem são os 
proprietários deles, onde estão armazenados – nuvem ou local 
– e sua classificação (pública, interna, confidencial) para maior 
clareza sobre a disponibilidade de dados. 
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Garanta que os talentos estejam equipados com dados e 
habilidades criativas, que viabilizem sua especialização 
 
 

As empresas precisam garantir que os funcionários tenham acesso 
a habilidades fundamentais em marketing digital, dados e criação, 
permitindo o desenvolvimento de competências especializadas. O 
profissional de marketing tradicional tende a ser mais criativo, com 
habilidades diferentes das dos especialistas em dados. O diretor de 
marketing e comunicações da Mastercard, Raja Rajamannar, 
explica esse desafio como a combinação dos dois lados do cérebro 
– esquerdo para habilidades de dados e direito para habilidades 
criativas: “Hoje, precisamos de profissionais de marketing como 
Leonardo da Vinci, que é um exemplo clássico de cérebro direito e 
cérebro esquerdo, ambos levados a um nível fenomenal de 
competência e execução.”29 Embora essas aspirações possam ser 
um pouco opressoras, CMOs podem olhar para iniciativas práticas:  
• Recrute ou aprimore talentos de marketing: Camilla Haveland, 
CMO da Storebrand, um grupo de gestão de ativos com sede na 
Noruega, enfatiza a importância dos dados e do talento orientado 
por insights no marketing: “Nos últimos dois a três anos, 
recrutamos perfis em nosso departamento de marketing que são 
muito experientes em tecnologia. Também estamos trabalhando 
em equipes multifuncionais com os tecnólogos. Se você trabalha 
em um departamento de marketing hoje, precisa amar os dados e 
ser muito orientado por números e insights, em vez de apenas por 
fé ou instinto.” No entanto, embora os profissionais de marketing 
data-driven estejam fazendo um esforço significativo nessa área, 
ainda há mais a ser feito pela maioria das organizações. Por 
exemplo, 90% dos profissionais de empresas focadas em data-
driven marketing aprimoram suas habilidades básicas de dados, 
como análises, estatísticas, visualização e narrativa. Nas outras 
organizações, esse percentual é de 56%.  
• Concentre-se no desenvolvimento de uma mentalidade 
analítica: Além das habilidades relacionadas ao uso de dados, os 
profissionais de marketing também precisam desenvolver uma 
mentalidade que “questione” os resultados dos dados para 
poderem identificar novas abordagens que atendam às 
expectativas do consumidor. Elise Bert Leduc, CMO da AXA 
Insurance, afirma: “A chave para usar dados com sucesso em 
marketing é ter pessoas orientadas para a análise, que tenham a 
mentalidade de formular perguntas precisas e relevantes. É 
importante ter uma vocação analítica, que possa desafiar os dados, 
testar sua validade e interpretar com clareza  os insights e 
resultados. Estamos trabalhando para desenvolver essa 
mentalidade entre nossos cientistas de dados e perfis analíticos.” 

Sobre a importância da mentalidade, Adisai Sirisinha da Nissan 
Motor Thailand acrescenta, “Muitos profissionais de marketing, 
especialmente aqueles que estão no campo há 15 ou 20 anos, não 
se sentem confortáveis com os dados. Eles precisam desenvolver a 
mentalidade para abraçar os dados, entendendo a necessidade de 
certos tipos de dados e como usá-los para tomar decisões.” 
 • Aprimoramento em marketing digital e marketing de 
performance: Embora o aprimoramento de dados seja crítico para 
os profissionais de marketing, também é importante que o talento 
de marketing seja aprimorado em marketing digital e marketing de 
performance – marketing online e programas de publicidade pagos 
quando uma ação é concluída, como vendas, cliques, etc. – dada a 
importância crescente desses campos para o e-commerce e o 
social commerce. Além disso, habilidades analíticas e uma 
mentalidade focada em dados são essenciais para executar bem 
essas duas atividades.  
• Desenvolva uma cultura de aprendizagem: aprimoramento será 
a chave para o data-driven marketing e isso requer que os CMOs 
modelem o foco no aprendizado e no desenvolvimento. Como diz 
Katarzyna Jezierska da Visa “A chave para o CMO do futuro será a 
agilidade de aprendizado e a vontade de continuar desenvolvendo 
a visão de como o marketing irá contribuir para os negócios.”  
• Estabeleça um centro de excelência: muitas empresas estão 
tentando encontrar a melhor forma de acessar as habilidades 
especializadas que estão em alta demanda e baixa disponibilidade, 
por exemplo, cientistas de dados. A parceria com agências de 
dados para fornecer esse recurso pode ser uma opção que as 
organizações consideram. Eles também podem estabelecer um 
centro de excelência com habilidades essenciais, como ciência de 
dados e criatividade, para ajudar na função de marketing. Por 
exemplo, como compartilhamos anteriormente, a Vanguard, a 
empresa de serviços financeiros com sede nos Estados Unidos, tem 
um centro de automação de excelência com especialistas 
multifuncionais para conduzir a automação de campanha.30 

  

Se você trabalha em um departamento de marketing 
hoje, precisa amar os dados e ser muito orientado por 
números e insights, em vez de apenas por fé ou 
instinto.” 
 
Camilla Haveland 
Diretora de marketing da Storebrand 
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Acelere a colaboração em todo o ecossistema de marketing 
 
 

A colaboração multidisciplinar é crítica para se tornar 
verdadeiramente data-driven em marketing, especialmente 
quando se trata de coletar dados próprios de diferentes áreas. 
Um desafio importante para a colaboração, citado pelos 
entrevistados, é o fato de que os líderes de todas as funções 
geralmente falam uma “linguagem” diferente e suas metas e 
objetivos às vezes estão em conflito. Cyrille Giraudat, da 
RATPDev, enfatiza a importância de uma linguagem comum 
para estimular a colaboração: “Quando entrei, há três anos, a 
colaboração não estava muito bem estabelecida. Era evidente 
até no vocabulário usado. Por exemplo, “é um projeto de TI”, “é 
um projeto de finanças” ou “é um projeto de marketing”. Na 
minha opinião, a maneira mais eficaz de quebrar silos é uma 
combinação de uma metodologia clara com processos e 
estruturas, definindo como as equipes multidisciplinares irão 
trabalhar. Essas coisas são obrigatórias, mas, sozinhas, não são 
suficientes. Você deve ter um projeto bem-sucedido que mostre 
o que pode ser realizado trabalhando lado a lado desde o 
início.” Algumas das principais funções em que o marketing 
deve buscar colaborações próximas incluem: 
• Colabore com TI: os CMOs estão desempenhando um papel 
cada vez mais significativo em dados e tecnologia. Para cerca 
de um terço (33%), esta é uma responsabilidade direta, com 
41% compartilhando essa responsabilidade com outras 
pessoas. Considerando que as abordagens compartilhadas são 
comuns e as equipes de TI são essenciais para a 
implementação e manutenção de sistemas, uma abordagem de 
marketing colaborativa de TI é essencial, como o uso de 
metodologias ágeis e equipes multidisciplinares. Janneke 
Tranas Marino, da Gjensidige, adere a esse modelo de 
colaboração: “Temos uma equipe multidisciplinar em 
marketing, áreas de negócios e tecnologia. Por exemplo, nossa 
equipe de marketing não é dona do processo de inovação, mas 
temos desenvolvedores de negócios de marketing, CRM e 
experiência do cliente engajados na concepção de serviços de 
inovação ede  novos modelos de negócios. Os desenvolvedores 
de negócios 

fazem parte dos fluxos de trabalho de inovação em estágio 
inicial para construir, executar e corrigir os modelos e fornecer 
uma transferência tranquila para as equipes de 
desenvolvimento ágil, para que possamos facilmente assumir 
os produtos mínimos viáveis (MVPs), otimizar [otimizá-los] e 
decidir sobre o próximo movimento.” 
• Colabore com finanças: as responsabilidades do CMO hoje 
incluem a precificação de novos produtos e serviços – uma 
responsabilidade direta de 51% das organizações em nossa 
pesquisa. É essencial que marketing e finanças colaborem e 
compartilhem dados sobre os preços de produtos e serviços. É 
importante ressaltar que as áreas de marketing devem estar 
alinhadas com as finanças ao definirem indicadores de 
desempenho e métricas mutuamente aceitáveis para garantir 
que as metas de marketing estejam alinhadas com os negócios 
e que haja clareza e consistência em como o desempenho de 
marketing será medido. 
• Colabore com vendas: nossa pesquisa revelou que 27% dos 
CMOs têm responsabilidade direta pelo crescimento do 
negócio e outros 41% compartilham essa responsabilidade. 
Dada a importância das vendas digitais, colaboração entre 
marketing e vendas é essencial. Sessenta e nove por cento dos 
profissionais de marketing afirmam que a área de vendas 
colabora com sua equipe quando se trata de compartilhar 
dados para ações de marketing. Kamran Alemdar, CMO do 
Global Connect Group, um provedor pan-nórdico de 
conectividade baseada em fibra ótica e de TI, diz que é tudo 
uma questão de educar e mostrar o benefício quando o 
assunto é colaborar com outras áreas: “Em nossa organização, 
temos heads de marketing em cada país que trabalham em 
estreita colaboração com a área de vendas. De muitas 
maneiras, nossa equipe educa o time de vendas para mostrar-
lhes os benefícios da colaboração. Por exemplo, podemos 
mostrar a eles a extensão dos leads qualificados de marketing e 
vendas, fornecer dados importantes sobre seus clientes e sobre 
como eles estão interagindo com a marca, para que eles 
entendam melhor a jornada do cliente.” 
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Além disso, por causa do modo diversificado como as empresas 
organizam as áreas, a colaboração próxima entre as equipes de 
vendas, dados e marketing é crítica para conduzir uma jornada 
do consumidor conectado através dos pontos de contato, 
aproveitando os insights em tempo real. 
• Colabore com parceiros externos: Além das funções 
internas, as organizações também devem ter um modelo de 
colaboração bem definido com as agências que as atendem, 
para compartilhar melhores práticas e o uso de dados e 
insights entre elas. No início, as organizações devem 
estabelecer as metas de marketing e publicidade que desejam 
alcançar com suas agências, avaliar suas 

capacidades internas, suas deficiências e as áreas em que 
precisam estreitar a colaboração com os parceiros. Idealmente, 
um modelo de agência eficaz deve ser baseado em três pilares: 
estabelecimento da estratégia e definição dos recursos 
necessários, gerenciamento da parceria e criação de um 
modelo de colaboração ideal.31 

 
  

Temos heads de marketing em cada país que 
trabalham em estreita colaboração com a função de 
vendas. De muitas maneiras, nossa equipe educa a 
equipe de vendas para mostrar-lhes os benefícios da 
colaboração”. 
 
Kamran Alemdar 
Diretor de marketing do Global Connect Group 
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Recrie a jornada do cliente com engajamento em tempo 
real 
 
 

Engajamento de marketing em tempo real significa entregar a 
mensagem apropriada e relevante aos clientes no momento certo 
e garantir que essa mensagem esteja alinhada à estratégia da 
marca. Para começar, os profissionais de marketing devem definir 
os momentos ao longo da jornada do cliente em que o tempo real 
tem mais impacto. Elise Bert Leduc, da AXA Insurance, afirma: 
“Você não precisa investir em todas as iniciativas de marketing em 
tempo real ao longo da jornada do cliente, porque você pode usar 
muito dinheiro ou muitos dados, mas precisa entender quais são os 
momentos-chave na jornada dos clientes, quando você precisará 
estar com eles em tempo real.” O envolvimento de marketing em 
tempo real pode ser ativado com os seguintes recursos: 
• Implementar uma plataforma de dados para fornecer uma 
visão única do cliente: uma plataforma de dados ajuda a integrar 
dados do cliente – como transação, interação e comportamento – 
a uma ampla variedade de conjuntos de dados, incluindo os de 
várias marcas e parceiros e os que estão silos de áreas internas, 
como vendas e atendimento ao cliente. Isso ajuda a atingir uma 
visão unificada dos consumidores, que pode ser usada 
posteriormente para segmentação e determinação de ações 
multicanais, como personalização, campanhas de e-mail ou 
notificações por push. 
Apesar da importância dessas plataformas, apenas 45% das 
organizações atualmente têm uma plataforma que integre e 
gerencie dados de clientes de diferentes fontes. 
Camilla Haveland da Storebrand descreve sua jornada de 
plataforma: “Quando começamos nossa jornada há alguns anos, 
queríamos criar uma plataforma de CRM onde pudéssemos ser 
relevantes, mas também consistentes em nosso diálogo com o 
cliente em todos os canais. Olhamos para diferentes plataformas e 
descobrimos que elas não eram realmente maduras o suficiente. 
Então, começamos a construir nossa própria solução, com a qual 
movemos dados para a nuvem, fizemos modelos preditivos e, em 
seguida, recomendamos ações que entregamos por meio de nosso 
centro de clientes, canais digitais e automação de marketing. Isso 
realmente trouxe resultados. Agora estamos levando isso para o 
próximo nível, à medida que novas fontes de dados e novos canais 
são disponibilizados. Estamos fazendo parceria com um fornecedor 
de tecnologia e agora estamos no meio da implementação de uma 
plataforma integrada de envolvimento do cliente, onde 
combinamos design de serviço e tecnologia para fornecer 
experiências relevantes e envolventes ao cliente.” 
• Utilize ferramentas de escuta para entender a intenção do 
cliente: recursos como escuta de mídia social são necessários para 
ajudar as organizações a entender a intenção e o comportamento 
do consumidor, para coletar dados primários sobre clientes e para 
detectar tendências. Por exemplo, a marca Gatorade, da PepsiCo, 
tem um centro de comando para rastrear conversas de mídia social 
e visualizar as informações. A empresa rastreia todas as métricas e 
comentários relacionados à marca – e mencionando marcas 
concorrentes também – nas plataformas de  

mídias sociais.32 Nossa pesquisa mostra, no entanto, que apenas 
45% das organizações têm esse tipo de capacidade de escuta 
social, apesar da disponibilidade de ferramentas prontas para usar 
que combinam escuta, rastreamento e análises. 
• Tenha uma estratégia e soluções claras de gerenciamento de 
conteúdo: uma estratégia clara de gerenciamento de conteúdo, 
alinhada com o propósito da marca, tornou-se mais importante 
com o início da pandemia. Mais da metade (54%) concordou com a 
afirmação: “A pandemia enfatizou a importância do marketing de 
conteúdo (fornecer conteúdo direcionado e relevante) para 
conquistar a confiança do consumidor online.” Como o uso de 
canais digitais aumentou durante a pandemia, é fundamental 
garantir que o conteúdo recebido no canal seja confiável para os 
consumidores. Isso significa que as plataformas de gerenciamento 
para organizar e orquestrar o conteúdo serão importantes; no 
entanto, apenas 47% das organizações em nossa pesquisa têm 
uma plataforma de gerenciamento de conteúdo. Janneke Tranas 
Marino, da Gjensidige, fala sobre otimização de conteúdo com seu 
hub de conteúdo: 
“Temos um centro de conteúdo para produzir conteúdo adequado 
a cada canal em torno de iniciativas estratégicas e táticas de 
branding. O hub também garante que reutilizemos alguns dos  
conteúdos para extrair o máximo valor deles, de modo que não 
tenhamos que produzir novos conteúdos para cada campanha.” 
• Use ferramentas de automação para entrega: as ferramentas de 
automação de marketing em tempo real ajudam os profissionais 
de marketing a entregar mensagens de marketing personalizadas 
no momento certo aos consumidores. Elas podem permitir que os 
profissionais de marketing forneçam o “próximo melhor 
movimento”, ou seja, considerem várias ações diferentes que 
podem ser realizadas para um cliente específico e, em seguida, 
decidam a mais adequada, com base em seus insights de dados em 
tempo real. A HelloFresh, um provedor de serviços de kit de 
refeição com sede na Alemanha, usa e-mail marketing para 
prospects com base na atividade deles em seu site, como até que 
ponto eles verificam suas ofertas e opções de refeição. Com base 
nesses gatilhos comportamentais, a empresa usa ferramentas de 
automação de marketing para enviar e-mail marketing no 
momento certo para esses prospects.33 Michael Roberts, CMO de 
varejo da Vanguard, uma empresa de serviços financeiros com 
sede nos Estados Unidos, explica como eles impulsionam o a 
automação do marketing: “Temos um centro de marketing em 
tempo real, alimentado por dados próprios e de terceiros, para 
conduzir campanhas automatizadas em todos os canais. Temos 
metas para o número de campanhas automatizadas e, enquanto 
estávamos automatizando 1% das campanhas em 2019, 
aumentamos para 10% em 2020 e agora ultrapassamos os 30%. 
Isso é possibilitado por um centro de excelência em personalização 
e automação composto por especialistas multidisciplinares.” 
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Integre a construção de marca de longo prazo e os 
compromissos de marketing de curto prazo 
 
 

Na jornada para entregar compromissos de marketing de curto 
prazo (por exemplo, marketing em tempo real com resultados 
imediatos, como leads de vendas), os profissionais de 
marketing não devem perder de vista as iniciativas de branding 
de longo prazo. Iniciativas de longo prazo tendem a demorar 
mais para gerarem resultados e a ter métricas mais complexas, 
como “alcance” ou “reconhecimento da marca”. 
No entanto, a construção de uma marca a longo prazo é vital 
para a criação de uma imagem mental clara e amplo 
reconhecimento da marca. 
Algumas das maneiras pelas quais as organizações podem 
integrar a construção da marca de longo prazo e compromissos 
de curto prazo incluem: 
• Crie ações de branding aliadas com iniciativas de marketing 
de curto prazo: as organizações devem agrupar a construção 
da marca em suas iniciativas de marketing tático de curto 
prazo. 
– Camilla Haveland, da Storebrand, fala sobre a integração da 
construção da marca em cada ação tática: “Uma unidade de 
negócios sempre priorizará o marketing tático porque é isso 
que trará receita no curto prazo. Mas, como departamento de 
marketing, nosso papel é ver como podemos capitalizar o 
investimento, garantindo que haja uma ligação natural entre 
estratégia e marketing tático. Devemos garantir que o 
branding esteja presente em tudo o que fazemos – seja nos 
departamentos de comunicação em contato com a mídia ou no 
departamento de RH cuidando do employer branding.” 
– Peter Markey, da Boots UK, diz que a integração começa com 
a entrega dos resultados das iniciativas táticas. “Na Boots, 
estamos de olho nessas duas coisas. Como estamos hoje, para 
onde vai a marca, quem são nossos clientes e com quem 
estamos falando. É tenso. Se você está apresentando os 
resultados do dia a dia, isso ajuda nas conversas mais difíceis 
sobre o investimento de longo prazo para a marca e  
planejamento para o futuro. Mas, se o dia a dia é uma luta, 
essas conversas são muito mais complicadas”, diz ele. 

Descobrimos que 86% dos profissionais de marketing data-
driven afirmam que o marketing em tempo real permitiu que 
sua organização apoiasse a construção de marca no longo 
prazo (isso cai para 51% para outros profissionais). 
• Aloque orçamentos separados para compromissos de 
marketing de longo e curto prazo: é importante que os 
profissionais de marketing tenham orçamentos separados para 
garantir o financiamento adequado tanto para iniciativas de 
construção de marca de longo prazo quanto para iniciativas de 
curto prazo que provavelmente produzirão resultados 
imediatos, como leads de vendas. Por exemplo, David 
Dintenfass, da Fidelity Investments, diz: “Nós nos estruturamos 
em torno do desafio de equilibrar longo e curto prazos. Temos 
orçamentos diferentes para entregar o scorecard do ano 
comercial atual, como receita, e um orçamento de P&D 
separado, onde fazemos construção de marca de longo prazo 
com novas ideias ou iniciativas que não são comprovadas ou 
são mais difíceis de medir, como, por exemplo, usar Redditt ou 
TikTok para alcançar novos clientes. Vamos testar para ver o 
que funciona e, em seguida, dimensionar.” O Global Connect 
Group, um provedor de conectividade e TI baseado em fibra 
ótica que trabalha em todo o norte da Europa, tem como 
cultura vincular todas as suas atividades de marketing à 
construção da marca ou a leads de vendas táticas. E eles têm 
metas mensuráveis em relação a cada um deles. Isso ajuda a 
manter o equilíbrio entre as atividades de curto e de longo 
prazo, compreender a extensão da alocação do orçamento 
para essas atividades, medir sua eficácia e como elas impactam 
os negócios.34 
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CONCLUSÃO 
 
A explosão de dados, impulsionada pela aceleração digital e pelo aumento do comércio eletrônico, está permitindo que o marketing 

atinja seu potencial como um impulsionador do crescimento. O marketing nunca foi tão integrado aos negócios, já que a função do 

CMO se ampliou e se tornou mais holística, com muitos agora sendo responsáveis pela experiência do cliente e pela estratégia de 

crescimento. Dada a necessidade de os profissionais de marketing entenderem verdadeiramente como os clientes interagem com 

marcas e empresas e saber quando e onde abordá-los, os dados em tempo real serão uma ferramenta essencial para os CMOs 

cumprirem sua missão ampliada. Nossa pesquisa revela, no entanto, que as organizações estão realmente lutando para serem 

orientadas por dados no marketing devido aos desafios de capacidade, talento e acesso. As organizações bem-sucedidas nessa 

missão afirmam estar colhendo benefícios que vão desde a tomada de decisões mais eficazes e melhores resultados de negócios, até 

maior capacidade de realizar marketing em tempo real, o que vai cada vez mais ao encontro das expectativas dos consumidores. É 

fundamental que as equipes de marketing de hoje sejam guiadas por dados, para que possam impulsionar o crescimento sustentável 

de suas empresas. 
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METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

Entrevistamos 1.600 diretores de marketing em todo o mundo 
com foco em negócios ao consumidor (B2C). A pesquisa foi 
realizada entre março e abril de 2021. A maioria das 
organizações participantes (93%) relatou ter tido  pelo menos 
US$ 1 bilhão 

em receita no ano fiscal mais recente. Também conduzimos 
entrevistas em profundidade com 25 diretores de marketing e 
outros executivos da área em uma variedade de setores e 
países. 

 
Fonte: Capgemini Research Institute, CMO survey, Março-abril de  2021, N=1.600 profissionais de marketing. 
  

% dos profissionais de marketing por país 
de residência 

% dos profissionais de marketing por setor 

% dos profissionais de marketing por designação % das organizações por receita* 

Estados Unidos 

Reino Unido 

Suécia 

Espanha 

Cingapura 

Noruega 

Países Baixos 

Itália 

Índia 

Alemanha 

França 

Finlândia 

Brasil 

Austrália 

Varejo Bens de 
consumo 

Seguros Bancário Serviços 
de 

Utilidade 
Pública 

Automoti
vo 

Telecomu
nicações 

Outro 
executivo  
C level 
 

Diretor 
Executivo de 
Marketing 
(CMO) 

Diretor 

Vice-Presidente 

Mais de $ 20 
bilhões 

$ 10 bilhões - 
$19,99 bilhões 

$ 5 bilhões - 
$9,99 bilhões 

$ 5 bilhões - 
$ 9,99 bilhões 

Menos de 
$ 1 bilhão 

* Em US$ 
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Conected Marketing com a Capgemini 
 

Aborde a complexidade e melhore a eficiência do 
ecossistema de marketing 
 

O conjunto de recursos e serviços de Conected Marketing, da 
Capgemini, permite que as organizações respondam de 
maneira eficaz às novas demandas do marketing, 
proporcionando experiências diferenciadas aos seus clientes.  

Em seu núcleo está nosso modelo de ecossistema de Conected 
Marketing, construído sobre o triunvirato: Marca Corporativa, 
MarTech e Governança, o que  viabiliza a personalização 
eficiente e o marketing de conteúdo. 

 

 
 
 
Compreender o marketing a partir de uma perspectiva de ecossistema reduz a complexidade e auxilia o CMO em uma gestão mais: 
 

• Data-driven: criação de benefícios além dos valores da marca 
• Responsiva: colaboração entre departamentos 

• Em escala: os serviços se baseiam na interação entre 
negócios e TI 
• Personalizada: dados unificados e confiáveis 

 
  

Gestão de 

Marca 

Organização de 

Marketing 

MarTech 

Ativação de 
Cliente 

Marketing de 
Conteúdo 

Pesquisa de 

Marca 
Estratégia de 

Marca 

Propósito e 

Ativação da 

Marca 

Experiência da 

Marca 

Experiência 

da Marca 

Organização 

de Marketing 

Modelo de 

Agência 

Seleção de 

Agências 

Talentos e 

Cultura da 

Transformaç

ão 

Arquitetura 

Alvo 

Design de 

Plataforma 

Hub de Dados 

do Cliente 

Seleção de 

Fornecedores 

Dados e 

Compliance 

Atribuição de 

Perfil 

Estratégia de 

Marketing 

Omnical 

Automação de 

Marketing 

ROI de 

Marketing 

Estratégia de 

Conteúdo 

eXplosão de 

Conteúdo 

Dados de 

Conteúdo 
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Nossa proposta de valor 
Nossa proposta de valor consiste em criar impacto de marketing ao gerir a complexidade dos desafios. 
 

 
 
 
 

Saiba mais em:  
https://www.capgemini.com/service/customer-experience/connected-marketing/ 
  

Conhecemos seu negócio! 
Nossos consultores trabalham 

com você na sua empresa. 
Isso nos dá um conhecimento 
imbatível do seu negócio e do 

seu contexto. Com esse 
modelo de entrega, somos 

experts em 22 setores. 

One-stop-shopping! 
Temos 265.000 especialistas 
em Negócios e TI em 50 países. 
 

Administração de Dados e 
Software-as-a-Service. 
Compartilhamos riscos, por 
exemplo, atuando como câmara 
de compensação de dados. 

Forte pegada criativa  
1.000 consultores de 
marketing e 1.900 criadores 
em nossas cinco agências e 
20 estúdios 

Parceiro Premium dos 
principais fornecedores 

Ao redor do mundo, 5.000 
especialistas em todas as 
tecnologias de marketing 

 

Profundo 
entendimento do 

setor, combinado com 
experiência em 
transformação  
organizacional 

 

Abordagem de entrega 
de ponta a ponta, 

desde a estratégia, até 
a  

implementação em TI 

Habilidade de 
implementar 

plataforma de dados 
em escala 

Reduza a complexidade. 
Crie impacto 

Excelente know-how 
da MarTech e visão 
geral do fornecedor 

 

Alta expertise de 
marketing  
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Descubra mais sobre nossas pesquisas: 

 
  

Conversas para o amanhã: 
Um futuro sustentável exige 
ação coletiva, liderança mais 

ousada e tecnologias mais 
inteligentes 

 

A chamada do despertar: 
Construindo resiliência da 
cadeia de suprimentos em 

produtos de consumo e varejo 
para um mundo pós-COVID 

Domínio Digital: 
Como as organizações 
progrediram em suas 

transformações digitais nos 
últimos dois anos 

 

O Futuro do Trabalho: 
De remoto a híbrido 

Avanço rápido: 
Repensando a resiliência da 

cadeia de suprimentos para um 
mundo pós-COVID-19 

 

A empresa movida a dados: 
Por que as organizações devem 
fortalecer seu domínio de dados 

 

Clima IA: 
Como a inteligência artificial 

pode impulsionar sua estratégia 
de ação climática 

 

Dimensionando a Inovação: 
Qual é a grande ideia? 

Por que a maioria das inovações 
falham em escala e o que fazer 

a respeito 
 

A revolução da força de 
trabalho fluida 
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