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Com o aumento da competição, identificar as reais necessidades de compra dos consumidores 
tem se tornado um dos maiores interesses das grandes corporações. Ferramentas como  o 
database marketing contribuem muito para atender a essa demanda. Nos últimos 20 anos, a 
diminuição de preços dos equipamentos de informática e a preocupação em determinar o 
retorno de investimentos em comunicação fizeram com que um número maior de empresas 
diversificasse seus planos de marketing, que passaram a contar com ações para aprimorar o 
relacionamento da marca com os consumidores.  
 
Desde então, o database marketing, atividade que pertence ao marketing direto, figura entre 
os primeiros na lista das ferramentas mais utilizadas. “Percebo que as companhias estão cada 
vez mais empenhadas em acompanhar os interesses das pessoas com quem elas se 
relacionam”, afirma o presidente da MarketData para a América Latina, Rubens Stephan. A 
empresa, pertencente ao Grey Global Group, é a responsável pela manutenção de bancos de 
dados dos clientes C&A, Claro, Credicard, Renault, ABN Amro Bank e Natura.  
 
Da velha caderneta de fiado de uma pequena mercearia até um atual e sofisticado programa 
de fidelidade de redes de supermercados, o que conta de fato é entender os hábitos de 
consumo das pessoas. Assim, empresas como a MarketData surgiram no mercado para 
viabilizar a execução de atividades de comunicação empresarial. “Fazemos a mistura de 
profissionais e tecnologia para criar, construir e manter bancos de dados de grandes 
corporações”, acrescenta Stephan. Enquanto os equipamentos preservam as informações, 
insumo de trabalho, os profissionais definem o desenho da estratégia. “Na prática, fazemos a  
organização da história de relacionamento entre os nossos clientes e  
seus consumidores”, pondera ele.  
Mas a atuação dessas empresas de database marketing gera o temor de que as informações 
colhidas, seja por meio de formulários ou pelo histórico de compras em determinados pontos-
de-venda, venham a ser mal utilizadas ou repassadas a outras companhias. O presidente da 
MarketData é taxativo ao negar tal possibilidade. Todos os dados, segundo Stephan, são de 
propriedade de cada um de seus clientes. “Mais do que ética, é necessário ter bom senso e 
sempre considerar a expressão ‘trate o consumidor como você gostaria de ser tratado’. Assim, 
as informações são trocadas apenas com o consentimento do consumidor e da empresa 
proprietária dos dados.” Para ele, os bancos de dados devem apenas possibilitar a melhoria de 
relacionamento. Se há dez anos o desafio era basicamente tecnológico, com os altos custos de 
instalação de equipamentos e programas de controle de informações hoje a exigência do 
mercado está concentrada na melhor forma de transformar as informações disponíveis em 
relacionamento relevante. Ao mesmo tempo em que cresce com a ampliação do número de  
clientes, a ferramenta promove uma espécie de “seleção natural” das empresas mais aptas.  
 
Em mudança para um prédio com melhor estrutura, a MarketData comemora os resultados 
obtidos nestes quatro anos e meio. “Praticamente dobramos o faturamento e a base de 
clientes a cada dois anos”, diz Stephan. Atualmente, o escritório brasileiro da empresa atende 
toda a América Latina, mas a operação não se limita a essas fronteiras. Há unidades da 
MarketData na América do Norte, Europa e Ásia. “Por meio de uma cobertura mundial estamos 
em contato direto com os melhores cases executados em todo o mundo”, finaliza Stephan. 
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