
Windows Server 2003, banco de dados SQL, software GRC e-Manager,
plataforma ASP, datacenter NTT/Verio e servidores Dual Xeon 3.2Ghz, com
2Gb de memória e HDs em RAID. Ou software próprio aliado a máquinas
com HD 200 Gbytes Seagate Barracuda 7200.7 Serial ATA (Sata) 7.200
RPM. Essa verdadeira sopa de letras e números, entre outras inúmeras

ferramentas tecnológicas à disposição no mercado, faz parte do arsenal que
ajuda o Marketing Direto a ser mais eficiente. Elas suportam as áreas de

CRM/Database Marketing, Call Center e Internet realizando uma infinidade
de operações complexas que agilizam e refinam o trabalho dos departa-



vos. Dessa forma, para saber quem são esses
clientes e como oferecer a eles a melhor experiên-

cia de relacionamento é preciso avançar para um

sistema que vem ganhando corpo dentro das
empresas, o CEM (customer experience mana-
gement, ou gestão de experiência com o cliente).
Para tanto, deve-se extrair o melhor do banco de

dados através do CRM e do business inteligence e
integrá-lo ao ERP.

Não são poucas as operações que essasferra-
mentas executam, como análise de cadastros pro-
vindos de canais específicos e sites; análise geral e

segmentação do DBM; análise de performance e
lucratividade dos canais de comunicação; aplica-
ção de ações de aquisição, retenção, incentivo e
promoção; monitoramento de todo relacionamento
com cliente (tracking); gerenciamento de compo-
nhas de Marketing Direto; análise "hot relation-
ship"; análise APP (Analytical Process of Performan-

ce); execução de cross sell e up sell, atualização de
sites e hotsites e produção e disparo de e-mail
marketing.

Na agência de Marketing Direto e consultoria
em soluções de CRM, Vannon Direct, os sistemas

mentos comerciais e de marketing das empresas,
na difícil missão de se comunicar com os clientes
de forma cada vez mais personalizada.

Segundo destaca o consultor David Leder-
man, as mais recentes pesquisas da DMA ameri-
cana mostram que os executivos de Marketing

Direto projetam para os próximos anos investi-
mentos prioritários em database e tecnologias
para o relacionamento com os clientes. "Desde a

limpeza e estruturação de dados, considerada
muito pobre por eles, até a automação da força
de vendas na outra ponta", diz Lederman. Além
disso, as aplicações tendem a ser focadas na re-

solução de problemas mais específicos, como re-
tenção ou vendas, e não mais em sistemas

corporativos de longa e penosa implantação. "Os
investimentos focados tendem a se sustentar por

pelo menos os próximos cinco anos".
Há quem aponte soluções radicais como o

fim dos softwares onde tudo passa a ser gerenciado
on demand. O CEO da American Express Brasil,
Hélio Magalhães, que já foi CIO da Credicard e

do Citibank, não acredita em soluções radicais.
"Saímos de sistemas centralizados para descen-
tralizados, entramos na era da Internet, e evolu-

ímos levando-se em conta um legado que deve-

mos utilizar", disse ele, em chat sobre tecnologia
realizado no portal UOL Porém, admite que on
demand é uma tendência nos dias de hoje. "A

tecnologia nos leva a ter maior capacidade de
resposta e a tendência é responder de forma ins-
tantânea às solicitações".

O contato personalizado faz total sentido
quando se percebe que o tradicional market share
se torna menos importante na medida em que a
retenção de clientes é produtiva para os lucros da

empresa. É que segmentar e diferenciar clientes
por valor evita a má aplicação de recursos em
campanhas de marketing de massa. O ROI (re-
torno sobre investimento) é melhor na medida

em que tornam-se fiéis os clientes mais lucrati-



executam todas estas atividades. Segundo seu CEO,
Bernardo Pedro Giovannone, os departamentos de

marketing e atendimento são os que mais utilizam
o software, pois estão em contato direto com os

clientes. "As solicitações não precisam ser repassa-
das para outros departamentos. Por isso, o sistema
deve ser de fácil manuseio e compreensão e ter um

suporte fulltime da equipe de TI", diz ele.
A empresa de call center SPCOM atua com

uma ferramenta de geoprocessamento, de de-

senvolvimento próprio e integra DW e Business
Inteligence às bases de dados relacionais. "O
que permite infinitas dimensões de análises de
cruzamentos de dados", diz a presidente da em-

presa, Alexandra Periscinoto. São utilizadas no
BackOffice (área de estudos específicos em pro-
dutos e perfis de público); IMS (para uma visão

mais ampla do BacKOffice) e na alta gestão da
operação propriamente dita. "Para a melhoria
contínua das estratégias de trabalho", acentua
Alexandra.

Uma empresa como a Permission, que atua
primordialmente com campanhas de e-mail mar-
keting, a tecnologia tem um papel preponderante,

já que a agência necessita associar flexibilidade,
escalabilidade e agilidade no atendimento das
solicitações dos clientes. A Permission atua com
listas e parcerias, onde a segmentação é fornecida
por um parceiro e a agência efetua todo o trata-
mento das peças e bases. Também fornece a ferra-
menta de disparo. "A interface de nossa ferramen-
ta é cem por cento customizável, o que permite

uma solução exclusiva para cada cliente", garante
o IT manager da Permission, Bráulio Escobar. A

tecnologia da agência propicia disparo de campa-
nhas simples, como cartões de aniversário em da-
tas pré-programadas até campanhas de customi-
zação complexa como a distribuição de ingressos,

senhas e vales-brinde numerados e relacionados
ao banco de dados do cliente.

Mas há empresas que atuam com foco, por

exemplo, no gerenciamento de campanhas, como
é o caso da Informarketing, que detém clientes
predominantemente na área financeira, como ban-



cos e operadores de cartões. Para tanto, a agência
tem que dominar tecnologias para database
marketing, CRM, mail ing list, datamining,

geomarketing e telemarketing. "Nossas ferramen-
tas são empregadas em suporte, SAC e desenvolvi-
mento de sistemas", explica o proprietário da em-
presa, Paulo César Costa, que está migrando para

a tecnologia .NET da Microsoft. "Afinal, a Microsoft
é nosso cliente e fazemos muitos testes juntos".

Em uma empresa integradora de projetos
como a e-Maré Marketing de Relacionamento,
que implementa ações de e-mail marketing,
telemarketing, newsletters, CRM e revistas eletrô-
nicas, são necessárias tecnologias como Unidade
de Resposta Audível, discadores automáticos, dis-
tribuidores automáticos de chamadas, gravado-

res digitais, software de CRM, business inteligence
e dataware house. "Tudo isso nos permite execu-
tar ações de prospecção, promoção, comunicação
e fidelização de clientes", afirma a diretora corpo-
rativa da empresa, Wilna Araújo Carneiro, para

Parece óbvio que o domínio da tecnologia deve ser

pré-requisito fundamental para um profissional que atue

na área. No Marketing Direto essa afirmação é uma meia

verdade. "Os profissionais da área devem possuir expertise

em tecnologia, comunicação e marketing", afirma Wilno

Carneiro, diretora corporativa da e-Maré. O fato é que os

profissionais de Marketing Direto de forma geral traba-

lham com informação e devem estar aptos a, no mínimo,

saber para quê servem, mesmo que não atuem direta-

mente sobre elas. Dessa forma, mesmo locados em depar-

tamentos de TI, esses profissionais tendem a ter um grau

de eficiência maior ao entenderem as necessidades tecno-

lógicas das demais áreas das empresas. "Temos falta de

desenvolvimento de talentos na área de tecnologia para

Marketing Direto, sobretudo direcionada a CRM, modela-

gem, estatística aplicada e banco de dados", afirma o

consultor David Lederman.

Na SPCOM, para ter melhor domínio e análise de

informações, os profisisonais devem ter conhecimento do "core

business" da empresa do case em que está atuando. "Também

conhecimentos plenos de estatística, database marketing e

conceitos bem fundamentados de Marketing Direto", diz a

presidente da empresa, Alexandra Periscinoto. Para o proprie-

tário da Informarketing, Paulo César Costa, não é muito fácil

encontrar profissionais que dominem, além da tecnologia, o

produto e Marketing Direto. "A mão-de-obra é apartada",

acentua Wilna. "Em função de ser uma área mix, muitos

projetos acabam não dando o resultado esperado em função de

serem implementados com viés de tecnologia ou de marketing".

Para o diretor de marketing e mobilização de recursos

da Unicef, José Afonso Braga, na entidade trabalham profis-

sionais com perfis variados. Alguns técnicos em sistemas,

outros em database marketing e operadores. "O bom pro-

fissional deve aliar conhecimento técnico das possibilidades

do sistema com o entendimento do negócio", afirma. Ou

seja, o ideal é ter uma pessoa que atue na área de mar-

keting, mas com sólidos conhecimentos de tecnologia. "Este

tipo de profissional é escasso no mercado, pois são áreas

completamente diferentes", diz o CEO da Vannon Direct,

Bernardo Giovannone.

Em uma empresa onde a tecnologia tem alto valor

como a Permission, essa exigência tende a ser maior ainda.

"É que cada colaborador atua como se fosse um represen-

tante único da empresa", diz o IT manager da empreso

Bráulio Escobar. "Esse profissional tem sólidos conhecimen-

tos do mercado e das tecnologias utilizadas, paro poder

entender qualquer problema do cliente, seja técnico ou

mercadológico".
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quem não existe propriamente um time para a
atualização das tecnologias. "Muitas vezes não é
necessário estar no best in class para se obter os
resultados desejados em marketing de relacio-
namento".

De qualquer maneira, mesmo sendo uma
questão relativa, quanto mais atualizada estiver
a ferramenta, melhor o desempenho pode ga-

Os investimentos em tecnologia no Marketing Direto

não soo baixos, ainda mais tendo em vista a necessidade

de atualizações constantes e as adaptações para atender

às exigências específicas de cada cliente. Por outro lado, as

ferramentas tecnológicas ajudam a reduzir custos e gerar

receitas, já que imprimem velocidade a operações comple-

xas, geralmente com emprego de menos mão-de-obra.

Talvez, os casos mais evidentes sejam os sistemas de aten-

dimento automático, conhecidos como URA (Unidade de

Resposta Audível) e o e-mail marketing.

O primeiro trata-se do sistema que recebe informa-

ções por meio telefone, por teclado ou voz, e manipula estas

informações, até transferir as ligações para um atendente

se necessário. O e-mail marketing reduz sensivelmente os

custos de contato com os clientes, comparativamente aos

realizados via mala direta, já que não embutem custos de

envio e impressão. "A Internet reduz muito o custo da

comunicação", acentua Wilna Carneiro da e-Maré. "Neste

caso, o custo da distribuição é irrelevante quando a empre-

sa possui o provedor".

Como essa avaliação sobre a redução de custos é

relativa, dependendo de quais são as necessidades de cada

rantir às ações. Mas é um passo que deve ser
dado com muito cuidado porque os valores são
bastante variáveis, porque dependem de vários
fatores como as ações que deverão ser imple-
mentadas, o tamanho da empresa, seus públi-
cos-alvo etc. "Pode variar de R$ 30 mil a RS 1,5

milhão", diz Wilna. No caso da SPCOM, a atua-
lização tem que ser semestral, pois são tecnologias

cliente, muitos executivos preferem não arriscar valores e

percentuais. "Não diria proporção de valores, mas de

tempo. Atualmente, quando você precisa tomar uma de-

cisão, que quase sempre são para ontem, ter uma ferra-

menta que auxilie com precisão é fundamental. £ como

tempo é dinheiro..." diz Bernardo Givannone, da Vannon.

De qualquer maneira, na Adedo Contact Center, Carlos

Valério estima que essas tecnologias reduzem os custos em
tomo de 25%.

No caso da Fortis, segundo o diretor executivo José

Ricardo Afonso de Souza, o e-mail marketing garante ao

cliente 85% de sucesso nos envios de uma campanha, o

que significa maior rentabilidade na ação. "Além da redu-

ção direta de custos, as tecnologias diminuem drastica-

mente os prazos dos processos e proporcionam alto grau de

mensuração de resultados", acrescenta ele. Paulo César

Costa, da Informarketing lembra que é muito comum as

empresas terem controles manuais em Excell e Access, o que

envolve muitos recursos humanos. "Com as tecnologias

mais avançadas, esse número diminui muito e conseqüen-

temente aumento de formo significativa a produtividade e
a receita".

que proporcionam aos usuários grande poder de
análise em um volume enorme de dados. "São

ferramentas que dão poder de decisão", acentua
Alexandra, que, com ferramenta própria, investe
em equipes para o projeto e tempo de desenvol-
vimento.

O proprietário da Informarketing lembra que
geralmente os servidores são os equipamentos

mais caros para as operações de porte, beirando
os R$ 200 mil. "Ferramenta de DMB estão entre
fee mensal de R$ 30 mil a R$ 150 mil", avalia.

É um bom dinheiro que tem que garantir retorno,
de preferência no menor tempo possível. Sendo
uma empresa amplamente utilitária de tecnolo-
gia, a Permission aplica 20% do faturamento
em pesquisa, compra de novas tecnologias,
benchmarks e na manutenção do parque ope-
rante. "A implantação de uma solução funcional
de e-mail marketing varia muito conforme a ne-
cessidade, mas pode chegar a até R$ 100 mil",

diz Escobar. Na gigante American Express, se-
gundo Magalhães, os valores aplicados em
tecnologia consomem entre 10% e 15% do total

de investimentos no Brasil. "A decisão de investi-
mentos em uma empresa global como a Amex
leva em consideração vários fatores, principal-
mente retorno e risco. No nosso caso, temos um

processo formal de decisão que usamos no dia-a-
dia chamado Investment Optmization. No caso
de tecnologia, temos uma estrutura centralizada
que junto com a área de negócios avalia as opor-
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tunidades de investimento", explica o CEO da

Amex, acrescentando que utiliza empresas no

Brasil para desenvolvimento de aplicativos para
plataformas globais e regionais. "O País pode
fazer mais marketing dessa indústria e com isso
trazer mais negócios para o setor".

Investimento varia
Na Adedo Contact Center, que utiliza tecno-

logia para os serviços de atendimento, vendas,
cobrança e suporte, o volume despendido em

software e hardware é de aproximadamente 70%
do total de investimentos da empresa, segundo

informa seu vice-presidente de qualidade e pro-
cessos, Carlos Valério. Na Divicom, empresa de
gestão de planos e serviços de saúde, que tem
uma unidade especializada em serviços de call
center e telemarketing, no mínimo são aplicados

em tecnologia 10% dos investimentos gerais.
"Isso porque precisamos fazer atualizações perió-

dicas, visando segurança, correções e desenvol-

vimento", justifica o presidente, Antônio Carlos
Braga dos Santos.

Na Vannon a atualização é realizada em
duas frentes. Uma se dá de forma geral, para
todos os segmentos, pois são atualizações que
beneficiam todos os clientes e parceiros. "São fei-

tas periodicamente em função da procura que
nossa equipe realiza por inovações", diz Gio-
vannone. "Outra forma de atualização é a cirúr-
gica, quando necessitamos atender solicitações
específicas dos clientes e que não estão ainda
implantados no sistema de CRM". Isso ocorre se-

manalmente na Permission, segundo relata o IT
manager da empresa, pois a idéia de um cliente

é automaticamente multiplicada para todos. "Atu-
almente, temos beta-testers espalhados por vári-
as cidades do mundo e filtramos suas sugestões,
verificando a relevância em função do mercado",
diz Escobar.

"Precisamos
atualizações
visando segurança,
e desenvolvimento".
Antônio Carlos Braga dos Santos, presidente da Divicom
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