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Com o advento de novas tecnologias e plataformas, o usuário final ganhou poder de 
processamento em sua estação de trabalho e, conseqüentemente, as informações das 
organizações seguiram o fluxo de downsizing, proliferando dos grandes CPDs para os canais de 
contato e para ilhas de processamento dentro das empresas. Sob o ponto de vista de negócio, 
essa tendência natural favoreceu o emporwerment da força de vendas e das centrais de contato 
com o cliente. 
 
Enquanto de um lado essa mecânica permitiu que os processos de atendimento ao cliente fossem 
alavancados imediatamente, o grau de exposição da organização em relação às suas deficiências 
internas também ficou evidente, já que – na grande maioria dos casos – ignorou-se a importância 
da visão única do cliente. Neste caso, deve-se levar em consideração todos os canais de contato 
disponíveis na organização para a comunicação direta de seus clientes: internet, Call Center, PDV, 
SAC etc. 
 
O histórico de relacionamento com o cliente passou a existir, porém sob prismas distintos, 
pulverizados e desorganizados, uma vez que cada área interna agora dispõe de uma visão do 
cliente. Enquanto a área de marketing segmenta a base de cliente e descobre que ele faz parte de 
um cluster com excelente perfil de consumo, e, conseqüentemente, ideal para as ações de vendas 
cruzadas, nada se sabe a seu respeito sob a ótica dada pela área de cobrança. Por exemplo, o 
cliente é inadimplente há três meses! 
 
A partir do desafio de criar uma base única de clientes capaz de fornecer às empresas a mudança 
do prisma Visão Produto para o Visão Cliente, fundamentamos o Passo 1 do CRM BtoU ou Botton 
Up: Qualificação de Dados. Nessa etapa do processo, buscamos identificar todas as informações a 
respeito dos clientes, pulverizadas pela organização (entenda-se, do ponto de vista técnico, 
mapeamento dos layouts dos bancos de dados) para a composição do Layout Padrão. Ou seja, 
estamos falando de um Cadastro Padrão capaz de abrigar todo e qualquer detalhe a respeito do 
cliente. 
 
E é daí que sairá o cliente único. A viabilidade desse processo de Qualificação somente é possível 
com a utilização de ferramentas apropriadas e tecnicamente capazes de ler diferentes formatos de 
arquivos de diferentes bancos de dados da empresa para então poder efetuar o que chamamos de 
consolidação de dados. Ou melhor, localização dos nomes e informações duplicadas para então 
selecionar e eleger a melhor dentre elas que será utilizada no cadastro final. 
 
Nesse momento, não menos significativo, é ressaltar a importância de utilizarmos a tecnologia de 
Match-Code fonético que, em poucas palavras, traduz-se em uma capacidade do sistema em 
identificar nomes duplicados a serem consolidados a partir da fonética contida em seu texto. 
Muitas vezes esse recurso é necessário, pois pode ocorrer situações, cuja localização de nomes 
duplicados gerados por sistemas distintos, não possuam uma chave de correspondência (por 
exemplo, o CPF) para a consolidação do cadastro único. 
 
Cada país tem a sua característica gramatical e, certamente, a fonética do português será tão 
melhor quanto a experiência do sistema no conhecimento do nosso idioma. Aí, podemos detectar 
os riscos e conseqüentes problemas em importar a melhor tecnologia, sem que a empresa e seus 
funcionários estejam preparados para lidar com as diferenças culturais. Pequenos detalhes podem 
causar grandes estragos em um banco de dados corporativo. 
 
A etapa de consolidação do Cadastro Único se encerra quando o preenchimento de todas as 
bolhas do cadastro conterem o melhor conteúdo disponível.  
 



Lembre-se que ao juntar dois diferentes cadastros de cliente, com informações distintas, 
certamente aparecerão bolhas, uma vez que um deles pode apresentar um dado, como a data de 
nascimento, que o outro pode não ter. Por outro lado, esse segundo pode dispor da informação de 
telefone não presente no primeiro. 
 
Ao juntarmos os dois, o Cadastro Padrão resultante do processo de consolidação deverá possuir 
ambas informações, elegíveis a partir de critérios de Recentidade ou “Recência” (quão recente a 
informação é), Consistência (validade da informação) e Origem (cadastro de origem mais 
confiável deve prevalecer). 
 
Muito provavelmente o conteúdo final deste Cadastro Padrão não atenda ainda a qualidade 
esperada. Se isso realmente ocorrer, deve-se então partir para a segunda etapa de elaboração do 
cliente único: o Enriquecimento de Dados. 
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