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Vender em vez de proteger informações cadastrais de clientes pode ser um bom negócio a curto 
prazo. Mas pode ser perigoso a médio e longo prazos. Em síntese, é o que sugere Vikas Mittal, 
professor da Katz Graduate School of Business, da Universidade de Pittsburgh (EUA), que esteve 
no Brasil em janeiro para falar a um grupo de 30 executivos da Roche. Doutorado em 
Administração de Empresas pela Universidade de Temple, na Filadélfia, Mittal é um dos jovens 
pesquisadores com maior número de artigos de marketing publicados atualmente nos Estados 
Unidos. O foco de suas pesquisas está em entender a cadeia de lucro criada pela satisfação do 
consumidor, incluindo decisões de compra e recompra, e em como o estilo de vida desses 
consumidores tem mudado as estratégias das corporações. Na avaliação de Mittal, na era da 
informação digital e na nova economia, dominada pelo setor de serviços, sistemas de segurança 
eficientes serão poderosos garotos-propaganda.  
  
 
Vikas Mittal: as empresas inteligentes não aguardam a lei   
 
Meio & Mensagem - O senhor é considerado um dos professores com doutorado que mais 
publicam estudos e artigos sobre marketing nos Estados Unidos. Quais são as principais 
mudanças que estão ocorrendo nesse setor? 
 
Vikas Mittal - Nos Estados Unidos, existem atualmente muitos professores se dedicando à 
pesquisa básica, e uma das áreas que têm recebido grande atenção é a de marketing. Há um 
consenso de que o marketing está mudando e fala-se muito sobre isso. Até o momento, os 
estudos realizados apontam para duas conclusões. A primeira é que o foco das campanhas em 
serviços é cada vez maior. Isso acontece porque, se você olhar em volta, não são só as 
organizações que estão oferecendo muito mais serviços, como também os serviços estão 
ganhando peso na economia. Por isso, o marketing de serviços ganha importância. As empresas 
estão fornecendo mais serviços do que no passado e os serviços serão o motor da economia no 
futuro. Hoje, nos Estados Unidos, mais de 60% do PIB vem de serviços. O percentual era de 5% 
ou 6%, há dez anos. Em países de economia expressiva, com exceção da China, ocorre a mesma 
coisa. A Índia é uma economia que está competindo basicamente em serviços de tecnologia da 
informação e desenvolvimento de softwares. É nessas áreas que estão os melhores salários, não 
na manufatura. O ponto seguinte diz respeito ao uso da tecnologia para melhorar a qualidade dos 
serviços e oferecer novos serviços. Se uma empresa quer disponibilizar bons serviços aos clientes, 
uma das ma neiras que tem para fazer isso é através da digitalização de informações e da 
Internet. Tenho prestado consultoria e feito muitos trabalhos, pesquisas e artigos que têm como 
foco o uso da Web para identificar clientes de alta qualidade e oferecer serviços personalizados a 
eles. Uma das coisas que observamos é que, quando se quer oferecer serviços personalizados a 
um grande número de consumidores, é preciso convencê-los a disponibilizar informações para que 
a sua empresa possa apresentar um serviço melhor. Quando entro em uma pequena loja, onde 
vou com freqüência, os funcionários me reconhecem automaticamente e sabem o que estou 
acostumado a comprar. Mas, se eu for a um banco, preciso dar alguns dados para ser 
reconhecido. E é aí que está o principal problema . Para receber serviços de qualidade, as pessoas 
precisam oferecer informações às empresas. 
 
M&M - Um dos setores em que a segurança dos dados é mais levada em conta é o de bancos. As 
pessoas, de modo geral, estão preocupadas com a clonagem de cartões de crédito e o roubo de 
suas informações nos sites das instituições financeiras em que guardam dinheiro. Nos Estados 
Unidos, os bancos já começam a usar a segurança como diferencial em suas ações de marketing? 
 
Mittal - A preocupação dos consumidores com segurança é legítima. Se olharmos outras 
indústrias, segurança sempre foi um dos principais cuidados. Dois exemplos. Na indústria 
automobilística, temos o caso da Ford, que por um problema com os pneus de um modelo quase 



fechou. A indústria farmacêutica, quando descobre uma nova droga, investe milhões de dólares 
no processo de aprovação dessa droga e na regulamentação para evitar problemas. Em indústrias 
estabelecidas, com histórias mais longas, segurança faz parte do plano de marketing. A Volvo faz 
propaganda dizendo que seus carros são os mais seguros do mundo. Os bancos ainda não 
perceberam que segurança faz parte do planejamento de marketing. Acham que é um problema 
de tecnologia, que não faz parte do marketing do produto. Se você olhar para os Estados Unidos, 
já existem alguns bancos que estão começando a fazer o marketing de segurança para ter alguma 
vantagem. O Citibank é um exemplo. Foi o primeiro a colocar a foto do cliente no cartão de 
crédito, só por segurança. Há também o National City, um dos maiores bancos de varejo do país. 
Quando se entra no site dele, vê-se uma mensagem que diz que, se você tiver qualquer problema 
de segurança no site, o banco ficará responsável por resolvê-lo. Quer dizer, a instituição chama 
para si a responsabilidade sobre qualquer problema de segurança que os clientes venham a ter 
com o site e usa a segurança como diferencial. A lógica é simples. Se você vai ao banco e o banco 
é assaltado quando você está lá dentro, os ladrões levam o seu dinheiro, mas a responsabilidade 
não é sua. Não é você quem vai perder dinheiro, é o banco. Hoje, as instituições financeiras 
entraram na sua casa, via Internet. Sua casa é agora área de recepção do banco, é uma área que 
devem proteger, uma área pela qual são responsáveis. 
 
M&M - Mas os bancos não têm tradição de falar de segurança? 
 
Mittal - Em geral, os bancos têm sido associados à segurança. Mas a questão é que não estamos 
falando de algo restrito a eles. Os bancos são um dos exemplos, mas não o único. Estamos 
falando também de cartões de crédito, consultórios médicos que mantém bancos de dados e estão 
online, sites que oferecem serviços de compra de ações, sites de investimentos pessoais. Todos 
eles recebem informações que devem ser guardadas em segurança. O passaporte norte-
americano deixou de incluir o endereço das pessoas e o Social Security Number (equivalente ao 
RG no Brasil) para dificultar o roubo de identidade. Outra indústria em que a questão de 
segurança tem ganhado destaque é a da educação. Escolas e universidades estão dando senhas 
para os alunos e deixando de usar o Security Social Number para identificá-los. Estão criando 
outro número para proteger as notas, os arquivos, o histórico pessoal de cada um.  
 
M&M - Essa já parece ser uma reação ao desconforto das pessoas com a falta de segurança no 
armazenamento de seus dados pessoais e mesmo com a venda de informações sobre elas. Como 
se identificou isso e se passou a pensar no marketing de segurança? 
 
Mittal - Sabemos, faz tempo, que as duas principais barreiras à compra de produtos e serviços 
pela Internet são a falta de contato físico e o medo de roubo de informações. Entre 75% e 80% 
das pessoas que usam Internet mas não fazem compras através dela apontam a segurança como 
principal problema. Outro exemplo da preocupação crescente com a segurança das informações é 
o sucesso do Do Not Call nos Estados Unidos (cadastro de pessoas que não querem receber 
ofertas de produtos e serviços por telefone, e que impõe multas às empresas que não o 
respeitarem). 
 
M&M - Por isso o marketing de segurança é importante, porque é uma forte demanda dos 
consumidores... 
 
Mittal - É mais do que fazer o que o consumidor diz que quer. É uma responsabilidade das 
companhias. O marketing tem a responsabilidade de criar uma ligação entre o produto da 
empresa e o consumidor. Porque existem consumidores que não sabem o que precisam.  
 
M&M - Como fazer o marketing de segurança sem assustar o consumidor? Se alguém começa a 
anunciar que tem um novo sistema de segurança, deixa subentendido que antes não tinha um 
sistema tão bom assim. 
 



Mittal - As pessoas que trabalham com marketing têm duas responsabilidades. A primeira é 
convencer o consumidor de que algo é importante. A segunda é provar que a empresa em que ele 
trabalha é a que tem o melhor produto ou serviço do mercado. Os  cremes dentais são um 
exemplo. No passado, eram só para prevenir o aparecimento de cáries. Mas, quando a primeira 
empresa lançou a idéia de branqueamento dos dentes, teve o trabalho de convencer os 
consumidores de que era importante ter os dentes brancos e que ela era a organização que 
possuía o melhor produto para isso. Na área de segurança existem grandes oportunidades, 
porque a primeira etapa já foi transposta. As pessoas já estão convencidas de que segurança é 
algo importante. O fundamental hoje é provar, sem dúvidas, que a sua empresa é a que oferece 
os melhores sistemas de proteção ao consumidor em sua área de atuação. 
 
M&M - Muitas empresas brasileiras desconfiam dos próprios clientes quando os serviços que 
prestam não funcionam. A culpa é, geralmente, atribuída ao consumidor. Os bancos, por exemplo. 
São relativamente comuns os casos de pessoas que tiveram o cartão de crédito roubado ou 
clonado e foram colocadas sob suspeita. Em outros casos, quando o cliente não é constrangido, 
tem que se incomodar para resolver um problema que não foi causado por ele. Talvez essa 
desconfiança seja uma questão cultural dos empresários brasileiros... 
 
Mittal - Esse é um problema comum em diversos países em desenvolvimento. As empresas 
precisam ter um histórico dos consumidores. Se eu sou cliente do American Express há 15 anos e 
acontece algo com meu cartão, eles poderão verificar pelo histórico da relação que mantêm 
comigo se sou ou não uma pessoa confiável. Mais uma vez, a tecnologia é importante. 
Recentemente, roubaram meu cartão em Chicago e sacaram US$ 300 em vários caixas 24 horas. 
Quando liguei para o banco, a instituição entrou nos arquivos de filmagem e pôde verificar que 
não fui eu quem pegou o dinheiro. A partir daí, o roubo deixou de ser um problema meu e passou 
a ser do banco. A tecnologia vai ajudar as empresas a liderar seus mercados. 
 
M&M - Em que estágio está esse movimento de anunciar diferenciais de segurança na área de 
serviços nos Estados Unidos? 
 
Mittal - A área de serviços está bem no começo. Não est amos nem próximos do profissionalismo 
que existe na indústria. Há vários fatores que influem no nível de maturidade da idéia de 
segurança em serviços. Se você for tentar classificar o nível de maturidade da indústria em 
termos de segurança, a primeira coisa que é preciso olhar é a maturidade tecnológica. Se 
observarmos a indústria automobilística, veremos que ela cria tecnologias bastante sofisticadas 
para avaliar a segurança de seus produtos. Existem máquinas para medir a resistência dos carros 
a impactos. Na indústria farmacêutica, existem processos para medir com muita precisão a 
segurança das drogas. Então, o primeiro ponto é a maturidade tecnológica. Mas, na área de 
serviços, essas tecnologias e processos ainda estão em desenvolvimento. O segundo fator a ser 
considerado são os padrões existentes. Nas indústrias mais desenvolvidas, há padrões criados 
pela própria indústria ou pelo governo, através de leis. Na área de serviços, por enquanto esses 
padrões não existem, estamos no processo de desenvolvê-los. O terceiro indicativo de maturidade 
é a legislação. Podemos voltar a usar o exemplo da indústria farmacêutica. Existem leis muito 
específicas para punir fabricantes de remédios e médicos que não cumprem os padrões de 
segurança exigidos e formas muito clara s de compensar os consumidores pelos danos que 
sofreram. Nós não temos leis claras no setor de serviços. Alguns países possuem leis para punir 
pessoas que cometeram fraudes, mas eles ainda não têm boas formas de medir a extensão do 
dano causado nem sabem ao certo como compensar os consumidores. As leis têm funções muito 
específicas. Uma é punir os culpados pela contravenção. Mas não adianta apenas prender quem 
cometeu a fraude. É preciso punir também, de alguma forma, a companhia que, por deixar de 
adotar sistemas de segurança adequados, permitiu que a fraude fosse cometida. Se houve uma 
fraude e se é necessário punir alguém, a responsabilidade deve ser dividida entre a pessoa que 
cometeu a fraude e a companhia que permitiu que ela fosse cometida. Esse rapaz que foi preso 
recentemente aqui no Brasil (o hacker Guilherme Amorim de Oliveira Alves, de 19 anos, preso no 
Mato Grosso do Sul e condenado a seis anos de prisão por invadir sites da Caixa Econômica, do 



Banco do Brasil, do Bradesco e do Itaú) tem responsabilidade porque roubou. Mas todas as 
empresas que foram roubadas também, e não vão pagar nada. Ele vai pagar com seis anos da 
vida dele por ter roubado. Mas e os bancos? Eles devem ser responsáveis também. Nos Estados 
Unidos, agora, não só os analistas financeiros que roubam dos clientes que estão comprando 
ações são punidos. Eles vão pagar perdendo o emprego, serão presos. Mas a empresa em que 
trabalham também será responsabilizada, em alguns casos tendo que pagar multas de bilhões de 
dólares. A lei é antiga, mas o uso dela passou a ser mais rigoroso depois dos escândalos 
financeiros que aconteceram recentemente, como o da Enron. Também é preciso que os 
consumidores prejudicados sejam ressarcidos. As leis devem garantir que recebam seu dinheiro 
de volta ou sejam ressarcidos pelos danos que sofreram. Quando ouvi a história do garoto que foi 
preso no Brasil, pensei: "Isso não é bom". Não é suficiente apenas condenar o fraudador. Tem 
que se fazer também as outras duas coisas. É preciso olhar para as políticas das empresas para 
ver se a segurança dos consumidores é adequadamente tratada. Então, em termos de tecnologia, 
estamos muito imaturos. Em termos de padrões, estamos imaturos. Em termos de legislação, 
estamos imaturos. E, por fim, o quarto fator, que é o nív el de conscientização dos consumidores. 
Quando o consumidor vai comprar um carro, já pede cinto de segurança e airbag. Mas, quando 
abre uma conta num banco, quando vai ao médico, quando vai se cadastrar em algum site, não 
tem consciência para fazer perguntas assim: "Como você vai proteger meus dados e minha 
identidade?". 
 
M&M - No Brasil, a venda de cadastros de clientes é considerada, dentro de alguns padrões, uma 
atividade ética. Num esforço de auto-regulamentação, a Associação Brasileira de Marketing Direto 
(Abemd) criou um sistema semelhante ao Do Not Call para evitar que acontecesse no Brasil o 
mesmo que nos Estados Unidos. Qual sua opinião a respeito disso? 
 
Mittal - A política a esse respeito nos Estados Unidos é similar. Você tem que se cadastrar no Do 
Not Call e, depois disso, estará protegido pelo governo. Se uma empresa ligar para alguém que 
está nessa lista, terá que pagar US$ 10 mil por ligação. Não é ético telefonar para pessoas que 
não querem receber ligações comerciais. Mas saber que algo é antiético não ajuda a exigir um 
comportamento correto das empresas. Por isso, as leis têm que acompanhar o processo e definir 
bem claramente a punição para essas infrações. Porém, essas leis só sairão quando entendermos 
completamente a Internet e o comportamento do consumidor na rede. Estamos no começo desse 
processo. Mas, mais uma vez, as empresas inteligentes não aguardam a lei. Se você olhar para 
AOL, Yahoo, MSN, verá que estão investindo milhões e milhões de dólares na criação de 
tecnologias anti-spam, porque elas irão usar isso para mandar ao mercado a mensagem de que 
são os melhores fornecedores de serviços para Internet. Cada uma delas está investindo cerca de 
US$ 50 milhões nessas tecnologias. 
 
M&M - Os investimentos em marketing dessas empresas para divulgar essas tecnologias já são 
significativos? Quanto elas gastam para anunciar diferenciais como esses? 
 
Mittal - Depende muito da companhia em questão, mas o percentual, de modo geral, é enorme. A 
Amazon.com, por exemplo, usa uma outra empresa, chamada VeriSign, para garantir a segurança 
de seu site. Se existe o logo da VeriSign na página, significa que a segurança das transações 
efetuadas através dela está garantida. As empresas pagam um percentual de suas vendas para a 
VeriSign a fim de ter essa proteção. E o consumidor está sendo educado para procurar esse logo. 
Também são gastos milhões e milhões de dólares para garantir a segurança de bancos de dados. 
É irônico, porque para oferecer serviços personalizados, baseados no perfil de cada consumidor, 
você tem que abrir os dados dos clientes para toda a empresa e, ao mesmo tempo, impedir que 
alguém de fora tenha acesso a eles. Se você preenche um formulário em papel, posso 
simplesmente guardá-lo no cofre e as informações estarão a salvo. Hoje, porém, as informações 
precisam estar digitalizadas, disponíveis para todos na empresa, e também fechadas para 
qualquer um de fora que possa usá-las para qualquer outro fim. 
 



M&M - Recentemente foi publicado na imprensa brasileira um estudo da mi2g Intelligence Unit, 
empresa de consultoria de risco digital baseada em Londres, que dizia que muitos grupos de 
hackers brasileiros estão entre os mais ativos do mundo. E o The New York Times chegou a 
publicar reportagem dizendo que o Brasil estava se tornando um laboratório de crimes de 
informática. Por outro lado, ocorreu há pouco tempo no País a primeira condenação por roubo na 
Internet. Fatos como esses podem acelerar de alguma forma esse processo no Brasil? 
 
Mittal - Para acelerar o processo, a única coisa que vai funcionar é melhorar a consciência do 
consumidor. No final do dia, é o dinheiro que fala mais alto. O consumidor tem que pedir esses 
serviços, exigir mais dos serviços de Internet. 
 
M&M - Quais as mídias mais adequadas para divulgar essas informações? 
 
Mittal - O ideal é começar estabelecendo comunicação com os aficionados dessa indústria. As 
pessoas que estão à frente sempre, os entusiastas de novas tecnologias, os que compram 
primeiro as coisas, o grupo que não espera o preço cair para comprar. Mas, para aumentar a 
consciência do consumidor, o que vale é o boca a boca. É também responsabilidade da imprensa, 
porque não é algo que qualquer um possa fazer e esse é um assunto de interesse público. 
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