
OS NÚMEROS
FALAM COM VOCÊ
O americano Peter J. Rosenwald é
conhecido como um dos maiores
especialistas em Marketing Direto e CRM
do mundo. Último eleito para o Hall of
Fame da ABEMD, visitou regularmente o
Brasil por mais de 35 anos e tem vivido
aqui nos últimos oito, tornando-se, como
ele mesmo diz, "quase-brasileiro". É autor
do recém-publicado "Accountable
Marketing: Otimizando Resultados dos
Investimentos em Marketing". Peter foi
o fundador e principal diretor executivo
da Wunderman Worldwide e fundador e
presidente da Saatchi & Saatchi Direct
Worldwide. Antes de abrir sua própria
empresa de consultoria, a Consult Partners,
em São Paulo e Londres, em 2001, foi por
três anos vice-presidente de Marketing
Direto do Grupo Abril, atuando como
consultor da empresa por mais de 30
anos. "Os números falam com você", diz
Rosenwald. Nesta entrevista ele se refere
aos aspectos econômicos do marketing
e afirma: "lucro é o objetivo final
do marketing".



Revista Marketing Direto - Seu interesse tem

sido muito maior nos aspectos econômicos do
marketing do que nos criativos, que normal-

mente chamam mais a atenção. Qual a razão

disso?
PeterJ. Rosenwald- Essa é uma pergunta que faço

a mim mesmo com muita freqüência. Fui um pés-
simo aluno de matemática e só fui aprovado no

curso dessa disciplina na escola porque era pré-

requisito básico para o diploma. Acho que a res-
posta foi ter descoberto que se os aspectos financei-
ros do marketing não estiverem corretos, não im-

porta quão excitante seja o projeto criativo: você

perderá dinheiro e ter lucro é o objetivo final do
marketing. Cada vez mais, em minha própria ex-
periência profissional e nos cursos que tenho mi-

nistrado em empresas e universidades, tenho vol-

tado aos fundamentos básicos e ao entendimento
de que ao se permitir observá-los, os números "fa-

larão" com você. E, é a partir desses números que
surgem quase todas as melhores iniciativas de

marketing. Como muitas pessoas de marketing,
costumava acreditar que a inspiração era o ele-

mento chave para o sucesso. Charles Saatchi cha-

mava isso de "proposta obstinada, expressa de

forma dramática". E os melhores esforços de
marketing sempre refletem esta obstinação. Mas o

gênio de Saatchi não se contentou apenas em ex-

pressar a idéia. Aprofundou-se até chegar ao âmago

da questão comercial ou política e a partir daí,
construiu as fundações da proposta. Muito embora

o lampejo criativo seja importante, descobri que o
trabalho árduo, o suor se preferir, constitui o cora-

ção dos grandes esforços de marketing e os núme-

ros evidenciam este trabalho árduo como nenhu-
ma outra ferramenta conseguiria.

Revista Marketing Direto - Os números aos quais
você se refere foram um fator importante nos

esforços de Marketing Direto da Abril?
Peter j. Rosenwald - No início, quando testamos os

primeiros esforços de venda de assinaturas da Veja
e de algumas outras revistas, queríamos realmen-

te verificar se as pessoas fariam as assinaturas e

nossa sofisticação não era lá muito alta. Não mui-
to tempo depois disso, a diretoria da empresa esta-

va procurando por melhores indicadores de

mensuração de seus esforços de marketing e era
mais fácil fornecê-los do lado do Marketing Direto

do que de qualquer outro. Atualmente, a Abril é

certamente o prat icante mais avançado do
Marketing Direto direcionado à informação do país

e possui mais talentos treinados e experiência do
que qualquer outro lugar que eu conheça, no Bra-

sil, além de um forte compromisso da administra-
ção com o assunto. Nos anos que trabalhei com a

Abril, devo ter revisado milhares de iniciativas de

marketing. Muitas eram brilhantes; outras não.
Mas antes que nosso pessoal tivesse as ferramen-

tas para reunir casos de negócios coerentes para
acompanhar essas iniciativas, era impossível sa-

ber se devíamos ou não apoiá-las ou aprová-las.

Porque não testar aquelas que consideramos inte-

ressantes? Um velho amigo meu, que acha que a
maioria das pessoas de Marketing Direto não pas-

sa de pessoas de propaganda em geral, sem ta-

lento suficiente para conseguir emprego em boas
agências, desaprovava a obsessão dos profissio-

nais de Marketing Direto com os testes. "A resposta
de vocês para tudo é o teste", ele gostava de dizer,
provocando. Apesar do importante papel desem-

penhado pelos testes no Marketing Direto, testar
tudo é muito caro. Melhor decidir sobre os méritos

da proposta antes de fazer esse investimento. Por-

tanto, umas das coisas que fizemos na Abril foi
construir ferramentas para auxiliar nossos gerentes

a,clesenvolver casos de negócios coerentes antes de
firmar o compromisso de testá-los. No princípio eles

resistiram à idéia: era muito trabalho para fazer.

Mas depois de um tempo se um caso de negócio
sólido não estivesse lá, o gerente sabia e nem reco-

mendaria para teste. E esses mesmos gerentes des-
cobriram que o processo de uso das ferramentas

demonstrava sua criatividade de marketing. Al-
guns até admitiram que tinham gostado.

Revista Marketing Direto - Desse jeito você pa-
rece acreditar que os números regem tudo. Se é
verdade, quais números são mais importantes?

Peter J. Rosenwald - É claro que os números não
têm prioridade sobre tudo. Mas há algumas dire-

trizes que são extremamente úteis. Diria que o cus-

to permitido por pedido ou por cliente (ACPO) é a
chave. A razão é simples. Em uma proposta comer-

cial, há três fatores principais. O primeiro é a recei-
ta que se espera ganhar; o segundo, o custo do

fornecimento dos bens ou serviços e do pessoal de

atendimento. E o terceiro é o que sobra no final, a

última linha do balanço, de preferência o lucro.
Em algum lugar dela tem que ter dinheiro sufici-

ente para pagar o esforço de marketing e ainda

obter um lucro. A pergunta é sempre a mesma:
quanto consigo obter para gastar com marketing e

ainda mostrar um lucro de "X"? Para ajudar a

encontrar o "X", desenvolvemos um programa so-

fisticado de informática para nossos, geralmente
"nada-sofisticados", gerentes de marketing cons-
truírem seus casos de negócios. O programa permi-

tia que os gerentes ponderassem toda a receita e



"A ressurreição do CRM a partir de sua origem modesta no
varejo é um dos grandes resgates da história do marketing,
Nunca deveria ter ido embora"
variáveis de custo e, depois de feita a provisão
para o lucro esperado da empresa, calculassem
exatamente quanto eles poderiam obter para gas-
tar com marketing. Se esse número fosse muito
baixo, eles eram motivados a remodelar a iniciati-
va até que tivessem verba suficiente de marketing
para conseguir uma boa probabilidade de suces-
so. Com o modelo em mãos, eles poderiam apre-
sentar o caso para a diretoria com um alto grau de
certeza de que seria aprovado.

Revista Marketing Direto - O que o levou a
escrever o livro Accountable Marketing?
Peter j. Rosenwald - Bom, certamente não foi o
dinheiro. Acho que, considerando os dois anos de
trabalho árduo que o livro demandou, eu ganha-
ria no final cerca de 16 centavos por hora, e isso já
incluindo os direitos autorais sobre as duas edi-
ções: em inglês que precedeu a versão em portu-
guês. Falando sério, conforme vamos ficando mais
velhos, há um desejo crescente de dividir aquelas
poucas coisas que aprendemos ou foram inventa-
das ao longo do caminho. Sei que parece clichê
dizer que queremos "retribuir" com um pouco da-
quilo que tivemos a sorte de conseguir, mas, certa-
mente no meu caso, essa é a verdade. Um dos
aspectos mais gratificantes dos meus anos de tra-
balho e de vida no Brasil foi o número de jovens
talentosos com quem trabalhei ou estive em sala
de aula. E quando os encontro, ou ouço falar deles,
e me contam de seu sucesso e, às vezes, o quanto
aprenderam ou as piadas que lembram, isso é

muito gratificante. Accountable Marketing teve ori-
gem no trabalho que fizemos no modelo ACPO.
Vou dar um exemplo. Todos precisam calcular o
incremento (churn) ou a redução (attrition) ao ven-
der uma assinatura ou qualquer outro produto ou
serviço que é entregue ao longo do tempo. Algu-
mas pessoas desistem. Como se calcula o efeito
econômico disso? Uma tabela de redução (attrition),
como parte integrante do modelo ACPO, não pode-
ria ser usada sem o restante do modelo, porém,
qualquer um dos mais de 35 padrões de modelos

ativos, que os compradores do Accountable
Marketing podem baixar gratui tamente da
Internet, é um modelo de redução autônomo e in-
dependente. E no livro, é discutido em detalhe seu
uso em uma extensa gama de iniciativas de
marketing. O mesmo é válido para os modelos que
desenvolvem uma visão do valor do tempo de per-
manência de um cliente e para modelos que pla-
nejam usar diferentes mídias. Deixe-me dar um
conselho para pessoas que estejam pensando em
escrever um livro. É muito mais trabalhoso do que
eu poderia imaginar. Eu já escrevi zilhões de arti-
gos: cada um com um começo, meio e fim e podia
revisar facilmente a totalidade do que tinha escri-
to. Livros não são assim. Você tem que constante-
mente voltar e verificar o que disse em um capítulo
anterior, escrito talvez seis meses antes. Não faça
isso a menos que você goste de castigo.

Revista Marketing Direto - É uma pergunta
bastante óbvia mas, qual é a sua visão do

estado atual do Marketing Direto e CRM no
Brasil?
Peter J. Rosenwald - Antes de mais nada: está
melhor e mais profissional do que era antes. Há
mais e melhores praticantes e um nível maior de
buy-in por parte da alta gerência. Como resulta-
do do crescimento e do fortalecimento da ABEMD,
levando a um maior suporte por parte de seus
membros, a indústria não está apenas crescendo
mas seu crescimento é visível. Essa é a boa notí-
cia. A má notícia é que, parafraseando a gíria do
gueto americano, tem muita gente que pode "fa-
lar a fala", ou fazer o discurso, e muito pouca
gente que sabe o que significa. No meu ponto de
vista, talvez equivocado, há ainda muito pouco
entendimento sobre o que realmente faz o Marke-
ting Direto direcionado por informações e o CRM,
e também muito pouca disciplina no modo como
os negócios são conduzidos. Há muito pouca
mensuração e muito pouca ordem. Há muito pouco
questionamento com as perguntas certas. Recen-
temente, me envolvi em um importante projeto
de uma empresa de serviços financeiros líder em
seu mercado. Fui convidado a revisar suas inici-
ativas de marketing. Seu time havia feito um
bom trabalho, profissional, em seu resumo de
dados. O problema foi que o resumo do trabalho
perdeu o ponto crítico do negócio - um ponto
que se tornava nítido a partir dos números, quan-
do examinados sob a ótica correta - e havia
pouca mensuração. Apenas fazendo as pergun-
tas certas, olhando os números de novas formas e



deixando-os "falar", impondo uma nova disci-
plina direcionada por modelos econômicos, os
resultados cresceram em mais de 10 vezes. Eu
não fiz isso. Os atuais executivos fizeram. Tudo o
que eles precisavam era uma ajuda no processo
de examinar a floresta conhecida em vez de sim-
plesmente contar as árvores.

Revista Marketing Direto - Exceto por algumas
menções formais feitas aqui sobre o CRM, pou-
co foi dito sobre esse aspecto evidentemente
importante do Marketing Direto.
Peter J. Rosenwald - Não há dúvida que o CRM é

certamente a estrela, não apenas do mês mas tam-
bém da década. Com certeza, há de se admirar a
técnica de vendas dos fornecedores de software e

integração de sistemas. Eles conseguiram transfor-
mar a arte antigo e simples de tomar conta com
carinho de seus melhores clientes e fazer com que
se sintam cuidados através do fornecimento de ser-
viços para suprir seus desejos e necessidades, em
uma indústria crescente e direcionada à tecnologia.
Eles pegaram a melhor base de dados existente de
clientes de serviços - aquele conhecimento e ins-
tinto que residem entre as orelhas de um bom
vendedor - colocaram sua melhor roupagem e a
venderam por milhões. Nenhum aspecto do
marketing contínuo, que começa com propaganda
da marca e opera toda a gama através da promo-
ção de vendas e Marketing Direto e direcionado à
informação, recebeu mais publicidade na década
passada do que a Administração do Relaciona-

Revista Marketing Direto - Há algum aspecto
da mensuração que precisa ser entendido com
urgência?
Peter J. Rosenwald - Não sei da parte da "urgên-
cia" mas numa manhã no chuveiro me vi pensan-
do sobre um índice que chamei de ROMI, retorno
sobre o investimento em marketing. Achei que ti-
nha inventado realmente algo novo mas nave-
gando na Internet logo descobri que a expressão
tinha sido usada para o título de um livro, dois
anos antes da minha inspiração. Em nossas car-
reiras somos educados para olhar para o ROI, quanto
de retorno conseguimos para o nosso investimento.
Mas os profissionais de marketing não deveriam
olhar para a mesma coisa quando investem o di-
nheiro da empresa em marketing? Não deveria

haver um Cannes Golden, ou algo parecido, para a
empresa que a lcançasse o mais alto ROMI
contabilizado? Penso que sim. E penso também
que todo profissional de marketing deveria ser
medido por essa régua.

Revista Marketing Direto - Tem planos para
escrever outros livros?
Peter J. Rosenwald - Desde Accountable Marketing
o único livro que pensei em escrever seria sobre
praias. É necessária muita pesquisa do tipo "na
areia", que eu adoro, e já que o Brasil tem tantas
praias maravilhosas, eu poderia trabalhar nele
por muitos anos. Pensando bem, duvido que seja
mensurável ou publicável. Porém, seria muito di-
vertido.

mento com Clientes (CRM). A ressurreição do CRM a
partir de sua origem modesta no varejo é um dos
grandes resgates da história do marketing. Nunca
deveria ter ido embora. Se não fosse pela pressão
da revolução industrial no braço do pêndulo do
individual para a massa, produção em massa,
varejo de massa, tudo de massa, nunca teria ido
embora. Felizmente, o pêndulo balançou de volta
e o consumo individual está provando que a pala-
vra mais perigosa no marketing é "média". Os
índices variam, porém em quase toda indústria, se
somar um ano no valor de permanência de um
cliente, o lucro poderá aumentar em até 125%.

Em trabalho recente realizado para uma associa-
ção com um problema de incremento (churn), um
simples ano extra de associação aumentou o lucro
em quase 30%. Antecipando sua próxima per-
gunta; porque há tão poucas histórias de sucesso?
Nossa experiência mostra que a tecnologia domi-
nou o aspecto chave do CRM, o elemento da tomar
conta. No CRM, tecnologia é como fazer sexo; to-
mar conta é como fazer amor. Tem que ter muito
mais "fazer amor" entre os profissionais de mar-
keting e os clientes. E a administração das em-
presas tem que aprender que para um programa
CRM funcionar tem que ser implementado em
toda parte da organização. É necessária uma
atitude centrada no cliente verdadeira que deve
ser mantida pela administração e também pelo
seu staff. Se o compromisso com o CRM é sério e
não volúvel a modismos, a tecnologia não será o
problema.

"Apesar do importante papel desempenhado pelos testes no Marketing
Direto, testar tudo é muito caro. Melhor decidir sobre
os méritos da proposta antes de fazer esse investimento."

Fonte: Marketing Direto, ano 5, n. 39, p. 6-9, maio 2005.




