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Don Peppers
Consagrado há mais de 20 anos como
uma das principais autoridades mundiais
em estratégias comerciais voltadas a clientes, Don Peppers é autor aclamado e sócio
fundador do Peppers & Rogers Group,
a mais importante empresa mundial de
consultoria em gestão voltada a clientes.
O jornal londrino The Times incluiu Peppers
na lista dos "50 grandes pensadores."
A Accenture o incluiu na sua lista "100
intelectuais de negócios". Com a coautora
Martha Rogers, Ph.D., Peppers publicou
diversos best-sellers internacionais que
venderam, ao todo, mais de um milhão de
cópias em 18 idiomas. O livro mais recente
de Peppers e Rogers se chama "Extreme
Trust: Honesty as a Competitive Advantage"
(Confiança ao extremo: honestidade como
vantagem competitiva).

Os líderes de marketing que contam com percepções dos clientes obtidas
através de vários canais (omnichannel) possuem uma visão mais abrangente
daqueles que têm apenas um canal de interação, e conseguem desenvolver
conteúdo e mensagens mais relevantes e atraentes, criando fidelidade
de longo prazo

A

A revolução tecnológica mudou a forma como as pessoas interagem com os amigos,
a família e as marcas com as quais fazem negócios. Como os clientes têm acesso

a vários canais, eles deixam um grande rastro digital. Os especialistas de marketing que
seguem esses rastros de dados e têm meios para interpretá-los descobrirão um tesouro
em termos de insights sobre os clientes.
Com a coleta, a análise e as ações baseadas em insights provenientes de atividades
omnicanal dos clientes, os especialistas de marketing têm uma ideia muito mais clara sobre cada
cliente, inclusive sobre suas necessidades, preferências, comportamentos e motivações. Esses
insights valiosos permitem que os especialistas criem campanhas e métodos de comunicação

para proporcionar experiências mais personalizadas e significativas, que podem resultar em
mais envolvimento e, consequentemente, mais fidelidade e valor permanente.
Cada vez mais líderes de marketing estão reconhecendo as oportunidades geradas pelo uso
dos dados omnicanal sobre os clientes. Em um estudo recente da MarketingSherpa, os líderes
mencionaram a capacidade de agir com base nos dados sobre os clientes para melhorar o desempenho do marketing como o principal objetivo a ser alcançado na análise de marketing de 2013.
Definir metas e objetivos com base no uso de dados sobre os clientes em diversos pontos de

Julie Roehm

contato é o primeiro passo para conectar a experiência do cliente com toda a empresa. No

Julie Roehm é "diretora de histórias"
e vice-presidente sênior de marketing
da SAP. Nessa função, Julie e sua equipe
ajudam a humanizar a marca SAP com
histórias de clientes. Antes de abrir sua
própria empresa de consultoria em 2007,
Roehm ocupava o cargo de vice-presidente
sênior de comunicação de marketing do
Wal-Mart Stores. Ela também atuou como
diretora de comunicações de marketing
no Chrysler Group, onde era responsável
por todas as iniciativas de comunicação
das marcas Chrysler, Jeep® e Dodge. Em
2004, Julie foi nomeada para o prêmio
Marketing All-Star da Automotive News
e para o prêmio Automotive Marketer
of the Year da Brandweek.

entanto, ainda é um desafio aproveitar os rastros digitais dos clientes e usar esses insights
para obter vantagem competitiva. A capacidade de analisar as interações omnicanal dos clientes em tempo real pode ser a chave para conectar a experiência do cliente com toda a empresa.
Nesta edição do 1to1 Executive Dialogue, os líderes de vanguarda do setor, Don Peppers, sócio
fundador do Peppers & Rogers Group, e Julie Roehm, vice-presidente sênior de marketing
e diretora de histórias da SAP, falam sobre como os líderes de marketing podem usar os dados
omnicanal sobre os clientes e as análises, além de fazer recomendações sobre como estabelecer
vínculos entre a experiência do cliente e o desempenho da empresa.
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Como a volatilidade do cenário comercial
influencia a forma como as empresas
devem interagir com os clientes?
Julie Roehm: O advento das mídias sociais
é único. Além de elas serem a última tendência,
pela primeira vez temos algo que possibilita
o marketing em massa em um nível individualizado. O foco é compreender como podemos
usar o que os clientes falam sobre o valor que
agregamos, usando a voz deles e não a nossa.
Hoje, os clientes detêm o poder sobre a mensagem; eles geram e ditam a mensagem.
Em outras mídias de massa, esse poder está
sob controle das empresas ou corporações.
Agora queremos capacitar e adotar a voz
dos nossos clientes.
Na SAP, temos a SAP Community Network,
uma comunidade composta por 2,5 milhões
de pessoas que expressam suas vontades.
Podemos participar das conversas, mas não
detemos poder algum sobre elas, já que elas
ocorrem em um espaço social.
As conversas que vemos entre as pessoas, que em alguns casos são nossos
clientes, fornecem muitos insights e muito
valor, ajudando-nos a construir relações
melhores por meio de métodos de marketing
adequados. As empresas devem participar de
comunidades online para ajudar a influenciar
as discussões e solucionar problemas. Além
disso, as organizações podem identificar os
principais clientes e envolvê-los para ajudar
a torná-los partidários das marcas e recompensá-los pelo empenho nessa promoção.
Quando pensamos nas atuais plataformas sociais e móveis mais populares, como
a Yelp e a Uber, vemos que todas elas são
voltadas para o cliente que tem total controle
sobre seu próprio destino.
Isso é incrível. Estamos mesmo em uma
nova era e é muito bom fazer parte dela.
Don Peppers: Como estamos todos mais
interconectados, a atmosfera de informações aceitáveis mudou. Como clientes,
estamos cercados por esse oceano de
informações que recebemos e não temos
tempo para assimilar todas elas. Por isso, nós

a filtramos. O primeiro filtro a aplicar é a integridade. Posso confiar nessas informações? Se as informações são de uma marca
que conheço e na qual confio, vou confiar nas
informações. Porém, muitas vezes as informações são de marcas que estão tentando
me convencer a comprar algo e não confio
nelas. Geralmente, confio nas informações
presentes nas redes sociais. Confio no que
meus amigos dizem porque eles não têm
segundos interesses. Eles podem não ter
certeza ou passar informações incorretas,
mas não fazem isso intencionalmente. Eles
não são tendenciosos devido a seus objetivos. Eles não me usam como se eu fosse um
objeto.

"Quando pensamos nas atuais
plataformas sociais e móveis mais
populares, como a Yelp e a Uber,
vemos que todas elas são voltadas
para o cliente que tem total controle sobre seu próprio destino."
Julie Roehm, vice-presidente sênior de marketing e diretora de histórias da SAP

De quais formas os especialistas de
marketing podem usar melhor as informações disponíveis sobre os clientes
para estabelecer vínculos mais estreitos com eles?
Peppers: A maioria dos especialistas de
marketing ainda vê essas informações sob
o prisma errado. Eles tentam analisar essas
informações para identificar os clientes mais
valiosos. O certo é avaliar as opiniões e a outra
voz dos dados compartilhados pelos clientes
nas plataformas das mídias sociais, principalmente devido à quantidade de dados de
clientes disponível atualmente. O diferencial deve ser tentar entender quais são as
necessidades de cada pessoa. O que motiva
as ações de cada cliente? A maioria das
empresas ainda está na Idade da pedra em
termos de classificar os clientes de acordo
com suas necessidades. As empresas devem
buscar esse objetivo para tentar compreender as motivações de diferentes clientes.
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Roehm: Quando pensamos no mecanismo
de recomendações da Amazon, vemos
que eles estão tentando fornecer o que as
pessoas precisam com base no histórico de
compras. Porém, como é possível identificar
o que motiva as compras? Para determinar
os fatores motivacionais, você deve observar
não só o antigo ciclo de compra no varejo
como também as conexões sociais e outros
dados externos. Quando as empresas compreenderem as motivações dos clientes, os
especialistas de marketing poderão estimular
o envolvimento dos clientes, de forma útil
e personalizada, gerando conversões e crescimento da renda. Como todos sabemos, não
faltam informações para os especialistas
de marketing de todo o mundo. O que falta
são insights reais que nos ajudem a compreender e perceber melhor as motivações
dos nossos clientes.

Na sua opinião, quais são os maiores
desafios que as empresas enfrentam
para obter uma visão completa de cada
cliente?
Roehm: Para as grandes empresas, a quantidade de dados é gigantesca. Por isso,
é necessário diferenciar conjuntos de
dados de clientes que têm mais impacto.
A velocidade com que as empresas podem
identificar e compreender o que é novo
e o que é importante é essencial. Os dados
das interações dos clientes de uma semana,
ou até mesmo de um dia atrás podem ser
irrelevantes e pouco precisos. As empresas
precisam ter acesso aos dados em tempo real
para tomar as decisões no momento certo.
Você também deve combinar os dados
internos que as empresas têm sobre os
clientes aos dados externos. Essa combinação permite que os especialistas de
marketing criem soluções importantes
de acordo com o momento.
O trabalho do especialista em marketing
nunca foi tão desafiador. Isso se deve à necessidade de sintetizar e analisar os dados
internos e externos com rapidez e precisão.
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Peppers: A demanda pela análise de
dados vai aumentar muito nos próximos
anos e já está em falta. No entanto, embora
a análise de dados seja um conjunto de
habilidades necessário, toda a população,
principalmente os gerentes de marketing
e os gerentes de negócios, devem melhorar
seus conhecimentos matemáticos. Há 100
anos era necessário saber ler e escrever
para conseguir ocupar um cargo de gerente.
Hoje, você precisa saber interpretar gráficos
estatísticos e as falhas das análises estatísticas para conseguir um cargo.

Quais abordagens eficazes os especialistas em marketing podem adotar para
superar alguns desses desafios?
Peppers: A alta gestão precisa compreender
a importância da aptidão analítica. Algumas
sessões em raciocínio estatístico já ajudam.
Para lidar com a falta de conhecimento nessa
área, a liderança sênior deve ter uma função
ativa no aprimoramento das habilidades da
gestão atual.
Roehm: A tecnologia é essencial para que
possamos aproveitar os benefícios dos
insights sobre big data e promover experiências dos clientes em toda a organização.
Precisamos conhecer os benefícios da
tecnologia atual e desenvolver habilidades
analíticas para contarmos com especialistas
em marketing que podem tomar decisões
com base não só em seus instintos, como
também em fatos mensuráveis.
Além disso, precisamos de pessoas que
saibam como inovar, não só o conteúdo
desenvolvido, mas também a forma como
o público-alvo o utiliza. É necessário tratar
o marketing mundial com inteligência e criatividade. Em vez de passar o expediente
esperando que as informações cheguem
até nós, precisamos entender que o mundo
trabalha 24 horas, 7 dias por semana, e que
precisamos fornecer experiências consistentes aos clientes durante todo esse
período e devemos estar prontos num piscar
de olhos para aproveitar novas oportunidades
para nossos clientes e nossas marcas.

Com base nesse gigantesco rastro
omnicanal que os clientes deixam sobre
si mesmos, vocês podem mencionar
alguns exemplos de como as empresas
podem usar essas informações para
obterem vantagem competitiva?
Peppers: A questão real é: Como você usa os
dados sobre os clientes que estão disponíveis para todos os seus concorrentes e os
transforma em vantagem competitiva para
você? De alguma forma, as empresas devem
combinar esses dados com seus dados
internos. Todas as vezes que os clientes
especificam suas preferências, eles criam um
potencial natural de vantagem competitiva.
Quando você combina esses dados aos
insights obtidos com informações externas,
é possível criar relações iterativas com os
clientes com base nas preferências definidas
e ajustar suas atividades a essas preferências. Quanto mais informações o cliente
fornece, mais fiel ele será. Mesmo que a concorrência forneça o mesmo nível de serviço
e tenha os mesmos dados externos que você,
o cliente precisaria primeiro ensinar a esse
concorrente o que já ensinou a você.
Roehm: A chave para qualquer relação
de sucesso é a franqueza. No mundo digital,
alguns especialistas em marketing e grandes
empresas são avessos à abertura. Solicitar
o feedback dos clientes é uma forma de dar

"Sempre que os clientes especificam suas preferências, cria-se
um potencial natural para vantagem competitiva."
—Don Peppers, sócio fundador do
Peppers & Rogers Group

início à conversa. Embora isso represente um
risco para as empresas, já que o feedback
pode ser extremamente negativo, cada situação negativa pode tornar-se uma situação
positiva.
A criação dessa relação aberta promove
a confiança e a fidelidade. Na minha opinião,
isso é praticamente uma nova forma de pesquisa. Ouvindo e tornando tudo mais público,
as empresas recebem feedback, o que
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é tão importante na construção do relacionamento quanto à disponibilização de cupons
ou ofertas para os clientes.

Vocês podem mencionar algumas formas como compreender melhor cada
cliente pode ajudar os especialistas
de marketing a obterem resultados
melhores?
Peppers: Clientes diferentes têm necessidades diferentes. Eles querem atributos
diferentes de seus produtos ou serviços,
e quanto mais insight você tem sobre
o tratamento diferenciado de clientes, mais
sucesso sua empresa tem. Tratar todos os
clientes da mesma forma é tratá-los como
clientes não especiais. Porém, ao tratar
cada um dos clientes de uma forma, com
base no que é possível saber sobre eles, você
obtém vantagem. A questão é ter vantagem
competitiva em relação a outras empresas
que estão tentando criar as mesmas relações
com os clientes fornecendo experiências
diferenciadas a eles.

Os especialistas de marketing geralmente lutam para ligar os pontos
entre a experiência do cliente
e o desempenho da empresa. O que
vocês recomendam quanto a isso?
Roehm: Não é possível ter desempenho
comercial positivo sem uma boa experiência
para os clientes. A experiência dos clientes
é a métrica de desempenho da empresa.
Da perspectiva do especialista de marketing,
você não quer ser invasivo nem importuno,
mas precisa descobrir formas de estar
presente quando seu cliente precisar. O envolvimento ativo e a forma como o cliente
se conecta com sua marca é uma excelente
medida do tipo de experiência e satisfação
que você fornece ou não e com base na qual
os especialistas de marketing podem aprender e agir.
Peppers: Uma boa experiência para
o cliente é sinônimo de bons resultados
financeiros. Contudo, as empresas têm
3
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dificuldade para manter essa conexão porque
bons serviços têm custo alto, apesar de
representarem benefícios futuros quando
o cliente retorna ou recomenda a marca
a outro cliente.
Os clientes criam dois tipos diferentes
de valor: eles compram hoje e mudam
de opinião sobre você de uma forma que
podem aumentar ou diminuir a quantidade
de itens que compram de você no futuro.
Suponhamos que um cliente importante
faça uma reclamação, mas você não se saia
bem e ele desligue a chamada ainda mais
nervoso. Sua empresa não acaba de perder
uma parte de seu valor econômico? O valor da
sua empresa baseia-se no fluxo de caixa previsto para o futuro e essa previsão acaba de
diminuir porque esse cliente não fará mais
compras com tanta frequência e porque
alguns dos amigos ou colegas do cliente

em questão também não as farão. Embora
você não possa definir no futuro o efeito
que esse problema teve no caixa, o valor
foi destruído hoje.
As empresas que conectam esses pontos
percebem o vínculo entre um bom atendimento ao cliente e o fluxo de caixa futuro.
Elas são ainda melhores nas distinções
analíticas, ao tentar calcular os valores permanentes dos clientes numa base regular
e ao medir ou rastrear as mudanças nesses
valores permanentes. Quando o valor permanente aumenta ou diminui, temos o valor
real das partes interessadas para a empresa.

Quais empresas podem ser consideradas exemplos de excelência no uso
das informações sobre os clientes
para fortalecer os relacionamentos
com os clientes?

Roehm: Um dos clientes da SAP é uma cooperativa de gêneros alimentícios da Europa.
Eles queriam melhorar a experiência do
cliente fornecendo um método cômodo
e fácil de interação por comércio eletrônico.
Para isso, eles desenvolveram um aplicativo
para iPhone que permite que os clientes
façam seus pedidos usando seus smartphones. Houve um aumento de receita em 22%
e o tamanho médio das compras cresceu
41%. Esta é uma forma excelente de melhorar
a experiência do cliente: oferecendo um
meio cômodo para o envolvimento dos clientes. Além disso, os dados desse novo canal
estão sendo registrados e usados para
enviar promoções e cupons para os clientes
com base nos artigos de que eles gostam
e em insights compartilhados pelos próprios
clientes. n

Tradução disponibilizada pela SAP

Como líder de mercado em desenvolvimento de software, a SAP ajuda empresas de todos os portes e setores a melhorar a gestão corporativa. Dos escritórios à sala da diretoria, dos depósitos às vitrines, do desktop aos dispositivos móveis, a SAP capacita pessoas e organizações
a trabalharem colaborativamente de modo mais eficaz e a usarem com mais eficiência os insights sobre os negócios para estar à frente da
concorrência. Os aplicativos e serviços da SAP capacitam mais de 197.000 clientes (número que inclui clientes provenientes da aquisição da
SuccessFactors) a operar com lucratividade, a se adaptar continuamente e a crescer de modo sustentável.
Para mais informações, acesse www.sap.com/brazil

O foco da 1to1® Media é ajudar organizações de todo o mundo a obter o máximo valor de sua base de clientes. Fornecemos recursos que
ajudam executivos sênior a implementar mudanças e tomar iniciativas com base em clientes, que se tornam o foco central da estratégia de
crescimento. As publicações personalizadas da 1to1 Media exploram as melhores práticas, as tendências e os desenvolvimentos de empresas
que usam iniciativas de clientes para mudar os resultados. Com o apoio do Peppers & Rogers Group, líder mundial em estratégias dedicadas
a clientes e marketing de relacionamento, a 1to1 Media combina liderança conceitual, experiência em campo e conhecimento editorial para
fornecer o conteúdo necessário para nosso público composto por mais de 130.000 tomadores de decisão.
Para mais informações, acesse www.1to1media.com
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