
Os últimos avanços no marketing de relacionamento criam um diálogo contínuo
com o cliente, permitindo que ele ouça exatamente aquilo que precisa ouvir,

na hora em que precisa ouvir.

A mensagem certa

ENHUMA MENSAGEM PROMOCIONAL VAI FUNCIONAR SE

o cliente não for receptivo. Logo, para ter mais chances
de ser recebido por olhos e ouvidos bem abertos, o

profissional de marketing faz perguntas para definir o
público. Quem deve receber a mensagem? Qual deve ser o
conteúdo da mensagem? Como transmitir a mensagem?

Mas uma questão raramente é lançada: quando deve-
mos transmitir a mensagem? E, no entanto, pode-se dizer
que o timing é a variável mais importante no marketing.
Uma promoção é como um boletim do tempo ou de no-
tícias: o público precisa dele na hora em que realmente
precisa. Se chega cedo demais, a informação será esque-
cida. Tarde demais, e será ignorada.

A maioria das pessoas não quer saber da maioria das
empresas a maior parte do tempo. E numa era de sobre-
carga de marketing — caracterizada tanto pelo volume
como pela irrelevância — a comunicação indesejada pode
provocar apatia. Ou pior, ressentimento. Ultimamente, a
imprensa especializada vem falando de um "cenário de
caos" no qual veículos tradicionais (TV, imprensa) e for-
matos consagrados (o comercial de 30 segundos ) estão
em declínio, mas mídias e formatos novos, mais eficientes,
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A mensagem cer ta na hora certa

seguem evoluindo. Nessa confusa transição, o anunciante
descobre que sua mensagem não é assimilada ou notada,
e muito menos gera no público a reação desejada.

Contudo, há momentos na relação de um cliente com
a empresa em que ele realmente quer — até precisa — se
comunicar com ela. Sua vida pode ter mudado. Seus de-
sejos podem ter mudado. A imagem que faz da empresa
pode ter mudado. Se nesse exato momento a empresa
fizer contato com a mensagem certa, no formato certo,
cresce a chance de uma boa acolhida. Mas poucas empre-
sas sincronizam a comunicação com marcos ou transições
importantes na relação com a clientela. Um número
ainda menor reage a eventos na vida do cliente.

Peguemos as companhias aéreas. Quando o assunto é
vender, não fazem corpo mole, enviando um oneroso pa-
cote de promoções para os clientes mais valiosos com
todo extrato do programa de fidelidade. Mas o que ocorre
quando alguém de repente deixa de usar uma companhia
aérea na qual voava sempre? Essa aparente deserção é

O marketing de diálogo está tendo bons resultados em
vários setores, incluindo varejo, hotelaria, viagens, ser-
viços financeiros, mídia, bens embalados e telecomuni-
cações. Com sua proliferação, talvez seja o novo sustentá-
culo que a indústria da publicidade tanto busca. Este
artigo apresenta os princípios básicos do marketing de
diálogo e faz uma breve descrição das tecnologias exigidas
para que funcione (nota do editor: diversas empresas, in-
clusive a de um dos autores, fornecem sistemas para o
marketing de diálogo; departamentos internos de TI tam-
bém podem criar sistemas próprios).

Hora de conversar
A moderna doutrina do marketing é fundada na primazia
do banco de dados, que permite a segmentação de clien-
tes em grupos demográficos e psicográficos. Na versão bá-
sica desse marketing — que aliás continua bem vivo — o
analista vasculha o banco de dados a pedido do marketing

uma mudança de comportamento fundamental, e exige
que a empresa intervenha caso queira reter o cliente. In-
felizmente, companhias aéreas e outras empresas não
têm condições de monitorar manualmente e reagir a tudo
o que um cliente faz ou deixa de fazer. É simplesmente
impossível intensificar essa vigilância.

A questão do quando, tal como a maioria das dúvidas no
marketing, pode ser respondido pela tecnologia: especifica-
mente, por um novo modelo informatizado chamado "mar-
keting de diálogo". Até aqui, esse marketing é o grau mais
elevado da escala evolucionária que foi do database marke-
ting, ou de banco de dados, para o marketing de relaciona-
mento para o marketing one-to-one, ou um-a-um. Em re-
lação às táticas mais antigas, sua grande vantagem está no
fato de ser totalmente interativo, de explorar muitos canais
de comunicação e üe estar por üentro cio relacionamento—
ou seja, de monitorar sem parar cada sutileza da interação
entre cliente e empresa. Com isso, o marketing de diálogo
pode reagir a cada transição na relação assim que ela ocorre,
no instante em que o cliente exige um dado tipo de atenção.

Kirthi Katyanam (kkalyanam@scu.edu) é titular da cátedra
J.C. Penney Research Professor e diretor de varejo via internet
no Retail ManagementInstitute da Santa Clara University, na
Califórnia. Monte Zweben (zweben@bluemartini.com) é fun-
dador, presidente-executivo e presidente do conselho da Blue
Martini Software, em San Mateo, Califórnia.
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e gera listas de clientes em vários subgrupos. O marketing
usa então a mala direta para enviar a integrantes daque-
les subgrupos mensagens quase idênticas em intervalos
infreqüentes, segundo o cronograma da empresa. A maio-
ria das mensagens é destinada a vender algo.

Na década de 1980, o database marketing gerou o mar-
keting de relacionamento, que priorizava a retenção e o
cultivo de clientes. A segmentação de dados ficou mais so-
fisticada — e o marketing passou a estudar diferenças na
rentabilidade de clientes e a calcular o valor vitalício de
cada um. Dez anos depois, o marketing um-a-um buscou
explorar o poderoso lema da internet — "Eu sei quem
você é" —, criando mensagens personalizadas para cada
cliente. Mas esse marketing one-to-one raramente extra-
pola as fronteiras da internet. E embora aborde a questão
''•"Qual deve ser o coriteücio cia mensagem?1", o avanço que
fez é necessário, mas não suficiente.

O modelo fundado no diálogo também é produto do
avanço sincronizado da tecnologia de banco de dados e da
filosofia da personalização. Mas, embora o marketing de
diálogo tenha o corpo de um sistema de software, sua alma
é de vendedor. Um grande vendedor sabe que a relação
com o cliente é forjada, mantida e ampliada com sucessivos
diálogos ao longo do tempo. O diálogo é, em termos bem
simples, uma série de investidas e reações entre uma em-
presa e um cliente com o objetivo de levar o cliente a al-
guma ação. O indivíduo ou o software que conduz o diálogo
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"ouve" as necessidades do cliente e define o con-
teúdo e o canal de comunicação com base naquilo
que o cliente diz e faz.

Um diálogo pode começar, por exemplo, quan-
do o sistema de uma empresa manda um e-mail
sugerindo ao cliente visitar um website para bus-
car informações. Se uma semana transcorre sem
que o cliente clique nos links inseridos na mensa-
gem, seu silêncio desencadeia o próximo passo do
diálogo — um alerta para que um profissional de
vendas dê um telefonema. O sistema espera mais
uma semana após o contato e, então, envia um e-
mail para refrescar a memória do cliente. Dessa
vez, o cliente clica no link do site, e o que faz ali au-
tomaticamente gera novas interações.

Essa abordagem passo a passo, de espera e res-
posta, distingue o marketing de diálogo de seus an-
tecessores. Mas a característica mais distintiva do
modelo talvez seja a atenção à dimensão temporal
da relação com o cliente. O tempo é, literalmente,
sua essência. Sistemas de marketing de diálogo são
altamente sensíveis a intervalos entre compras, a
deslocamentos por curvas de fidelidade e à fre-
qüência crescente ou decrescente de visitas em

No modelo tradicional, o lojista coletaria os dados ao
longo do tempo e esporadicamente enviaria uma mala di-
reta a clientes que gastaram, digamos, mais de US$ i mil
numa dada marca ao longo de um ano.

Já no marketing de diálogo o lojista vai monitorando
mudanças na pontuação de RFM de cada cliente à medida
que ocorrem e programa o sistema para deflagrar o diá-
logo assim que detectar uma transição significativa. Em
vez de esperar sua consolidação, o sistema reage imediata-
mente aos dados, de modo que a loja pode fazer contato
com a cliente enquanto ela ainda está tomada pela febre
de uma nova sandália ou está há inéditos seis meses sem
comprar um sapato novo. O diálogo não brota apenas na
esteira de transições, mas continua — rumo a outra tran-
sação, rumo a um envolvimento mais profundo ou sim-
plesmente rumo a um naco maior da atenção do cliente.

Natureza das mudanças
Como nenhuma empresa coleta dados idênticos aos de outra,

cada uma vai definir que transições darão origem ao diálogo.
Em geral a transição reflete uma mudança na vida do cliente
ou na relação com a empresa — e é particularmente útil na
criação e operação de programas complexos de fidelidade. É
possível programar o início do diálogo para quando o cliente:
• compra algo em uma nova categoria (primeiro terno,
primeira visita ao novo departamento de sapatos);

• prestigia uma marca com tanta freqüência que é classi-
ficado de fanático;

• ultrapassa um certo valor monetário no ano e é classifi-
cado de cliente VIP;
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carne e osso e online. Esses dados são registrados no sistem
como transições ou eventos; a cada novo registro, o.softwar
inicia automaticamente um diálogo condizente com i
cliente. A transição pode ser positiva (indicando alta em ne
gócios ou fidelidade) ou negativa (indicando queda em ne
gócios ou fidelidade) — e toda transição abre a oportun
dade de um novo contato com o cliente.

Na hora de examinar a relação com o cliente, a trar
sição é uma lente mais reveladora do que a transaçãc
pois focaliza a evolução do relacionamento. Enquanti
transações exibem uma série de imagens estáticas, trar
sições mostram um filme. Pensemos na prática, comun
entre varejistas, de coletar dados brutos de transações <
converter a informação numa pontuação de RFM (recên
cia, freqüência e montante, ou valor monetário). Ess,
nota, em uso desde os primórdios do marketing de banc<
de dados, indica a última vez em que o cliente fez dad,
transação, com que freqüência fez aquele tipo de tran
sação e qual o valor monetário delas. É comum a empres;
subdividir as pontuações de RFM por segmento, marca oi

categoria de produto. O lojista poderia monitorar::
• a recência de transações no departamento de sapatos;
• a freqüência de transações no departamento de sapatos;
• o valor monetário médio de transações no departamento
de sapatos;

• a recência de transações com uma determinada marca
de sapatos;

• a freqüência de transações com uma determinada
marca de sapatos;
o valor monetário médio de transações com uma
determinada marca de sapatos.
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• ultrapassa um certo limiar no programa de fidelidade;
• pede atualização de endereço, indicando que mudou de
casa;

• compra algo que indica uma grande mudança na vida,
como uma cadeira de bebê para o carro, ou algo para o
lar como pias ou armários (sistemas de diálogo tam-
bém podem registrar dados de terceiros que moni-
toram emissão de hipotecas, abertura de poupanças es-
peciais e outros dados disponíveis comercialmente).

Quando uma transição deflagra um diálogo, este mui-
tas vezes leva o cliente a outra transição, na qual tem iní-

Quatro tecnologias bastante novas tornam possível o
marketing de diálogo:

Motor inteligente de processos. Uma aplicação comum
de banco de dados armazena inúmeras tabelas de dados
e traz janelas que permitem ao usuário inserir, alterar e
apagar itens daquelas tabelas. Já um motor inteligente de
processos vai além: monitora o "estado" de cada cliente —
ou seja, sua situação em relação à empresa num dado mo-
mento (quem aproveita uma promoção, por exemplo, está
numa situação distinta de quem a ignora). Um motor des-
ses deflagra uma ação com base em mudanças no estado
do cliente e dá aos gerentes feedback sobre os resultados.

Computação movida a eventos. Enquanto o motor inte-
ligente de processos reage a mudanças no estado do cliente,
a computação movida a eventos responde a atos à medida
que são registrados pelos sistemas empresariais da companhia.
Por trás de todo aplicativo voltado ao cliente, roda sem parar
um motor automatizado — "à espreita"de eventos (alguém
num caça-níqueis, ou se cadastrando no website) e definindo
a reação, exigindo assim uma menor intervenção humana.

Arquitetura escalonável de aplicativos na web. O marke-
ting de diálogo exige a gestão de diálogos com milhões de
clientes em estados distintos da relação com a empresa, e
isso através de uma série de canais. Arquiteturas escaloná-
veis de aplicativos são sistemas que equilibram a carga de
exigências do usuário ao distribuí-la por vários computa-
dores. À medida que cresce a demanda computacional,
tais arquiteturas permitem à empresa acrescentar mais
servidores — e com isso ampliar gradualmente os aplicati-
vos e servir os milhões de clientes de diversas formas.

Serviços na web. No marketing de diálogo, bancos de
dados e outros sistemas precisam estar em constante con-
tato entre si, tarefa que antes exigia considerável progra-
mação. Serviços na web permitem que um computador
envie um pedido de informação pela internet usando um
simples endereço URL e que outro computador responda
automaticamente numa linguagem padronizada, a XML.
Esse avanço reduz em muito a tarimba em computação
exigida para operar tais sistemas.

cio um novo diálogo, com uma meta distinta. Uma grande
rede de supermercados americana identificou, por exem-
plo, um ponto crítico: a pessoa que fazia pedidos no web-
site da empresa mais de quatro vezes tinha alta probabi-
lidade de virar um cliente regular. O pessoal de tecnologia
da empresa programou o sistema de marketing de diálogo
para responder aos novos clientes por e-mail, dando gran-
des descontos, financiados pela loja, para que passassem
por essa fase das primeiras quatro compras. Depois da
quarta compra, o sistema automaticamente passa a gerar
ofertas menos onerosas — apenas promoções financia-
das pelos fabricantes, por exemplo.

Outras transições não representam uma oportunidade,
mas uma ameaça — em geral, de que o cliente deserte. Vol-
temos, por um momento, à companhia aérea cujo cliente
de alto valor simplesmente sumiu. Suponhamos que a em-
presa pratique o marketing de diálogo. O sistema detecta
que o cliente não fez nenhuma reserva nos últimos meses e
manda uma mensagem a um profissional do atendimento
pedindo que telefone e tente remediar o problema. Se o
cliente se queixar do serviço, o profissional registra os deta-
lhes no sistema, o que gera um pedido de desculpas por es-
crito, firmado por um executivo e incluindo um incentivo à
volta — upgrades automáticos, por exemplo, ou mais mi-
lhas. Se a conta segue inativa, no próximo mês o sistema des-
pachará um lembrete sobre os incentivos ao cliente. Se
outro mês se passar, ele receberá um telefonema de um
alto gerente do atendimento ao cliente. Quando o cliente
por fim compra um bilhete, o sistema deflagra um diálogo
para o tratamento especial de clientes "resgatados".

Como mostra esse exemplo, o marketing de diálogo leva
em conta não só quando se comunicar, mas como se comu-
nicar. O diálogo se desdobra por uma série de canais, depen-
dendo do conteúdo da mensagem e da urgência da si-
tuação. Certos atos do cliente farão o sistema reagir
imediatamente, com um e-mail personalizado, uma mala-
direta personalizada, um alerta para que um profissional de
vendas dê um telefonema. Outras respostas lançarão as
bases de interações futuras. O sistema pode arquivar uma
mensagem personalizada no ponto de vendas, a ser trans-
mitida ao cliente em sua próxima visita. Ou pode enviar
uma mensagem ao call center, para ser usada quando o
cliente telefonar. Ou, ainda, reunir num website um conte-
údo específico para o cliente à espera de uma visita virtual.

O valor do cliente é outra grande consideração na es-
colha do canal de contato. Antes de lançar o diálogo de re-
tenção do cliente, que exige altos recursos, a companhia
aérea teria de definir que o cliente em questão é de pri-
meira (com base no histórico e na projeção de compras).
Se o cliente for de valor apenas médio, o melhor talvez
seja enviar uma mensagem, eletronicamente ou pela in-
serção de dados para contato numa mala direta, junta-
mente com um conteúdo personalizado para a mensa-
gem. Um cliente de baixo valor talvez receba um e-mail —
ou mesmo nada, se não for rentável ou não usar a inter-
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net. Essa cesta de opções é outro avanço do marketing de
diálogo em relação à maioria das iniciativas one-to-one.

Dados: ter ou não ter
Não espanta que empresas que reúnem grandes volumes
de dados e destrincham de toda forma possível a infor-
mação tenham despontado como ases na vanguarda do
marketing de diálogo. A Harrah's Casinos é um exemplo.
Conhecida pelo uso sofisticado de tecnologia de marketing
de banco de dados, a Harrah's utiliza um roteiro elaborado
de diálogo que leva em conta cada troca na relação entre
cassino e hóspede (veja o artigo "Diamantes na mina de
dados", de Gary Loveman, HBR Maio 2003). Eis a classifi-
cação dos clientes segundo o sistema da Harrah's:
• Decliners: número e recência de visitas em queda
• Incliners: número e recência das visitas em alta
• Inactive: há muito tempo sem visitas
• New Business: apenas uma visita recente
• Past Due: sem visitas há um certo período de tempo,
mas ainda não considerado decliner

logo. O sistema é alimentado por um banco de dados de
clientes registrados que fornecem dados sobre seu perfil
demográfico em troca da pronta notificação sobre o lança-
mento de novos produtos e upgrade de software. Há anos
a Logitech vem coletando informações de clientes que
compram pela internet ou buscam sua assistência técnica.

Como não reúne dados suficientes para detectar cada
transição, a Logitech ajusta o timing das mensagens se-
gundo dados anteriores consolidados em seus cadastros.
Uma das grandes metas do programa de fidelidade, por
exemplo, é induzir quem compra pela primeira vez, ou ad-
quire um só item, a comprar outro produto. Para tanto, o
sistema decide quando iniciar um diálogo de pós-venda
com base no intervalo de tempo transcorrido entre a pri-
meira e a segunda compras para clientes semelhantes.
Tendo determinado que o cliente que volta comprou o se-
gundo produto logo após o primeiro, o sistema lança diá-
logos defollow-up enquanto a transação inicial ainda está
quente. Ao partir assim depressa para um novo contato, a
empresa corre o risco de alienar o cliente que não gosta da
insistência. Daí a Logitech dar a esse diálogo um caráter

• Due Now: ainda não considerado decliner, mas necessi-
tando de estímulo para voltar já.

• Ad Hoc: todos os demais
Para que o cliente passe de um estado negativo (como

o decliner) para um positivo (como o incliner), o cassino
usa o diálogo — sobretudo com o alerta, em tempo real,
de funcionários responsáveis por um dado jogador, que
intervém ao primeiro sinal de transição. Desde que a Har-
rah's começou a usar o marketing de diálogo, em 2003, a
receita subiu de 30% a 69%, dependendo do segmento de
clientes; contatos que geram visitas foram de 20% para
25%; subiu também o total geral de clientes VIP.

Mas nem toda empresa está nadando em dados. Certas
atividades dependem de transações infreqüentes com
cada cliente (compramos um cafezinho uma vez por dia,
uma casa uma vez por década). Embora marcas de luxo
possam incentivar o consumidor ocasional a manter o
contato, para muitas empresas é difícil prender a atenção
do cliente passado o momento da venda.

Uma empresa com relativa escassez de dados é a Logi-
tech, que cria e fabrica periféricos para computadores, ce-
lulares e aparelhos de MP3. Apesar da baixa freqüência de
compras de seus clientes, a Logitech conseguiu criar um
novo programa de fidelidade baseado no marketing de diá-

de serviço — explicando, por exemplo, como seus produ-
tos portáteis podem ajudar o cliente em suas viagens.

Esse diálogo de estímulo à segunda compra se desdobra
por uma série de e-mails informativos, cada qual instando
o cliente a tomar uma dentre várias medidas. Se nada
disso gerar resposta, o sistema já põe em espera um diá-
logo de substituição do produto a ser deflagrado num mo-
mento determinado pelos dados existentes sobre o ritmo
das compras para substituição daquele tipo de produto. À
medida que o programa de marketing de diálogo gera fru-
tos, índices de repetição de compras e de compras de subs-
tituição devem subir, gerando mais e mais dados. A em-
presa está inserindo os novos dados no modelo, para que
a ativação do diálogo ocorra em intervalos mais precisos.

Um diálogo para cada ocasião
Um relacionamento com o cliente é repleto de transições
e eventos. Aqui e ali a empresa terá de convencê-lo a se
comprometer com algo ou a desistir de abandoná-la, a su-
perar um obstáculo conceituai ou a enfrentar um pro-
cesso complexo. Em colaboração com o pessoal de tecno-
logia, o marketing pode criar depósitos, ou bancos, de
diálogos que administrem toda categoria da interação
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com o cliente. Uma vez acionado o motor do software, o
marketing pode ir aos poucos liberando os diálogos, mo-
nitorando sua eficácia e otimizando a comunicação até
que atinjam o retorno desejado sobre o investimento.

Em toda empresa, a meta é que esse banco tenha qua-
tro tipos de diálogo com grau crescente de sofisticação
e ambição.

Diálogos de fundação. Como sugere o nome, esse diá-
logo administra aspectos fundamentais do ciclo de vida
do cliente — é a versão, no marketing, das sete idades do
homem de Shakespeare. Exige apenas dados básicos,
como nome do cliente e informações para contato. Tal
diálogo não pede mudanças de vulto em processos, nem
coordenação entre distintas áreas. Alguns exemplos:

Aquisição. Diálogos de aquisição visam angariar novos
clientes. Começam como mala-direta para o público-alvo
e vão se especializando à medida que os potenciais clien-
tes respondem.

Follow-up de serviços. Pode começar com uma mensa-
gem de agradecimento pela compra recente, um aviso de
que certo produto está pronto para retirada ou uma sim-
ples sondagem de satisfação. Na seqüência vai gerando
outras ofertas de prestação de serviços.

Reconquista. Um diálogo de reconquista é aberto em re-

ação a uma deserção — por exemplo, se o cliente pede o
cancelamento do plano de um celular ou da assinatura de
uma revista.

Diálogos de nível I. Centrado num produto ou evento,
cada diálogo desses é batizado segundo o tipo de mensa-
gem que inaugura a interação (veja o quadro "Do convite
ao diálogo"). Mais sofisticados que diálogos de fundação,
utilizam dados do histórico de compras do cliente, in-
cluindo detalhes como sensibilidade a preços ou pro-
moções. Integração com estoque e outros sistemas exige
maior participação do braço de TI. Exemplos:

Notificação de eventos. Diálogos de notificação recorrem
a dados geográficos e ao histórico de compras para convi-
dar certos clientes a eventos promovidos pelo marketing.

Lembrete de novas compras. Um lembrete desses é um
leve empurrão para quem adquire artigos que se esgotam
— cartuchos de impressora a laser, papel, brocas de fura-
deira, óleo, lâmpadas. É um aviso de que é hora de com-
prar o produto de novo. É possível programar sistemas de
marketing de diálogo para relacionar a compra de um ar-
tigo desses com a vida útil do produto.

Alertas de estoque e de preço. Alertas de estoque anun-
ciam a chegada de novos produtos e itens em promoção
de suposto interesse para o cliente. Uma remessa de CDs
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de música folclórica celta a uma loja de discos automati-
camente deflagraria mensagens para clientes cujo histó-
rico de compras inclui outros CDs do gênero. Já clientes
fiéis podem ser alertados de antemão de modo a ter pre-
ferência em promoções ou liquidações.

Contato de queima de estoque. Diálogos abertos quando
produtos com excesso de estoque estão prestes a entrar
em promoção. Antes do corte nos preços o sistema busca
clientes que compraram um produto e que podem voltar
a comprar — talvez porque estejam atingindo o próximo
nível do programa de fidelidade ou porque o último item
do gênero adquirido está prestes a vencer.

Diálogos de nível II . Esse tipo de diálogo utiliza o
padrão de compra de cada cliente ou modelos de projeção
para influenciar o progresso da relação com o cliente.
Exige uma alta compreensão do histórico do cliente na
empresa e considerável coordenação entre os vários depar-
tamentos, já que é preciso o envolvimento de todos — do
pessoal de compras a executivos. Alguns exemplos:

Intervenção contra deserção. Um diálogo desses é defla-
grado quando o sistema detecta os primeiros sinais de
alerta, como a queda na freqüência de compras. É fundado
em modelos de projeção — o que o distingue de diálogos
de reconquista, abertos quando o cliente já desertou.

Progressão pelo ciclo de vida. Esse diálogo desloca o cliente
por sucessivos estágios de maior fidelidade. Na Harrah´s, por
exemplo, quando o cliente se aproxima do nível mais ele-
vado do programa de fidelidade, automaticamente é defla-
grado um diálogo com uma mensagem como: "Falta apenas
uma visita para sua ascensão ao nível Total Diamond".

Transição de R FM na categoria. Esse diálogo permite
que gerentes de categoria, de mercadoria, de produto e de
compras reajam a mudanças na pontuação de RFM de
um cliente dentro de suas respectivas categorias.

Transição de RFM na marca. Esse diálogo permite que
gerentes de marca reajam a mudanças na pontuação de
RFM de um cliente dentro de suas respectivas marcas.

Diálogos de nível I I I . Aqui é somado um elemento fí-
sico ao diálogo. Essas interações in loco, que mal começam
a ser viáveis, provavelmente serão comuns no futuro,
quando o consumidor entrar na loja com seu cartão de
RFID ou digitar sua identificação num carrinho de com-
pras inteligente. Enquanto faz compras, o cliente receberá
mensagens personalizadas no celular, no PDA ou em telas
espalhadas pela loja. Essas mensagens serão fundadas nos
mesmos dados usados por outras aplicações do marke-
ting de diálogo. Numa livraria, por exemplo, um consumi-
dor próximo da seção de culinária pode receber um alerta
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A mensagem certa na hora certa

Do convite ao diálogo

Todos os dias milhões de consumido-
res recebem e-mails ou cartões pelo
correio anunciando uma oficina na
loja de materiais de construção que
freqüentam ou um bota-fora de uten-
sílios exclusivos de cozinha na loja
virtua que visitam. Esse tipo de aviso
é fundado em dados demográficos do
cliente e no histórico de compras,
mas permite pouca ou nenhuma inte-
ração. Logo, não é um diálogo.

Uma simples notificação pode virar
o centro de um diálogo se intensificar
a relação — solicitando informações
adicionais, dando ao cliente diversas
maneiras e razões para responder e
reagindo então com mais comuni-
cação. Imaginemos um e-mail anun-
ciando um desfile fechado de uma
certa grife. Essa notificação é feita
com base no histórico de compras do
cliente ou em outro indício qualquer
de interesse por aquela grife. Inclui
detalhes do evento, quem sabe até
fotos das peças a serem exibidas.

Para converter essa notificação
num diálogo, o lojista teria de incluir
algo que instasse o cliente a agir.

Teria de dar várias opções, entre elas:
a. Vou ao desfile.
b. Vou ao desfile, e por favor tenham

peças do meu tamanho para que eu
possa experimentar (como está a par
do relacionamento, o sistema de diá-
logo sabe qual o tamanho do cliente).

c. Não vou ao desfile, mas gostaria
de marcar hora para provar as seguin-
tes peças (essa opção pode vir acom-
panhada de um link para o site do lo-
jista, no qual o cliente pode selecionar
peças de todo um catálogo).

d. Não posso ir, tenho outro com-
promisso.

e. Agradeço, mas não tenho inte-
resse nessa grife.

A resposta escolhida pelo cliente de-
finiria, por sua vez, a reação do sis-
tema. Quem respondesse a ou b rece-
beria uma confirmação do convite e o
endereço do desfile, bem como um
lembrete dias antes do evento. Quem
respondesse c receberia outra mensa-
gem, perguntando que horários seriam
convenientes durante a semana. Quem
respondesse d receberia umfollow-up
perguntando se gostaria de atualizar as

preferências (tamanho ou estilo, por
exemplo) e seria convidado para futu-
ros eventos. Já quem escolhesse e pode-
ria ser alvo de um diálogo de recon-
quista — ou ser excluído do banco de
dados se o lojista entendesse que sua
presença nele era injustificada.

Um diálogo de notificação tem
prazo de validade. Se o cliente não res-
ponde até essa data, o diálogo deflagra
umfollow-up. Nesse exemplo, um clien-
te de alto valor que tenha comparecido
a muitos desfiles da grife pode mere-
cer um telefonema de um profissional
de vendas. O motor do marketing de
diálogo alertaria esse vendedor e for-
neceria um roteiro para a interação.

Seja qual for a resposta do cliente
ao diálogo de notificação, o lojista
sempre descobre alguma coisa. O
cliente que escolhe b indica um grau
de interesse mais alto do que o que
escolhe a. Se muitos clientes respon-
dem c, talvez seja o caso de agendar
um segundo desfile. Todos esses
dados são, é claro, inseridos no sis-
tema para enriquecer futuras trocas
nessa longa conversação.

de que por apenas US$ 20 é possível se inscrever no Clube
de Culinária e receber 25% de desconto.

Futurista, essa última categoria de diálogo é particular-
mente atraente, pois vai além do quando e responde à per-
gunta onde — chegando ao corredor da loja pelo qual o
cliente está passando. Por ora, contudo, o marketing deve se
ater ao timing para tentar manter o cliente firme na empresa.

A tecnologia que viabiliza o marketing de diálogo já
existe, e só tende a melhorar. O braço de marketing terá
de trabalhar com o departamento de TI para desenvolver
ou instalar os sistemas. Mas, uma vez implantados, será
bem menor a carga sobre o setor de TI, pois os diálogos
serão deflagrados automaticamente, sem necessidade de
novas consultas ao banco de dados. No final, tais sistemas
vão custar muito menos do que montar uma equipe de
serviços grande o bastante para lidar com as muitas cir-
cunstâncias complexas da relação com o cliente e com a
contínua evolução desse relacionamento.

Transformar uma estratégia de marketing tradicional
num programa de marketing de diálogo é simples. O pri-

meiro passo é identificar toda comunicação de massa que
a empresa tem com os clientes e indagar que eventos po-
deriam deflagrar essa comunicação de modo a torná-la
mais oportuna. Para cada mensagem, inclua uma per-
gunta ou um convite a ação — e prepare um tratamento
ou uma reação diferentes para cada resposta possível. Por
fim, crie uma série de convites a ação, cada vez mais ur-
gentes, a serem deflagrados se não houver resposta à per-
gunta ou ao convite a ação.

Uma empresa que dispara mensagens freqüentes e irre-
levantes dilui o capital da marca. O que o cliente quer é
um ótimo atendimento e uma experiência reiterada-
mente excelente em todo canal de comunicação. É por
isso que, a nosso ver, em cinco anos muitos elementos do
marketing de diálogo estarão disseminados. A empresa
que adotar logo esse modelo poderá superar o irritante
ruído de hoje e tornar-se não só a voz que a clientela ouve,
mas a que deseja ouvir. v
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