
Globo.com adota CRM analítico  
 
A Globo.com, um dos maiores portais de acesso e conteúdo do País, está pondo em prática uma 
política de relacionamento com clientes, no conceito de CRM (Customer Relationship Management 
– gestão do relacionamento com o cliente) Analítico, baseada em tecnologia estatística da 
empresa norte-americana SPSS.  
 
O CRM Analítico é uma tecnologia de customer care, que usa não só os mecanismos clássicos de 
atenção e interação com o consumidor (como atendimento personalizado e marketing one-to-
one), mas também lança mão de ferramentas estatísticas (ou de data mining) para conhecer o 
perfil do consumidor e prever seu comportamento futuro.  
 
Segundo Jeremias Coral Klausner, coordenador de CRM e data mining da empresa, o CRM 
Analítico vai se tornando uma ferramenta indispensável à medida em que se multiplica o universo 
de assinantes de acesso à Internet da Globo.com, bem como o volume de acessos ao conteúdo do 
portal. ''Recentemente, a Globo.com conquistou a terceira posição entre os provedores de acesso 
do País, ultrapassando a marca de 4,5 milhões de visitantes únicos no mês. Do lançamento do 
provimento de acesso à Internet, no início deste ano, até maio último, a base de assinantes já 
contabiliza 60 mil pagantes''.  
 
Com apoio do SPSS Data Mining, o portal consegue extrair informações sobre os seus usuários 
cadastrados e apoiar o departamento de marketing na definição de campanhas para aquisição. No 
âmbito da fidelidade do assinante, a estatística é empregada para acompanhar o relacionamento, 
permitindo pontuar e premiar assinantes, além de orientar ofertas de novos produtos e up-
grades, explica Klausner.  
 
O uso otimizado das informações também vem ajudando a Globo.com a obter lucros maiores a 
partir do potencial de mercado de suas listas de e-mail-marketing. Segundo Klausner, o CRM 
Analítico amplia a eficiência da exploração dos ativos de dados da Globo.com e - de quebra - 
promove uma expressiva redução de custos de desenvolvimento, storage e manutenção de bases 
de dados. Isto porque as estatísticas abrangem também os níveis de demanda da infra-estrutura, 
as situações típicas de falha, descontentamento ou de congestionamento da rede. Assim, o portal 
consegue otimizar o gerenciamento do tráfego, economizando em suporte e programando melhor 
os investimentos em expansão ou ajuste na rede.  
 
''Quanto aos resultados em marketing de relacionamento e marketing direto, eles dependem, em 
grande medida, da adequada formatação do perfil dos grupos de usuários e assinantes. E, para 
tanto, são mobilizados parâmetros que relacionam dados geográficos, demográficos e 
psicográficos com hábitos de navegação e histórico de uso dos serviços'', assinala Klausner.  
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