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"Em praticamente todas as organizações, a

informação é influenciada a cada minuto pelo

poder, pela política e pela economia. Isso não é

segredo para ninguém", afirma Thomas

Davenport, autor do livro Ecologia da Informação.

As manobras políticas relacionadas à informação

têm sido causa do fracasso de vários projetos para

aperfeiçoamento do uso do conhecimento. Essa re-

alidade torna-se ainda mais preocupante quando

se tratam das informações sobre os clientes - um

dos capitais mais importantes de uma empresa e

a base do Marketing Direto e da estratégia de CRM.

É comum encontrar empresas empenhadas

na aquisição de tecnologias para gestão de infor-

mação, mas que não dão a devida atenção ao

ambiente de modo geral, como aos valores e cren-

ças da empresa sobre a informação, à maneira

com que as pessoas realmente usam a informação

e ao intercâmbio de informação entre os setores da

organização. As empresas têm seu lado informal,

os objetivos não são somente financeiros e, muitas

vezes, o processo de decisão baseia-se na intuição.

O que se tem notado é que, embora as tecnologias

de tratamento da informação sejam importantes,

elas não conduzem, necessariamente, a um aper-

feiçoamento do ambiente informadonal das orga-

nizações.

Para facilitar a identificação da maneira como

a informação flui dentro da empresa, Davenport

definiu cinco modelos de políticas de governo da

informação:

1) Monarquia;

2) Federalismo;

3) Feudalismo;

4) Anarquia;

5) Utopia Tecnocrática.

Os modelos podem ser implícitos e diferenci-

am-se, basicamente, em função da centralização

do poder. Cada modelo apresenta características

favoráveis e desfavoráveis, dependendo dos obje-

tivos da empresa.

Motivados por identificar o modelo de políti-

ca mais favorável ao sucesso de uma estratégia de

CRM e ao Marketing Direto, realizamos um estudo

de casos de empresas que já têm um plano de

relacionamento com clientes, buscando verificar os

modelos de política de informação utilizados por

elas. O estudo foi desenvolvido no Programa de

Iniciação Científica da Universidade Presbiteriana

Mackenzie e parte da pesquisa foi apresentada no

IV Simpósio de Gestão e Estratégia em Negócios da

UFRRJ, em setembro de 2006.

O trabalho foi dividido em três etapas:

1) Análise do desempenho da estratégia de

CRM das empresas;

2) Identificação do modelo de política de

informação utilizado;

3) Relação entre os modelos encontrados e os

resultados do CRM.

Foram estudadas quatro empresas do setor

de Publicações e Assinaturas: Editora Abril (Cibele

Brunhara - Gerente de Retenção de Clientes e Márcio

Miqui - Gerente de Database Marketing), Reader's

Digest do Brasil (Luis Henrique Fichman - Diretor

de Marketing), Editora Globo (Helen Baurich - Ge-

rente de Renovações e Atendimento) e Folha de

São Paulo (Simone Dinis - Gerente de Marketing

Direto, Database e Fidelização).
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O setor destaca-se por apresentar grande

necessidade de informações atualizadas sobre os

clientes e velocidade nos processos relativos ao aten-

dimento das necessidades dos mesmos. Nesse con-

texto, é importante que o ambiente informacional

permita que informações relevantes sobre os inte-

resses do cliente cheguem a tempo nas áreas espe-

cíficas da empresa. Em relação ao CRM, as quatro

empresas têm alcançado sucesso em suas estraté-

gias, considerando os indicadores Conquista, Re-

cuperação e Fidelização de Clientes, bem como

Cross-sell e Up-sell. De acordo com a matéria de

capa da edição de setembro de 2006 da Revista

Marketing Direto, o setor de assinaturas é um dos

mais avançados em estratégias de relacionamen-

to com clientes, por isso, este artigo dará um foco

maior à 2a etapa da pesquisa - identificação dos

modelos de política de informação.

As empresas demonstraram uma grande se-

melhança quanto à política utilizada, apontando

o Federalismo como modelo predominante e indí-

cios de Monarquia em relação à maneira padroni-

zada de reportar a informação ao grupo que con-

trola a organização. Por serem concorrentes num

ambiente altamente competitivo, as empresas

apresentam semelhanças na maneira de lidar com

seus clientes e com a informação, tendo adotado

as práticas recomendadas pela literatura.

Devido ao fato das informações dos clientes

serem comuns a vários setores da empresa, duas

características do modelo federalista que se de-

monstraram favoráveis à estratégia de CRM foram

o armazenamento centralizado dos dados do cli-

ente e o compartilhamento dessas informações entre

os departamentos que atendem diretamente às

necessidades do consumidor, como assinaturas,

cobrança, SAC, vendas, marketing, supply chain.

Embora a relação entre CRM e Federalismo

não possa ser generalizada, outras políticas pode-

riam prejudicar o uso da informação do cliente.

Em ambientes de Monarquia, onde a interpreta-

ção de todas as informações é centralizada, os fun-

cionários em contato com o cliente não têm flexibi-

lidade para atender suas necessidades. Em ambi-

entes feudais ou anárquicos, a empresa encontra-

ria dificuldade em enxergar o cliente da mesma

maneira, por todos os pontos de contato.

Sobre os resultados do estudo, Fichman

(Reader's Digest) acrescenta: "Apesar do trabalho

demonstrar uma certa uniformidade na adoção

do Federalismo, sei, por experiência própria, que

outras áreas não seguem este modelo. Uma boa

indústria para estudo é a de Seguros, onde exis-

tem, muitas vezes, feudalismos clássicos entre li-

nhas de produto (vida, auto, residencial, etc.),

que vêm prejudicando a adoção de estratégias

eficientes de CRM". Cento proposta final, sugeri-

mos que, não só os setores de Publicações ou Se-

guros, mas também as empresas de outros seg-

mentos, considerando suas características particu-

lares, reflitam se a política de informação utiliza-

da está contribuindo para o fracasso ou sucesso do

relacionamento com seus clientes.
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