
Dados melhores. Negócios melhores  
 
Empresas adotam soluções avançadas de tratamento de dados em busca de estratégias mais 
acertadas de comunicação com clientes e para suprir necessidade não atendida por sistemas de 
gestão  
 
Atrás de um diferencial competitivo em tempos de concorrência acirrada, a Brasil Telecom, assim 
como outras companhias de telecomunicações, percebeu que era necessário dar importância cada 
vez maior à tecnologia da informação (TI).  
 
Araújo Jr., da Brasil Telecom: solução de tratamento de dados é de âmbito corporativo  
 
Para fisgar o cliente, investiu em soluções de ERP (sistemas integrados de gestão) e CRM (gestão 
de relacionamento com clientes) e implementou uma arquitetura baseada em EAI (enterprise 
application integration), que faz os aplicativos conversarem entre si, e em ETL (extraction 
transportation and load), de extração de dados. Tudo para facilitar a migração dos sistemas de 
uma dezena de operadoras que deram origem à atual companhia para um modelo mais atual de 
gestão.  
 
Mas organizar e integrar sistemas não bastava. Era preciso também tratar da qualidade das 
informações armazenadas. Foi então que a empresa optou por uma solução que toma como base 
um conceito moderno para tratamento de dados: o TDQM (total data quality management), criado 
pelo MIT (Massachussets Institute of Technology) no fim dos anos 90. Esse trabalho pioneiro dá à 
empresa uma perspectiva de crescimento mais consistente, já que a Brasil Telecom sabe, 
efetivamente, quem são e onde estão seus clientes – ativos e potenciais. Até o momento a 
operadora já tratou as informações de um cadastro de 10 milhões de pessoas, tornando-o preciso 
e padronizado.  
 
O problema da qualidade de dados começou a ser foco do desenvolvimento de sistemas 
específicos na década de 80, quando surgiu a primeira geração de ferramentas. Desenvolvidos 
internamente pelos fornecedores de listas, esses softwares de tratamento de dados tinham como 
foco as informações de pessoas e contatos. Foi daí que surgiram termos como data cleansing, 
deduplicação e higienização de banco de dados, metodologias para eliminar dados redundantes. 
Normatizar e padronizar dados, e efetuar a correção, validação e certificação de endereços, 
deixando o banco de dados coerente e consistente, passaram a ser ações visando a diminuir o 
custo e o esforço, principalmente, das ações de marketing direto. Na prática, isso evita, por 
exemplo, que uma empresa ou pessoa receba duas vezes a mesma ação promocional.  
 
As soluções mais conhecidas de data cleansing atuavam fazendo clean up (faxina) para gerar uma 
base separada do ambiente operacional (database marketing ou data warehouse). “Mas essas 
metodologias tinham escalabilidade limitada, por basearem-se numa arquitetura projetada para 
atender às necessidades específicas de marketing direto”, diz José César Martins, diretor-
presidente da Go Digital, fornecedora de produtos baseados no conceito TDQM. Segundo o 
executivo, as ferramentas eram baseadas em scripts de difícil manipulação. “Isso sem falar na 
forte dependência de plataforma que elas representavam, já que a arquitetura era baseada em 
cliente-servidor ou desktop.”  
 
Alexandre N. Holzhacker, sócio da Data Minds, empresa que oferece soluções do gênero, lembra 
outra falha das ferramentas anteriores: o tratamento dos dados era apenas corretivo, sem 
integração com a geração das informações e sem incorporar regras de negócios e novas bases de 
conhecimento. Já as novas utilizam, além da “faxina” de dados, mecanismos preventivos e de 
integração com os sistemas de produção. Por isso, trabalham com uma base mais abrangente de 
dados, permitindo a definição de novos domínios, validações e operações.  
 



A soma de todas essas mudanças tecnológicas e a própria pressão do mercado por empresas mais 
atentas às relações com seus clientes justificam a tendência de usar as soluções de qualidade de 
dados que apareceram no fim dos anos 90, inspiradas nos processos de gestão de qualidade da 
manufatura aplicados aos sistemas de informação por pesquisadores do MIT. O conceito vem 
ganhando espaço, por, justamente, corresponder melhor aos novos anseios dos departamentos de 
TI: alinhar a tecnologia aos negócios.  
 
Na Brasil Telecom, foi a percepção de que o sistema de cadastro era essencial para o sucesso de 
uma empresa de telefonia que levou à adoção do sistema. “Nosso cadastro de clientes 
apresentava deficiências, resultado das políticas anteriores das operadoras, que priorizavam, ao 
invés do cliente, o terminal, o aparelho instalado”, conta Waldeck Araújo Jr., diretor de tecnologia 
da informação. Na atual realidade do mercado de telecom, tais informações são consideradas 
ativos importantes. Informações imprecisas e não padronizadas significam um grande prejuízo 
potencial.  
 
A intenção inicial da equipe de TI da Brasil Telecom era corrigir os dados pessoais de clientes e 
logradouros. Mas o trabalho de depuração trouxe resultados tão significativos que está sendo 
adotado também por outras áreas da operadora. Tudo para garantir o bom funcionamento de 
quesitos fundamentais ao negócio, como provisionamento, atendimento, registro de tráfego, 
informações fiscais e a chegada da conta de telefone na casa do consumidor.  
 
Mais que implantar uma ferramenta de TI – o Go Quality, da Go Digital –, foi realizado um 
trabalho que tomou como base uma análise prévia do ciclo de vida das informações na 
companhia. No fim do ano passado, foi iniciado o tratamento no cadastro de logradouros e 
clientes, processo que tomou seis meses. De junho para cá, os dados que estão sendo 
trabalhados são os relacionados à rede da operadora, produtos e estações centrais de localidade. 
A próxima fase, prevista para o fim do ano ou início de 2004, prevê a entrada de outras entidades 
de negócios. “O tratamento dos dados permite não só se relacionar com o cliente de forma 
diferenciada, mas também reduzir os custos operacionais e evitar fraudes. É um processo de 
melhoria contínua”, observa Araújo Jr.  
 
Na opinião de Martins, da Go Digital, é comum as empresas investirem em CRM, ERP e datamarts, 
que estruturam e disponibilizam a informação dispersa em várias áreas. Mas essas companhias 
raramente tratam da qualidade da informação, ou seja, se ela é precisa. A informação qualificada 
é freqüentemente poluída com informação nova inconsistente, gerando a necessidade de 
tratamentos corretivos recorrentes e custosos. As ferramentas tidas como ideais tratam a 
informação preventivamente nos sistemas geradores (pontos de contato, CRM, ERP), estão 
integradas com os sistemas mantenedores (data warehouses, datamarts) e gestores 
(middlewares, ferramentas de meta-dados) e garantem a disponibilidade das informações 
qualificadas aos consumidores (BI, data mining, marketing).  
 
As ferramentas utilizadas na Brasil Telecom apóiam-se em inteligência artificial e pressupõem um 
conjunto de regras lógicas submetidas a um cadastro. Apontam inconsistências e fazem algumas 
correções automaticamente. Ao longo do processo, o sistema é adaptado para respeitar as novas 
regras de negócio que vão sendo acrescentadas. A arquitetura do Go Quality é baseada em Web, 
apresentando independência entre os sistemas do cliente, do servidor de aplicações e do banco de 
dados. A interface com aplicações é realizada a partir de padrões abertos (como XML e Web 
services).  
 
Outras empresas com presença no Brasil que apostam no mercado de tratamento de dados são a 
Acesso Software, a Encontra SA, a Fortis, a System Marketing, a Data Minds e a Harte-Hanks. A 
maioria é voltada para o departamento de marketing dos clientes. Na Encontra SA, o conceito de 
cleansing é trabalhado no próprio banco de dados. “Contamos com um banco de dados de mais de 
um milhão de empresas e 500 mil nomes de altos executivos, dados que são atualizados 
trimestralmente”, afirma João Carlos Forani Júnior, diretor de tecnologia da Encontra SA.  



 
A Fortis, que também fornece ferramentas baseadas em data cleansing para ações de marketing, 
é responsável pelos cadastros do Yahoo! Brasil. Na pontocom, a preocupação não é com o envio 
incorreto de mala direta, mas com a eficácia do e-mail marketing, na estratégia de 
relacionamento. O que significa não só conhecer melhor o cliente, mas também não deixá-lo 
irritado. “Temos uma política muito rígida de não mandar mensagens não-solicitadas e, para isso, 
precisamos de um tratamento eficiente dos dados, com forte ênfase em padronização”, conta 
Gustavo Siemsen, diretor de marketing do Yahoo! Brasil. Segundo o executivo, entre as 
vantagens da solução da Fortis está a integração com os bancos de dados em tempo real – 
essencial para uma empresa que compartilha informações de diversos parceiros  
 
Alguns fornecedores enxergam demanda no mercado de pequenas e médias empresas. É o caso 
da Data Minds, que distribui o software gratuitamente e cobra do cliente apenas o que ele utilizar. 
“Apostamos em interfaces amigáveis, mas sofisticadas, suportadas por estruturas de inteligência 
artificial”, diz Holzhacker, da Data Minds. As soluções, que visam ser preventivas e corretivas, 
resolvendo problemas de consistência desde a entrada de dados para operações de call center e 
softwares de CRM, serão lançadas em outubro. 
 
em foco  
 
Conceitos como data cleansing e TDQM visam tratar da qualidade das informações previamente 
organizadas e integradas  
 
Sem o tratamento preventivo, a informação qualificada pode ser poluída com informação nova 
inconsistente. Fuja da mera faxina de dados  
 
Ferramentas mais antigas incluem scripts de difícil manipulação. Hoje, novas opções oferecem 
plataformas baseadas em Web, além das tradicionais em cliente-servidor e em desktop. E 
trabalham com dados mais abrangentes, atendendo especificidades de vários departamentos 
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