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As ferramentas de gestão – ERP, CRM – estão cada vez mais sendo usadas para gerir 
campanhas de marketing. E o conceito de Technomarketing, cunhado pelo Peppers & Rogers 
Group, começa a ganhar força nos departamentos de Marketing e TI das empresas.  
 
Don Peppers e Martha Rogers são conhecidos mundialmente pela estratégia de Marketing 
1to1, onde a idéia é desenvolver e gerenciar relações individuais com clientes individuais. Pela 
primeira vez juntos no Brasil, eles apresentam no seminário internacional de tecnologia em 
marketing, que começa hoje em São Paulo, como gerenciar clientes e executar estratégias 
baseadas na interatividade, na personalização e em resultados.  
 
Fernando Pierry, sócio do Peppers & Rogers Group Latin America, diz que após o estouro da 
bolha da internet, em 2001, quando "todo mundo achava que ia ficar milionário com qualquer 
negócio online", houve um desinteresse exagerado que tirou a internet do foco, que foi 
retomado apenas em 2005 e que agora ganha impulso com a web 2.0.  
 
"Também houve um freio exagerado no e-commerce. É um absurdo uma empresa com 
estratégia B2B não dar suporte personalizado aos seus clientes, principalmente os jurídicos".  
 
Segundo ele, a pulverização e multiplicação das mídias têm deixado as empresas "um pouco 
perdidas". "Antes, só eram necessárias mensagens em TVs, jornais, algumas revistas e rádio. 
Hoje, as publicações estão muito dirigidas e as audiências pulverizadas, o que causa diversos 
problemas. Um é a estratégia, como o Marketing irá dividir a verba. Outro é que agora são 
necessárias diversas campanhas, cada uma com técnica, linguagem e conteúdo diferenciados, 
para que se possa atingir diversos públicos".  
 
Segundo Weslyeh Moriak, presidente do Peppers & Rogers Group Latin América, "o surgimento 
de novas mídias, as redes sociais, a proliferação de canais de contato com audiências, além da 
movimentação do poder em direção ao cliente, transformaram o trabalho de marketing em um 
imenso quebra-cabeça”.  
 
Reestruturação 
 
E esse novo tipo de marketing exige uma reestruturação dentro das empresas. "Não é mais 
possível ter bancos de dados pulverizados e inconsistentes, não adianta achar que a 
implantação de um CRM vai resolver todos os problemas. Na verdade, é aí que eles começam, 
se a empresa não se reestruturar. O CRM deve integrar as informações de todos os 
departamentos e servir como base, inclusive, para ferramentas de gestão de clientes e 
marketing, como as soluções de Enterprise Marketing Management, com gestão de banco de 
dados de clientes, automação dos processos da área de marketing, gestão de campanhas, 
planejamento e acompanhamento de projetos. Não adianta o call center ter um banco de 
dados, o financeiro outro, o comercial outro e assim por diante, se essas informações não são 
partilhadas", diz Pierry.  
 
Os investimentos em tecnologia para marketing no Brasil encontram-se num estágio inicial, 
bastante concentrados em internet, bancos de dados e sistemas de interação com clientes, 
segundo dados do Peppers & Rogers Group. Mas o segmento de automação de marketing 
apresentará um forte crescimento nos próximos anos.  
 
De acordo com Pierry, as médias e grandes empresas brasileiras já aplicam parte de sua verba 
de marketing em tecnologia. Entretanto, o percentual ainda é baixo, situando-se na casa dos 
5% a 10% do total da verba de marketing.  
 
O executivo destaca que a internet, as tecnologias de banco de dados e de sistema de 
interação com clientes respondem por cerca de 80% dessa verba. Os percentuais foram 
obtidos em recente pesquisa online realizada pela consultoria junto aos assinantes de sua 
newsletter 1to1 Weekly, que circula para mais de 20 mil assinantes (por opt-in) no Brasil.  



 
Relacionamento 
 
"Ainda existe o problema do relacionamento entre as equipes de TI e de Marketing. A de TI diz 
que o Marketing não sabe pedir, e a de Marketing diz que a TI complica e cobra caro qualquer 
alteração, dificultando a aderência no desenvolvimento de novos sistemas. Além disso, o 
budget para ferramentas de gestão geralmente está vinculado ao CIO e o Marketing não 
consegue demonstrar que sua área impacta em toda a empresa".  
 
"O profissional de marketing deve entender como a tecnologia pode ajudá-lo e os de TI devem 
entender as necessidades do Marketing e que recursos estão disponíveis para atender essa 
demanda", diz Mohriak.  
 
Pierry afirma que este relacionamento em geral é complicado e defende uma abordagem mais 
cooperativa. "Alguns executivos de Marketing ainda ficam entrincheirados, abrem mão de todo 
o budget e, se algo dá errado, colocam a culpa na TI. Mas estes estão com os dias contados". 
 
 
Leia mais: 
 
 
A experiência da Amazon.com 
 
Bill Price, primeiro vice-presidente do site Amazon.com, responsável pela área de Assistência 
ao Cliente, será um dos palestrantes no seminário internacional de tecnologia em marketing, 
mostrando sua experiência sobre a implementação de processos globais para o atendimento 
de consumidores globais.  
 
Para ele, The best service is no service (O melhor serviço é não ter serviço, título do seu novo 
livro), a excelência do atendimento ao cliente pode ser traduzida no desafogar do call center, e 
resulta em grandes lucros para as empresas.  
 
A Amazon.com foi um dos primeiros cases de sucesso do e-commerce e começou vendendo 
livros, música e vídeos, produtos que não costumavam sofrer qualquer tipo de dano quando 
enviados ao seu destino de navio e cuja reposição não era problemática em caso de acidente, 
já que o custo da operação muito baixo.  
 
Logística reversa 
 
Mas quando o site começou a vender produtos eletro-eletrônicos esta situação mudou. Com 
produtos caros, a sua reposição não poderia ser efetuada sem maiores perguntas. Ao invés 
disso, teve de seguir o padrão de logística reversa, práticas efetuadas através da emissão de 
RMAs (return merchandise authorizations - autorizações para retorno de mercadorias).  
 
Com isso, os clientes ligavam para o centro de atendimento da Amazon para saber o que 
precisavam fazer para retornar um destes produtos mais caros, descreviam as razões para o 
atendente, solicitavam a RMA, e aguardavam a RMA para chegar pelo correio. Tudo isso 
demandava muito tempo de ambas as partes.  
 
A solução foi criar o serviço “downloadable return labels” onde o próprio cliente controla o 
andamento da sua RMA sem a necessidade de falar com um atendente.  
 
Fernando Pierry, sócio do Peppers & Rogers Group Latin America, diz que a Amazon.com 
“sempre tira um coelho da cartola”. “Todas as estratégias são desenvolvidas em cima do 
profundo conhecimento do cliente, e as informações são compartilhadas. Agora mesmo eles 
aprimoraram a wish list, que passou a ser a universal wish list, permitindo que você adicione 
produtos de qualquer outro site. Com isso, eles ganham mais conhecimento sobre os hábitos 
dos clientes e podem oferecer uma experiência cada vez mais personalizada”.  
 



Price foi fundador e presidente do Global Operations Council, cujos membros incluem 
Amazon.com, Cisco, Dell, Delta Airlines, Microsoft, dentre outros. Além disso, foi o principal 
executivo da divisão de serviços de call center da MCI e da McKinsey nos EUA e Europa. Há 
seis anos fundou a empresa Driva Solutions, usando a experiência de consultoria em serviços 
de assistência ao cliente. Atualmente, Price é presidente e CEO dessa empresa. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 ago. 2008. Seudinheiro, p. B-8. 
 
 
 
 
 


