
Harte-hanks traz Trillium ao Brasil  

 
A Harte-Hanks (www.harte-hanks.com.br), empresa multinacional de serviços integrados de 
marketing direto, anuncia que está lançando no Brasil o Trillium, software de CDM (Customer 
Data Management ou Gerenciamento de Dados dos Clientes), que consiste em refinar os 
databases para eliminar problemas de qualidade de dados.  
 
O Trillium é um sistema composto por vários módulos independentes que permitem realizar 
tratamento, reengenharia e padronização de dados de qualquer natureza em larga escala. Além 
disso, é uma ferramenta que possibilita desenvolver processos integrados para que o tratamento 
de dados possa ser realizado por todas as áreas da empresa de maneira fácil e eficaz.  
 
O software opera em diferentes plataformas, como Intel, Unix, Mainframes, Windows NT, 
Windows 95 e OS/2. O sistema oferece ao usuário uma série de features que transformam os 
dados em um poderoso patrimônio para a área de negócios das empresas, viabilizando uma visão 
mais precisa, padronizada e consolidada dos dados.  
 
Com o uso do Trillium associado às plataformas de CRM (Customer Relationship Management – 
gestão do relacionamento com o cliente), ERP (Enterprise Resource Planning – sistema de gestão 
empresarial) e ERM (Enterprise Relationship Management – gerenciamento da relação com 
empresas), as organizações conseguem refinar seus bancos de dados, evitando duplicidades de 
cadastros, erros de registro ou inexistência de parâmetros para ações de marketing direto, 
gerenciamento de materiais e outras necessidades.  
 
A solução está dividida em quatro diferentes módulos que são configurados e otimizados pelo 
Control Center. O módulo Conversion Workbench atende a necessidade de gerenciamento e 
reengenharia dos dados para um melhor entendimento das informações. O Parser permite 
identificar o cliente de maneira precisa, padronizar e normalizar a formatação de dados. O 
Geocoder, por sua vez, dá suporte na verificação do endereço, recuperação de dados postais e 
geocodificação. O último módulo, chamado Matcher, serve para o gerenciamento dos 
relacionamentos.  
 
“O que se observa ainda hoje no Brasil é uma preocupação permanente em investir em tecnologia 
para implementar plataformas de CRM sem a devida atenção à qualidade dos dados que são 
disponibilizados nestas redes de relacionamento. As empresas aplicam um grande volume de 
capital para aquisição de softwares e hardwares, porém muitas não tiram o melhor proveito 
destes investimentos porque não gerenciam adequadamente seus databases e listas, perdendo 
assim a chance de melhorar seus desempenhos comerciais a partir de um contato one-to-one e 
com ofertas pertinentes aos seus anseios como consumidores. Mas isso está mudando e as 
empresas que atuam no mercado brasileiro já começam a perceber a importância do tratamento 
dos dados”, diz Sílvio Ramos, presidente da Harte-Hanks do Brasil e gerente geral da companhia 
na América Latina.  
 
De acordo com ele, a principal dificuldade das empresas que decidem automatizar o 
relacionamento com os clientes está principalmente na má qualidade dos dados e no 
desconhecimento dos departamentos de marketing na utilização das ferramentas tecnológicas. “A 
Harte-Hanks atua justamente neste segmento de Data Quality, melhorando as bases de dados 
para que a tecnologia implementada seja realmente rentável e vencendo o desafio de manter a 
qualidade do principal patrimônio da empresa – seu banco de dados”, observa.  
 
O Presidente da Harte-Hanks do Brasil enfatiza ainda que o prejuízo das empresas no mau 
gerenciamento de seus dados não está apenas na perda de vendas, mas na perda do 
relacionamento com seus clientes, na medida em que um contato inapropriado, como no caso da 
troca de um nome ou, por exemplo, da oferta de um produto ou serviço que já tinha sido 
anunciado ou vendido ao cliente.  



 
“De nada adianta ter a melhor tecnologia se sua utilização é inadequada. Nossa proposta é apoiar 
nossos clientes para que suas ações de marketing ampliem as probabilidades de acertar o alvo, 
viabilizando assim reduzir custos, incrementar o relacionamento, otimizar suas vendas, mensurar 
e analisar os resultados efetivamente alcançados e reiniciar este processo para manter um ciclo 
permanente de contato com o cliente de acordo com suas preferências como consumidor, o que 
amplia muito as chances de tornar este cliente fiel e comprador”, esclarece Ramos. 
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