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Prever o comportamento do consumidor é tão

difícil que empresas gastam milhões com mensagens

que muitas vezes acabam afugentando o cliente.

Veja como interpretar os dados para dar ao

consumidor o que ele quer, na hora certa.

Saiba o que vender,
quando e a quem
V. Kumar, Rajkumar Venkatesan e Werner Reinartz

sobre a mala-direta que sua empresa
envia à clientela a cada três meses. Você
sabe que, se fizer com que alguns com-
prem, cresce a chance de que voltem a
comprar no futuro. É que quem compra
pela segunda vez tem mais chances de
voltar uma terceira, assim como quem
compra pela primeira é mais propenso a
voltar uma segunda, e por aí vai. Mas a
mala-direta é cara e, por experiência,
você sabe que somente uns 3% dos
clientes já fizeram uma compra em res-
posta a esse tipo de mensagem.
Acionistas e analistas de mercado estão
de olho no ROI de seu marketing, de
modo que é preciso fazer com que cada
contato com a clientela valha a pena.

Você recorre ao CRM, o sistema de
gestão do relacionamento com o cliente
que acaba de ser implantado na em-
presa e que monitora tudo o que cada

pessoa compra, e quando. Com esses
dados, deveria ser possível determinar a
probabilidade de que um certo cliente,
com um certo histórico de consumo, vá
comprar um dado produto em dada
ocasião. Essa informação deveria per-
mitir não só que a empresa visasse ao
público mais propenso a comprar, mas
que oferecesse a ele aquilo que mais
seria de seu agrado. Deveria, ainda, im-
pedir que a empresa investisse em
clientes que não responderão ao apelo
(e que serão até afugentados pela ava-
lanche de mensagens indesejadas dis-
paradas pela empresa). Tudo isso deve-
ria melhorar bastante seu ROI — já que
nessa era digital o custo da customiza-
ção é mais do que compensado pelo
foco mais preciso no público-alvo e pela
redução no número de mensagens envi-
adas.

Ou, pelo menos, reza a teoria. Infe-
lizmente, apesar da abundância de
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dados coletados por muitas empresas,
a maioria não consegue prever o com-
portamento da clientela. Ao examinar
padrões de compra de milhares de
consumidores de duas grandes empre-
sas, constatamos que as projeções de
ambas sobre a chance de um dado
cliente comprar um dado produto em
determinada ocasião são corretas ape-
nas cerca de 60% das vezes, resultado
que não justifica o custo de implan-
tação de um sistema de CRM. Afinal, é
possível prever corretamente o resulta-
do de um cara-ou-coroa em 50% das
vezes. A maioria das empresas encara
esse tipo de estudo como prova de que
é impossível usar o passado para pre-
ver o futuro e retorna à surrada tática
de inundar a clientela com ofertas.

Mas, como demonstraremos, falhas
de projeção não resultam de proble-
mas básicos de sistemas de CRM, nem
do colapso do poder de projeção do
comportamento passado. O problema
é, isso sim, a limitação dos métodos
matemáticos que a maioria usa para
interpretar dados. Com base na obra
do economista Daniel McFadden, pre-
miado com o Nobel, criamos uma
nova maneira de prever o comporta-
mento do consumidor para obter re-
sultados melhores . Essa nova
metodologia aumenta para cerca de
80% as chances de acerto na hora de
determinar se um cliente vai comprar
algo em determinado momento —
porcentagem de grande impacto sobre
o ROI do marketing de qualquer em-
presa. Com nossa metodologia, o ge-
rente pode aumentar a receita ao
mesmo tempo que reduz a freqüência
do contato com a clientela — prova de
que o excesso de comunicação pode,
sim, prejudicar as vendas.

Questão de probabilidade
Para entender por que a empresa se sai
tão mal ao tentar prever o comporta-
mento do consumidor é preciso exami-
nar melhor os métodos utilizados. O

mais comum deles tem duas etapas. A
primeira consiste em estimar a probabi-
lidade de que um certo cliente decida
comprar um certo produto. A segunda é
calcular a probabilidade de que um
certo cliente vá comprar algo em certa
ocasião. A maioria das empresas fica no
primeiro passo, o que limita sua capaci-
dade de obter projeções exatas sobre o
momento da compra. Mas mesmo quem
conclui todo o processo acaba obtendo
dados incorretos, como veremos.

A probabilidade de que alguém vá
adquirir um determinado produto de-
pende, supostamente, de uma série de
variáveis. Algumas serão os dados de-
mográficos do cliente; outras vão refle-
tir seu comportamento de consumo
passado; outras, ainda, terão a ver com
aquilo que a empresa faz — como a fa-
miliaridade do cliente com a marca ou

probabilidade de comprar. A análise
não diz nada, porém, sobre quando o
consumidor irá comprar.

O passo seguinte do método tradi-
cional é calcular a probabilidade de
que um cliente compre algo em certo
momento. Essa probabilidade é função
do intervalo médio entre as compras
de todos os clientes na amostra origi-
nal, ajustado para variáveis específicas
do cliente, como espaço de tempo
entre compras mais recentes e fre-
qüência com que cada um recebeu
material de marketing. Dados históri-
cos sobre as variáveis, relativos a uma
amostra de clientes, são, de novo, sub-
metidos a uma análise regressiva —
que gera uma equação na qual a im-
portância relativa das variáveis deter-
minantes é fixada. Ao montar a
equação com dados recentes sobre tais

Muitas empresas podem estar ferindo a
receita ao tentar explorar toda e qualquer
oportunidade de venda.

a natureza de seu contato com a em-
presa. Segundo o método tradicional,
a importância relativa das variáveis é
obtida com o exame de uma amostra
de clientes, em geral aqueles sobre os
quais há mais dados — dados então
submetidos a uma análise regressiva
para a criação de uma equação da pro-
babilidade desejada na qual cada va-
riável tem um coeficiente, ou peso,
que dita sua importância relativa. Essa
equação é usada para avaliar a proba-
bilidade de consumo de todo cliente
sobre o qual a firma tenha dados sufi-
cientes; a tese é que os coeficientes da
amostra valerão para qualquer cliente
no futuro. O que o marketing obtém
com esse exercício é uma série de pro-
babilidades que informam (em tese)
quais clientes são mais propensos a
comprar um dado produto, e quais
produtos um certo cliente tem mais

variáveis é possível estimar a probabi-
lidade de que cada cliente compre um
produto em determinado momento. E,
logo, definir em que ocasiões (em que
meses, por exemplo) cada cliente esta-
rá mais inclinado a comprar um pro-
duto da empresa.

Para calcular a probabilidade geral
de comportamento futuro de cada
cliente basta multiplicar as duas proba-
bilidades: que produtos o indivíduo
comprará, e quando. Com isso, o mar-
keting obtém um cubo de probabilida-
de cujos três eixos são clientes, grupos
de produtos e períodos de tempo, con-
forme indicado no quadro "Cubo de
probabilidades do cliente". É possível
usar esse cubo de várias maneiras. Com
ele, o marketing pode identificar que
produtos cada cliente comprará em um
dado período e quando é mais provável
que a compra ocorra. Pode, ainda, iden-
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tificar os clientes mais propensos a
comprar um produto e os momentos
em que haverá uma demanda maior
pelo produto em questão. Com isso, po-
derá definir que produtos oferecer a
quais clientes — e quando.

Soa tudo muito sensato. A relação
entre a decisão de comprar de um
cliente e a escolha do produto parece
registrada pelo fato de que a probabili-
dade de escolha de um produto entra
no cálculo da probabilidade do mo-
mento da compra. E, em muitos seto-
res, as amostras são grandes, e não
faltam dados sobre a clientela. Por que,
então, os resultados são tão inexatos?

Parte do problema é que o timing da
compra de um cliente é influenciado
pelo tipo de produto adquirido.
Suponhamos que alguém compre o
produto A a cada três meses e o produ-
to B a cada quatro meses. Suponhamos,
ainda, que dois meses se passaram
desde a última compra desse cliente, e
que naquela ocasião ele tenha compra-
do o produto B. É óbvio que, no mo-
mento, esse cliente é mais propenso a
comprar o produto A do que o produ-
to B. Mas multiplicar a probabilidade
de escolha do produto pela probabili-
dade do momento da compra a partir
de duas equações de regressão inde-
pendentes é ignorar por completo
qualquer interdependência entre as
duas probabilidades. Resultam daí pro-
jeções falhas, tanto sobre o timing da
compra como sobre o produto adquiri-
do naquele momento. Há, porém, co-
rreções estatísticas para lidar com esse
fenômeno comum da análise regressi-
va — logo, este não é o principal pro-
blema do método.

O método tradicional tem outra
fonte de erro, fonte que não pode ser
corrigida: as duas equações de proba-
bilidade são fundadas em dados de
uma única amostra. Isso gera erros de
amostragem — ou seja, a falta de exa-
tidão registrada quando uma amostra
da população é usada para explicar o
comportamento da população inteira.
Para entender melhor a questão, veja
um exemplo simples. Digamos que
você tenha 20 milhões de clientes e
queira saber que avaliação eles fazem

de seu produto. Você não pediria a
opinião de cada um dos 20 milhões
para depois tirar a média. Antes, faria
a pergunta a uma amostra aleatória de
mil clientes, e então calcularia a média
das respostas. Usaria então essa nota
média (quatro estrelas, digamos) como
indicador da avaliação média da popu-
lação total. O problema é que, com
outra amostra aleatória de mil pessoas,
a pontuação média talvez fosse de três
estrelas. E, se tomasse cem amostras
como essas, descobriria que a pon-
tuação segue uma distribuição nor-
mal, em forma de sino, em torno de
uma média (4,1 estrelas, digamos) que
seria mais próxima da verdadeira nota
média da população total. A chance de
que a amostra inicial gere uma média
igual à da população total é minúscu-
la. Para se aproximar da verdadeira
média da população total, seria preci-
so repetir o teste cem vezes ou mais
com diferentes amostras, ou usar uma
amostra muito maior.

O método tradicional de cálculo de
probabilidades é sujeito a erros de

amostragem justamente por causa da
noção, implícita em toda análise re-
gressiva, de que o peso ou coeficiente
de cada variável do grupo de amostra
representa a população como um todo
(por população, entenda-se aqui todos
os clientes atuais; por amostra, enten-
da-se os clientes atuais usados para de-
finir o relacionamento). Como é muito
improvável que isso ocorra, a relação
entre decisões de compra do cliente e
variáveis determinantes calculadas
pela análise regressiva só pode ser ine-
xata. E se o erro de amostragem for
grave, a empresa pode acabar optando
por vender o produto errado na hora
errada, para o cliente errado — e até
pelos canais errados (canais utilizados
pela empresa costumam ser um gran-
de determinante da escolha do produ-
to e também da época da compra).

Infelizmente, a maioria das empresas
é obrigada a utilizar amostras relativa-
mente pequenas para fazer seus cálcu-
los. Em geral, não possui dados
suficientes sobre todos os clientes para
inferir relações significativas entre os
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vários determinantes do comportamen-
to de compra. Além disso, a população
pode, simplesmente, ser grande demais
para os computadores — imagine tra-
balhar com dados de um milhão de
clientes que todo mês escolhem entre
mil produtos. Só que é justamente para
empresas com grande população de
clientes que um cubo de probabilidades
exato geraria o maior valor.

Fim de erros de amostragem
Como, então, contornar o erro de
amostragem no cálculo de probabili-
dades? A resposta está em um ramo da es-
tatística chamado estimativa bayesiana.
Embora exista há décadas, essa meto-
dologia só recentemente vem se popu-
larizando no marketing.

A avaliação bayesiana contorna o
problema da seguinte forma. Em vez de

estimar um único peso para cada variá-
vel (como faz a análise de regressão), a
fórmula no cerne desse método primei-
ro especifica uma faixa de pesos que po-
deriam ter produzido os dados
observados na amostra em questão. Por
meio de uma cadeia iterativa de cálcu-
los, permite então ao analista determi-
nar os pesos mais prováveis para as
variáveis envolvidas — ou seja, os que
mais. provavelmente teriam produzido
os dados registrados. Podemos dizer
que a estimativa bayesiana reproduz os
pontos em um diagrama de dispersão,
em vez de encontrar a melhor linha
entre eles, como faz a análise de re-
gressão. O cálculo bayesiano tem maior
poder de previsão porque reproduz o
comportamento real da amostra, em
vez de estimar uma série de pesos a par-
tir de uma só amostra e inferir que tais

Cubo de probabilidades do cliente

Para melhor direcionar as iniciativas de marketing, toda empresa precisa pre-

ver que produtos seus clientes irão comprar, e quando. O setor de marketing

usa o cubo de probabilidades para calcular a probabilidade de compra em três

dimensões: clientes, produtos e timing. O cubo aqui mostrado é de uma em-

presa com quatro produtos. Células numeradas indicam que no primeiro

trimestre há 90% de chance de que o cliente 1 compre o produto 1,10% de

chance de que compre o produto 2,60% de que adquira o produto 3 e 20% de

que leve o produto 4. Esse cubo também permite que a empresa identifique

que clientes são mais propensos a comprar o produto 1, por exemplo, no

primeiro trimestre, bem como todos os produtos que o cliente 1 tem chance de

comprar nos quatro trimestres.

pesos são válidos para toda a população.
Partindo do trabalho pioneiro de

Daniel McFadden, criamos uma fórmu-
la multivariada chamada função de pro-
babilidade capaz de computar com
precisão a probabilidade de compra e o
timing da compra de uma população
de consumidores que pode escolher
entre mais de dois produtos. É algo im-
portante, pois a maioria das empresas
trabalha com mais de dois produtos e
muitos de seus clientes — sobretudo
aqueles que tendem a ser incluídos na
amostra — já terão comprado mais de
dois produtos distintos. Embora a dis-
cussão minuciosa da matemática na
base do modelo fuja ao escopo desse ar-
tigo, a fórmula está sintetizada no qua-
dro "Cálculo da probabilidade de
compra" (o leitor interessado na expli-
cação completa da metodologia deve
buscar nossa tese "A Purchase Sequence
Analysis. Framework for Targeting
Products, Customers and Time Period"
e o artigo que descreve o trabalho de
Daniel McFadden no qual é fundada a
metodologia: "Social Science Duration
Analysis", de James Heckman e Burton
Singer, no livro Longitudinal Analysis of
Labor Market Data).

A aplicação da função de probabili-
dade exige um software especial como
Gauss ou MATLAB. O primeiro passo é
inserir no programa dados sobre o
comportamento real de consumo de
todos os clientes da amostra, especifi-
cando, para um dado período, o que
cada um comprou, e quando. Em se-
guida inserimos todos os outros dados
disponíveis sobre cada cliente —
idade, sexo, intervalo médio entre
compras, e por aí vai. O software vai
então processar os dados através da
função de probabilidade e aplicar, de
modo iterativo, diferentes pesos a cada
variável até que a função se aproxime
da faixa de coeficientes com mais
chance de reproduzir os comporta-
mentos registrados no início. Ou seja,
o programa faz uma engenharia rever-
sa do diagrama de dispersão, na qual
os pontos são compras de produtos
distintos, em épocas distintas, por dis-
tintos clientes da amostra.

É claro que, para que represente um
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avanço em relação a métodos tradicio-
nais, a nova abordagem deve gerar re-
sultados mais exatos. Para saber se isso
ocorria, decidimos aplicá-la primeiro a
uma grande multinacional B2B que
fornece produtos e serviços de alta tec-
nologia a profissionais e empresas do
ranking Fortune 500. Examinamos
dados relativos a três anos (2000 a
2002), em uma amostra de 20 mil
clientes, para definir os coeficientes de
variáveis dos clientes. Depois, aplica-
mos as equações resultantes a toda a
clientela cadastrada para obter um
cubo de probabilidade, cobrindo qua-
tro trimestres a partir de janeiro de
2003. Examinamos diversos fatores li-
gados ao comportamento de compra
(número de produtos adquiridos de
distintas categorias e número de pro-
dutos adquiridos em uma única cate-
goria) e ao timing (intervalo entre
compras e freqüência do contato do
marketing).

Aplicamos então a metodologia tra-
dicional (usando as mesmas variáveis
de clientes) para obter um segundo
cubo de probabilidade. As probabilida-
des geradas pelos dois métodos foram
muito distintas, como se vê no quadro
"Qual a diferença entre os resultados?".
O quadro compara as probabilidades de
que um único cliente muito freqüente
decida comprar um ou dois produtos ao
longo de quatro trimestres.

Comparamos as probabilidades obti-
das com os dois métodos com o com-
portamento real exibido por uma série
de clientes da firma B2B durante 2003
e 2004. Veja uma amostra das con-
clusões no quadro "Qual nosso grau de
precisão?". Nosso método foi muito
melhor do que o tradicional para pre-
ver o que um cliente faria na realida-
de. Quando nossa metodologia previa
que um certo cliente tinha alta proba-
bilidade (mais de 50%) de comprar o
produto 1 em dado trimestre, por
exemplo, em 85% dos casos o cliente
de fato comprava o produto (as taxas
de acerto para a compra do produto 2
isoladamente e para a compra de
ambos juntos foram de 74% e 80%, res-
pectivamente). Mas, quando a meto-
dologia tradicional indicava que um

cliente tinha alta probabilidade de
comprar o produto 1, a projeção só es-
tava correta em 55% dos casos. Ou seja,
a nova metodologia melhorou em
cerca de 54% a capacidade da empresa
B2B de prever com exatidão o compor-
tamento dos clientes. A principal falha
do método tradicional é que, ainda que
preveja corretamente que produtos o
cliente comprará, seu desempenho é
ruim na hora de prever o momento da
compra. A maior precisão do novo mé-
todo se refletiu também na redução do
desvio padrão das projeções, que em
geral tiveram variação média de 3,4
meses, em vez dos 4,4 meses da abor-
dagem tradicional.

Fizemos o mesmo teste com uma
empresa que presta serviços financei-
ros — investimentos, serviços bancá-

rios, seguros — ao grande público.
Dessa vez, usamos quatro anos de
dados sobre 10 mil clientes para calcu-
lar probabilidades para o quinto ano.
Usamos variáveis sobre a clientela se-
melhantes às empregadas para a em-
presa B2B, com certos ajustes para
refletir o caráter distinto das ativida-
des (um cliente não pode, por exem-
plo, devolver um serviço financeiro).
Os resultados registrados foram incri-
velmente semelhantes aos do caso
B2B. Nosso modelo previu correta-
mente o consumo real de 71% a 89%
das vezes, resultado melhor do que as
taxas de acerto de 58% a 65% do mo-
delo tradicional. Em média, a melhoria
de desempenho com o modelo propos-
to é de cerca de 33% em relação ao
modelo tradicional. O desvio médio re-
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Qual a diferença entre os resultados?

As tabelas deste quadro comparam as probabilidades
de compra para um único cliente ao longo do
tempo, para vários produtos. A primeira tabela
mostra os números segundo nosso modelo de
estimativa bayesiana; a segunda reflete o método
tradicional. Como mostram os números, os dois
modelos prevêem comportamentos de compra
muito distintos para o mesmo cliente. Os resultados
da primeira tabela indicam que o cliente compraria
o produto 1 (um roteador, digamos) no trimestre 1,
os produtos 1 e 2 (roteador e software antivírus)
no trimestre 2 e o produto 2 (software antivírus) no
trimestre 3. Já os resultados da outra tabela indicam
que o mesmo cliente compraria um roteador no
trimestre 2, roteador e antivírus no trimestre 3 e o
antivírus no trimestre 4.

EMPRESA B2B
PROBABILIDADES DE COMPRA USANDO...

NOSSO MODELO

MODELO TRADICIONAL

Qual nosso grau de precisão?

Este quadro compara o poder de projeção
de nosso método ao do método tradicional
de cálculo de probabilidades de consumo.
Um total de 85% dos clientes da empresa
B2B que comprariam o produto 1 segundo
nosso método de fato fizeram isso. Já no
caso do método tradicional, dos clientes
que supostamente comprariam apenas
55% realmente adquiriram o produto.

lativo ao momento da compra foi de
cerca de 3,1 meses em nosso método e
de 4,2 meses no método tradicional.

Mais retorno para o gasto
em marketing
Esses experimentos frisaram a importân-
cia da interdependência entre variáveis.
Particularmente interessante foi a cons-
tatação de que a aceleração da compra tem
um vínculo bastante não-linear com as
mensagens disparadas pelo marketing. Se
a freqüência do contato feito pelo market-
ing ficava abaixo de um certo limiar, o
cliente não era atraído a comprar; já se ul-

trapassava um certo limiar, o cliente era
afugentado. Ou seja, o excesso de comuni-
cação pode ser tão nocivo à empresa
quanto a falta. Ficou claro que muitas em-
presas podem estar ferindo a receita obtida
com clientes ao tentar explorar toda e
qualquer oportunidade de venda. Tal cons-
tatação corrobora observações na vida
real: qual sua opinião, como cliente, sobre
o espaço tomado em sua caixa de correio
por ofertas especiais de cartões de crédito?

Disso se deduz que a redução cuida-
dosa, ao nível correto, das mensagens
enviadas por essas empresas geraria
não só custos mais baixos, mas também

um aumento na receita por cliente.
Para saber se nossa metodologia ajuda
a empresa a encontrar esse nível corre-
to, fizemos um estudo de campo para
observar o impacto que a aplicação das
estratégias sugeridas pelo modelo teria
sobre o lucro e a receita das duas em-
presas estudadas — nas quais, suspeitá-
vamos, havia excesso de comunicação.

Dividimos cada uma das amostras
(20 mil clientes da empresa B2B e 10
mil da firma de serviços financeiros)
em um grupo de teste e um grupo de
controle. A estratégia de comunicação
para os clientes dos grupos de teste foi
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Qual foi o impacto no resultado financeiro?

Reduzir a freqüência do contato feito pelo marketing com o cliente,

como sugerido por nossa abordagem, melhorou nitidamente o re-

torno sobre o investimento de marketing nas duas empresas que es-

tudamos. Em ambas, a receita também cresceu, de modo geral, para

os clientes do grupo de teste. Observamos que a receita total dos gru-

pos de teste superou em cerca de us$ 4 milhões a dos grupos de con-

trole na empresa de alta tecnologia e em cerca de us$ 1,7 milhão na

de serviços financeiros. Extrapolar tais resultados para toda a base de

clientes teria, sem dúvida, alto impacto. Na firma B2B o potencial de

aumento da receita por nós estimado é da ordem de us$ 73 milhões.

MELHORIA NO DESEMPENHO (POR CLIENTE)

determinada pelas relações entre as va-
riáveis e as projeções de probabilidade
geradas por nosso modelo. A estratégia
de contato para clientes nos grupos de
controle seguiria a abordagem tradicio-
nal da respectiva empresa. Durante um
ano, reunimos dados sobre cada cliente
relativos a receita, custo de vendas e
comunicação, número de contatos fei-
tos antes da indução à compra, lucro e
retorno sobre o investimento para os
clientes da amostra.

O quadro "Qual foi o impacto no re-
sultado financeiro?" desmembra as dife-
renças entre os dois grupos em cada

empresa, para cada parâmetro monito-
rado. Os planos de comunicação defini-
dos por nosso modelo resultaram em
nítido avanço na rentabilidade. Na em-
presa B2B, a metodologia elevou o lucro
por cliente em US$ 1,6 mil, em média;
ou seja, um aumento de 160% no ROL
Já que a amostra tinha mais de 20 mil
clientes, o aumento no lucro chegou a
cerca de US$ 32 milhões só para esse
grupo de amostragem. Como a empresa
tem um total de 200 mil clientes, a me-
lhora potencial no lucro totalizaria US$
320 milhões. Para a firma de serviços fi-
nanceiros, o avanço médio na rentabili-

dade por cliente foi da ordem de US$
400, um aumento de 200% no ROI. No
caso da amostra toda, com 10 mil clien-
tes, a alta no lucro foi de mais de US$ 4
milhões. Incluída a população total de
clientes da firma, o aumento no lucro
atingiria US$ 200 milhões.

É claro que boa parcela dessa maior
rentabilidade pode ser atribuída à re-
dução de custos gerada pela queda na
freqüência da comunicação (31% na
firma B2B e 26% na de serviços financei-
ros). Mas observe que a receita trazida
por todos os grupos de produtos tam-
bém cresceu. A diferença média de US$
365 na receita por cliente na empresa
B2B implica, por exemplo, que o fatura-
mento poderia subir até US$ 73
milhões se a nova metodologia fosse
aplicada a todos os 200 mil clientes.
Logo, nosso modelo parece não só per-
mitir que a empresa pare de gastar com
clientes não-receptivos, mas que recupe-
re vendas que, por culpa da estratégia
tradicional de marketing, talvez esteja
perdendo.

• • •

O segredo de um bom retorno sobre o in-
vestimento de marketing é simples: dar
aos clientes mais daquilo que realmente
querem e menos do que não querem. Já
que é difícil saber o que um cliente quer ou
não quer, e mais ainda quando quer ou
não quer algo, o marketing acaba por ofe-
recer tudo, o tempo todo. Nossa nova téc-
nica, torna perfeitamente viável evitar essa
armadilha. Graças à ampla disponibili-
dade de bons bancos de dados, à potência
computacional, a avanços metodológicos
e ao raciocínio quantitativo empírico, a
lista de empresas capazes de se beneficiar
dessa abordagem é grande — e só faz
crescer. Quem souber explorar a nova tec-
nologia de modo correto terá um duplo
benefício: um marketing mais contido im-
pedirá que afugente a clientela e, ao
mesmo tempo, deixará mais verba para
mensagens personalizadas a clientes exis-
tentes e para campanhas de conquista de
novos clientes. Quando a empresa dá ao
cliente o que ele quer, na hora em que
quer, suas vendas sobem.

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, v. 84, n. 3, p. 85-91, mar. 2006. 




