
Marketing direto em evidência no Brasil  
 
O crescimento constante do marketing direto no Brasil, que movimentou cerca de R$ 1,4 bilhão 
em 2001 e aumentou para R$ 1,8 bilhão no ano passado, impulsionou consideravelmente o 
número de empresas que procuram databases sólidos e confiáveis em B2B para realizar suas 
campanhas de marketing direto.  
 
Para atender a esse crescimento, a Newdbase Database Marketing, novo posicionamento de 
marca da Agroverpa, que há mais de cinco anos atua no setor de marketing direto, mantém uma 
base de dados com cerca de 40 mil empresas contendo aproximadamente 180 mil executivos, 
pertencentes aos principais segmentos econômicos (industrial, comercial, serviços e produtivo) e 
atualizada freqüentemente através de um sistema de telemarketing.  
 
A base de dados BtoB da Newdbase tem qualificação para apontar até nove executivos decisores 
por empresa, divididos em áreas chaves (executivo principal, marketing, financeiro, 
administrativo, informática, industrial, comercial, vendas e RH), além do número de funcionários, 
renda, faturamento estimado, porte e outras segmentações que geram listas exclusivas altamente 
qualificadas e atualizadas, que garantem a eficácia de ações de marketing dirigido, seja por mala 
direta, telemarketing ou e-mail marketing.  
 
 
''Ao utilizar a nossa base de dados, o cliente consegue direcionar com precisão as empresas e os 
executivos a serem atingidos, garantindo, assim, total qualidade na campanha'', afirma Mônica 
Navarro, diretora de atendimento da empresa.  
 
A Newdbase realizou, recentemente, um trabalho de tratamento de dados e normalização de todo 
o banco de dados da BSP Business School São Paulo, instituição privada que tem como objetivo 
trazer uma educação em administração de negócios alinhada aos padrões internacionais de 
excelência acadêmica, oferecendo cursos de MBA (Master Business Adminstration) e de 
desenvolvimento para executivos.  
 
A BSP conta com cerca de 20 mil registros, entre empresas, alunos, ex-alunos e prospects 
(potenciais alunos). ''Esse trabalho foi excelente para nós, pois, além de o resultado ter sito 
extremamente positivo, a Newdbase nos atendeu dentro de um prazo muito curto, o que acabou 
sendo importante para o sucesso do trabalho'', diz Ana Laura Manequini, gerente de marketing da 
BSP.  
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