
Em todas as boas histórias, alguns tipos de personagens se repetem. Existem os
personagens centrais, sempre presentes em todas as fases. Existem aqueles que surgem
com força no início da história, mas que, pouco a pouco, perdem sua importando e
"morrem". E existem aqueles que estão na história desde o começo, no início passando
quase despercebidos, mas que vão ganhando importância com o tempo, tornando-se
peças essenciais nos capítulos finais.

Na história do Marketing, a Estatística e a Qualidade de Dados são claramente
personagens deste último tipo, e também aqui, como em outras boas histórias, o que
traz o equilíbrio é o perfeito entrelaçamento entre estas disciplinas.

A Estatística tem sido um suporte para o Marketing desde o seu início, nos
mensurações de retorno, nas análises dos resultados, nos definições dos próximos
passos. Esta parceria começou de modo simples: em algum momento do passado,
algum colega marqueteiro concluiu que mulheres respondiam melhor a ofertas de
lingerie; ou que ofertas de pranchas de surfe não funcionavam bem com pessoas mais
idosas; ou que peças amarelas davam maior retorno do que pecos azuis.

A partir daí, sua importância só cresceu: vieram os computadores e a utilização
de ferramentas cada vez mais sofisticadas; vieram o data base marketing e as mode-
lagens estatísticas, e atualmente, expressões como clusters, modelos neurais e data



mining já fazem parte do nosso dia-a-dia. Assim, superamos a fase do "marketing
de massa", em que os resultados eram obtidos com base na quantidade de peças: o
mercado ficou mais exigente, as listas melhoraram de qualidade, as ações ganharam
foco e eficiência, e tudo indicava que voávamos em céu de brigadeiro.

Foco no cliente
Tínhamos ainda, aqui e ali, alguns problemas de resultados distorcidos; ou

algumas malas que não chegavam ao seu destino; ou ainda, casos de ofertas descabidas
(um amigo meu, solteiro do sexo masculino, recebeu há pouco tempo uma sofisticada
mala direta com amostra de um novo absorvente), mas tudo bem, os resultados estavam
compensando e estávamos satisfeitos.

Então, estaria tudo resolvido? Infelizmente não, porque a história continuou
evoluindo, e uma nova onda entrou em cena. Sim, ele mesmo! Estamos falando do
CRM, e do inexorável movimento de deslocamento do foco das empresas do produto
para o cliente. Foco que chegou com força, e que permanecerá, não por questões de
modismo, mas por pura racionalidade, por razões econômicas.

Já sabemos que manter um cliente custa menos do que conquistar um novo,
já são comuns os programas de fidelização e as políticas de tratamento diferenciado
para clientes mais rentáveis, e as próprias ações de prospecção de novos clientes
sofreram a influência destes conceitos: não queremos mais qualquer cliente, queremos
um cliente rentável.

O que isto tem a ver com a nossa história? Tudo, porque um dos pontos
fundamentais para a manutenção de um cliente é o seu adequado reconhecimento,
o que implica em informações confiáveis e em ter uma visão completa de todo o seu
relacionamento com a empresa.

Como agora estamos falando individualmente com cada um deles, não é
mais aceitável relevar todos aqueles pequenos problemas de qualidade de dados com
que estávamos acostumados. Não é mais aceitável dizer para o cliente é ele muito
importante para nós, e errar o seu nome; ou a sua data de aniversário; ou oferecer a
ele um produto que ele acabou de comprar.

É neste momento que a Qualidade dos Dados, o segundo dos nossos persona-
gens, começa a ganhar força. Além dos prejuízos gerais causados ao próprio negócio
(análises distorcidas, relatórios de gestão distorcidos), a má qualidade dos dados vai

Segundo o Gartner Group, mais da metade dos projetos de CRM não produzem
os resultados planejados, e boa parte do insucesso se deve à má qualidade dos dados.
Nos Estados Unidos a coisa tomou tal vulto que o MIT - Massachussetts Institute of
Technology (Boston), uma das mais prestigiadas escolas de Administração e Tecnologia
do mundo, montou e mantém extensa área de pesquisas voltada unicamente para a
qualidade das informações nos sistemas de informática.

Muito além das preocupações acadêmicas, o motivo de tal preocupação é
econômico: estimativas mostram que as corporações perdem anualmente bilhões de
dólares devido à má qualidade das informações, seja por causa de uma conta que
não chega às mãos do cliente, seja por causa de uma campanha de marketing ou um
programa de CRM que são prejudicados.

Aí, alguém poderia dizer: "E daí? As minhas informações têm qualidade".
Não se engane! Garantir a qualidade das informações nos sistemas de informática é
tarefa complexa e especializada. A montagem de processos que garantam o correto
tratamento de endereços, telefones e e-mails, a identificação dos vícios de preenchi-
mento e das duplicidades, além da integridade das regras do negócio, são tarefas
que exigem muito planejamento e muito trabalho na implementação, principalmente
porque normalmente se trata de integrar, de modo adequado, informações originadas
de fontes díspares e de diferentes tecnologias.

A boa notícia é que as empresas estão cada vez mais conscientes de que a
Qualidade de Dados deixou de ser um problema menor, "daqueles caras chatos do
Marketing", para se transformar num assunto corporativo de importância, com impactos
em toda a sua operação. E esta conscientização é meio caminho andado para uma
adequada solução para o problema, e um final feliz para a nossa história.

com certeza erodir o relacionamento e minar todos os nossos esforços de manutenção
dos melhores clientes.
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