
VALORRECONHECIDO
PLAYERS DAS ÁREAS DE MARKETING DIRETO CALLCENTER E CRM/DATABASE ESTÃO CONFIANTES DE QUE.FINALMEN-
TE.O VALOR DESSAS ATIVIDADES VEM SENDO RECONHECIDO. A JUSTIFICATIVA É SIMPLES: TEM SIDO DE MUITA UTILIDADE
A BAGAGEM ACUMULADA EM RELACIONAMENTO. INTERATIVIDADE,DIÁLOGO E MENSURAÇÃO DE RESULTADOS,ESSENCIAIS
PARA AS NOVAS MÍDIAS.TEM PESADO TAMBÉM A FAVOR O ENTENDIMENTO DA VELHA MÁXIMA: MANTER UM CLIENTE E
FAZÊ-LO CONSUMIR MAIS É MUITO MAIS BARATO DO QUE CONQUISTAR UM NOVO.

BY TÂNIA TRAJANO

O MERCADO PASSOU

A ENTENDER QUE O

EMPREGO DAS FERRA-

MENTAS DE MARKE-

TING DIRETO POTEN-

CIALIZA AS ESTRATÉ-

GIAS DIGITAIS.

EDUARDO SOUZA ARANHA
SOUZA ARANHA

A INTERNET VIABILI-

ZA O'SONHO DOURA-

DO'DA COMUNICAÇÃO

ONE-TO-ONE, COM TO-

DAS AS POSSIBILIDA-

DES DE MENSURAÇÃO,

CARACTERÍSTICAS QUE

ESTÃO NO DNA DO

MARKETING DIRETO.

Há alguns anos temos constata-
do a evolução qualitativa e quanti-
tativa das áreas de marketing dire-
to e call center. Apenas no último
ano, segundo os dados apurados
pela Abemd, a receita com a
prestação de serviços nessas áreas
cresceu 15,2%, chegando a R$ 174
bilhões.

Efraim Kapulski, presidente da
entidade,comenta que os resul-
tados do XIV Prêmio Abemd (que
teve em 2008 seu volume de ins-
crições elevado em 10%) ainda
indicam que setores tradicionais

usuários de MD — financeiro,tele-
comunicações e assinaturas -
têm intensificado suas ações.
O mesmo tem ocorrido com os
segmentos automobilístico, hote-
leiro/turístico e de ensino, além do
varejo, que, cada vez mais, adere

ao emprego desta ferramenta.

Um dos aspectos destacados
pelos profissionais ouvidos pela

Revista da ABA é que a expansão
das atividades não tem ocasiona-
do, pelo menos por enquanto, mu-
dança na estrutura da demanda.
Ou seja, não se verifica alterações
radicais no tipo de segmento que

usa o MD, e sim um aumento no
número de empresas dentro dos
mesmos setores.

Ponto comum na análise sobre o
que tem determinado a contínua
evolução da atividade é o fato de
ela ser beneficiada pela importân-

cia que vem sendo conquistada
pela plataforma digita!."Depois de
10 anos o mercado passou a enten-
der que o emprego das ferramen-
tas de marketing direto potenciali-
za as estratégias digitais','sintetiza

Eduardo Souza Aranha,presidente
da Souza Aranha.

Flávio Salles.diretor da Sun MRM,
endossa esse raciocínio, enfatizan-
do que a internet tem viabilizado
o"sonho dourado"da comunicação

one-to-one, com todas as possibi-
lidades de mensuração, caracterís-
ticas que estão no DNA do marke-
ting direto, expressando conceitos
alardeados como um mantra pe-
los especialistas do setor há mais
de20 anos. O otimismo em relação
ao muito que as empresas de mar-
keting direto ainda podem con-

quistar também está fundamenta-
do na constatação de que as no-
vas tecnologias têm permitido co-
locar em prática as premissas do
MD, mas de forma mais rápida, ba-
rata e flexível.

Pontualmente, no dia-a-dia das

empresas,os bons resultados tam-
bém têm sido garantidos pelos
contratos anuais,com projetos de

longo prazo, hoje muito mais co-
muns do que no passado.E.o que
é sempre uma boa notícia, várias
das agências consultadas atesta-

ram que o incremento ocorre não
apenas em função de novas con-
tas, mas também da resposta mais
positiva dos clientes atuais."0s re-

sultados das ações valorizam o

trabalho e alavancam novos pro-

jetos" enfatiza Eduardo Soutello,
diretor de planejamento da E/ou
Marketing de Relacionamento.

Esta situação é corroborada
pelas observações das empresas
usuárias.

Cristiane Magalhães,diretora de
comunicação e marketing do Itaú,
comenta que o aumento no volu-
me de investimentos e de proje-

tos em marketing direto se deve
à capacidade de a comunicação
dirigida trazer retornos para o bu-
siness e agregar valor à marca."0s
resultados de vendas e de relacio-
namento com nossos clientes
e prospects geram um espiral de

conhecimento do cliente.A cada
ação, mais valor é agregado, e as-
sim vai crescendo o entusiasmo
em buscar cada vez mais e melho-
res resultados','enfatiza a executiva,
acrescentando que a tecnologia
tem permitido usar mais canais
na comunicação com os clientes,

desde a tradicional mala-direta,
passando pela internet até o celu-
lar,o que possibilita chegar de
forma relevante a todos os perfis
de clientes.

Márcia Abreu, gerente executiva

de consumer excellence da Nestlé,
também considera que o fator
determinante para o aumento no
uso do marketing de relaciona-
mento são as novas mídias que



A TECNOLOGIA TEM
PERMITIDO USAR CADA
VEZ MAIS CANAIS NA

COMUNICAÇÃO COM
OS CLIENTES. DESDE

A TRADICIONAL MALA-
DIRETA. PASSANDO

PELA INTERNET ATÉ O
CELULAR. O QUE POS-

SIBILITA CHEGAR DE
FORMA RELEVANTE A
TODOS OS PERFIS DE

CLIENTES.

CRISTIANE MAGALHÃES
ITAÜ

O FATOR DETER-
MINANTE PARA O

AUMENTO NO USO DO
MARKETING DE RELA-
CIONAMENTO SÃO AS

NOVAS MÍDIAS QUE
PERMITEM QUE O CON-
SUMIDOR SEJA IMPAC-
TADO EM DIFERENTES

OCASIÕES E FOR-
MATOS.

MÁRCIA ABREU
NESTLÉ

surgem e permitem que o consu-

midor seja impactado em diferen-
tes ocasiões e formatos.

No Fleury,como explica a dire-
tora de marketing Adriana Seixas

Braga, para atender ao projeto de

branding iniciado há três anos pela

Thymus,foi montada uma estraté-

gia de relacionamento com o clien-

te intrinsecamente dependente

de marketing direto. Para o cliente
pessoa física — mais de 1 milhão
de pessoas freqüentam as unida-

des de atendimento por ano —

esta tem sido a ferramenta mais

adequada, a partir de um progra-

ma de relacionamento composto
por mala-direta, boletins informa-

tivos, newsletter eletrônica e uma

revista institucional entregue no

domicílio de quem adere ao pro-
grama.

Com relação à necessidade

de alinhamento dos terceiros que

prestam serviços de comunicação
de massa e marketing direto, Adria-

na argumenta que se trata de algo

prioritário. Hoje, no Fleury, a ques-

tão está mais equalizada, uma vez

que a conta é atendida pela Gio-
vanni DraftFCB e a gestão dos

veículos para clientes fica a cargo
a TV1."Atuamos com poucos for-

necedores todos são continua-

mente capacitados para atuar em

nome da marca" enfatiza.

José Roberto Pastor, da diretoria

de marketing da Cultura Inglesa
Rio de Janeiro, confirma que tem

intensificado de forma crescente

os esforços via marketing direto,

à medida que aperfeiçoa as ferra-
mentas de quantificação dos retor-

nos de investimento. Como o pú-

blico-alvo da Cultura Inglesa é

focado,tem-se buscado evitar dis-

persões,empregando um marke-
ting mix balanceado, no qual se

possa garantir impactos de curto e

longo prazos de maneira eficiente.

O executivo lembra que, a exem-
plo do que ocorre nos Estados

Unidos, onde os investimentos em

MD já superam os da mídia tradi-

cional,o mercado brasileiro tam-

bém caminha nessa direção, ainda
que de forma mais lenta,por con-

ta da força da estrutura de comu-

nicação do país.

Na Fiat,Patrícia Pessoa,da área

de marketing de relacionamento,
explica que a empresa tem um

programa de CRM que hoje atinge
10 mil clientes por campanha. São

mais de 45 anualmente.E o banco

de dados,que atualmente tem

mais de 4 milhões cadastrados,en-

globa o ciclo de vida e de compor-

tamento dos clientes.o que tem

permitido oferecer não só ofertas
inovadoras, como também mais

atrativas."Contamos com recursos
variados para chamar a atenção,

reter o cliente e posteriormente

traze-lo cada vez mais próximo da

nossa marca"salienta a executiva.

• CONTATOS PERSONALIZADOS

As empresas que atuam na área
de CRM/database marketing tam-

bém estão comemorando.Os da-

dos levantados pela Abemd mos-

tram que este foi um dos setores

que cresceram acima da média

do mercado.

Como observa Danilo Vasconce-

los, head de planejamento da Ac-
centiv, além do momento econô-

mico, que influencia positivamente
toda a cadeia, há de se considerar

que hoje as palavras de ordem do

dia são relevância e interação."Só

com elas e com muita inteligência
é possível conseguir a atenção

dos novos consumidores"ressalta,

lembrando que estamos nos refe-

rindo a pessoas que assumiram o

controle, viraram mídia, são cola-

borativos, utilizam as novas tecno-

logias.

Segundo os entrevistados, o au-

mento dos investimentos em da-
tabase/CRM tem acontecido em

duas dimensões: vertical (decor-

rente do processo de acultura-

mento do mercado, aliado ao ba-

rateamento da tecnologia) e hori-

zontal (em virtude do movimento

de grandes empresas, normalmen-

te fabricantes, que passam a iden-

tificar e a se relacionar com seus

clientes finais de forma mais rele-

vante).

Para se ter uma idéia do que vem

ocorrendo nessa frente, basta ver

resultados como o da Virid, que
no início de 2008 estabeleceu uma

meta de crescimento de 300%, po-

rém, em virtude do desempenho

no primeiro semestre já redefiniu

suas metas para 400%.

De olho na movimentação do
setor, a Freire & Godoy, em par-

ceria com a New Age Software,

passou a atuar nessa frente, pres-
tando serviços de administração

de databases,o que envolve desde

a unificação de dados recolhidos

nos diversos pontos de contato —

fichas de garantia, assistência téc-

nica, cadastros de sites,SACs, feiras,
contatos eventuais etc.— até

a organização em um sistema de

CRM, pronto a ser utilizado pelo

marketing ou demais áreas da em-

presa.

Anna Zappa,diretora comercial da

Plusoft, confirma que a demanda

continua aquecida em call center e

soluções de CRM,tanto com a re-

compra de serviços pelos clientes

usuais como pela procura de solu-



ções voltadas para as áreas de co-
brança e recuperação de crédito.
Ela lembra que com o crescimento
da oferta de crédito houve a neces-
sidade de ferramentas de cobrança
mais performáticas e que permi-
tam inserir o cliente inadimplente
no ciclo de CRM,com abordagem
mais personalizada e, portanto,
mais assertiva,proporcionando en-
curtar o ciclo da cobrança e aumen-
tar a rentabilidade no processo.

A executiva também chama a
atenção para as solicitações dos
pequenos varejos por ferramentas
que ajudem a monitorar e a geren-
ciar o relacionamento com o clien-
te.Atenta ao movimento do mer-
cado, a Plusoft lança duas áreas
estratégicas no segundo semestre:
uma diretoria de canais e parce-
rias, além da divisão on demand,
que terá políticas.pricing e proces-
sos diversos dos adotados na atual
estrutura. Este ano já foram lança-
dos o Plusoft Cobrança e tam-
bém um software que monitora as
interações do consumidor2.0.

Elaine Ferreira, presidente da Al-
titude Software para a América
Latina, explica que a empresa tam-
bém tem apostado na flexibilida-
de das soluções para atender às
novas demandas. Numa análise
positiva, corroborada pelos demais
entrevistados, ela observa que
a necessidade de integração com
as demais ferramentas de comuni-
cação e marketing é fundamental
e que o mercado está mais madu-
ro no que se refere a esta questão.

"O maior desafio é adequar os
projetos e a aplicação da tecnolo-
gia à estratégia de negócios da
empresa para que o investimento
seja recompensado','sintetiza.

Refletindo sobre os dilemas en-
frentados atualmente pelo setor de
cal! center, Roberto Meir, presidente
da Associação Brasileira das Re-
lações Empresa Cliente (Abra-
rec),observa que o segmento vive
uma fase de transição, em virtude
da estruturação das grandes ope-
rações. Uma das preocupações
é com a redução dos índices de
rentabilidade das terceirizadas, de-
vido à guerra de preços que tem
se estabelecido, até por causa da
concentração."Quem paga a con-
ta é o consumidor, porque acaba
não tendo um serviço de acordo
com suas necessidades" critica
Meier,observando que em vez dos
recursos humanos,o investimento
em tecnologia é que tem sido pri-
vilegiado."0 modelo parece Inte-
ressar, porque assim ninguém ob-
tém diferencial competitivo pelo
bom atendimento prestado" diz.

• LINGUAGEM ADEQUADA

Com a chegada da classe C,
a ampliação do mercado de con-
sumo no país também tem impac-
tado as áreas de marketing direto e
cal! center, principalmente no que
concerne à necessidade de de-
senvolver estratégias adequadas
para o target.

É boa a notícia de que esta mo-
vimentação tem predominado
principalmente na área financeira,
mais especificamente no setor de
cartões de crédito, que tem o mar-
keting direto e seus canais — mala-
ireta, call center, e-mail marketing
- como uma extensão de seus

negócios.Kapulski observa que
o setor tem se beneficiado deste
cenário, citando como ferramentas
mais eficazes mala-direta e telemar-
keting,além do e-mail,uma vez que

a classe C tem acessado a internet
com desenvoltura."lndependente
do target,é imprescindível respei-
tara privacidade do consumidor"
alerta o presidente da Abemd.

Souza Aranha observa que o
mais importante, nesta discussão
sobre a entrada da classe C,é o en-
tendimento de que haverá cada
vez mais pessoas deste segmento
nas bases a serem atingidas pelas
ações,o que exige mais atenção
nas estratégias desenvolvidas.

Na disputa pela atenção da clas-
se C,principalmente na área de
cartões, como enfatiza Deyse Dias
Leite, diretora da Copyright, mui-
tas vezes trava-se uma guerra de
taxas e prazos, mas vence a dispu-
ta quem conseguir estabelecer
uma relação de confiança e proxi-
midade, com benefícios concre-
tos e relevantes.

Os clientes da classe C compõem
um importante e grande grupo
de clientes para o Banco Itaú,
como relata Cristiane justificando
investimentos em comunicação
dirigida em todos os tipos e for-
matos. Ela afirma que o on-line é
talvez a mídia de maior potencial
para chegar a este público, consi-
derando caixas eletrônicos, celular
e internet. Segundo ela,existem ho-
je projetos em andamento e tem-
se procurado atender as especi-
ficidades do target,seja gerando
telas mais simplificadas de nave-
gação nos canais eletrônicos, seja
na criação de mensagens com
formatos, cores e estilos customi-
zados.

Wilson L. Pedreira Jr., diretor de
atendimento do Grupo Fleury,
comenta a experiência obtida com
a marca Campana,que atende às
demandas deste público por meio
do Campana Fácil,solução voltada
para quem não conta com plano
de saúde. Ele explica que toda a
comunicação de marketing direto

CONTAMOS COM

RECURSOS VARIADOS
PARA CHAMAR A ATEN-

ÇÃO. RETER O CLIEN-

TE E POSTERIORMEN-

TE TRAZE-LO CADA
VEZ MAIS PRÓXIMO
DA NOSSA MARCA.

PATRÍCIA PESSOA

FIAT

É POSITIVO O
AUMENTO DE SOLICI-

TAÇÕES DOS PEQUE-
NOS VAREJOS POR
FERRAMENTAS QUE

AJUDEM A MONITO-

RAR E A GERENCIAR O
RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE.



A NECESSIDADE DE
INTEGRAÇÃO COM AS

DEMAIS FERRAMEN-
TAS DE COMUNICA-

ÇÃO E MARKETING É

FUNDAMENTAL FELIZ-

MENTE, O MERCADO

ESTÁ MAIS MADURO
NO QUE SE REFERE A

ESTA QUESTÃO.

A BAGAGEM

QUE PROFISSIONAIS
E AGÊNCIAS DE MD

POSSUEM EM RELA-
CIONAMENTO. INTERA-

TIVIDADE, DIÁLOGO E
MENSURAÇÃO DE RE-

SULTADOS LHES GA-

RANTEM ALTA CAPACI-

DADE TÉCNICA PARA
TRABALHAR COM AS

NOVAS MÍDIAS.

OTÁVIO DIAS
R.EPENSE

utiliza uma mensagem mais ob-
jetiva e imediata, com recursos
visuais típicos de peças de varejo,
como balões e splash.

Há consenso que o crescimento
da classe Ctraz mais um segmen-
to para ser incluído nas estratégias
de CRM,o que passa por ter um
profundo conhecimento desses
consumidores.

• MAIS INTEGRAÇÃO

Independente do target almejado,
o desafio continua sendo a inte-
gração das diversas plataformas e
parceiros, uma vez que, apesar da
tendência de se trabalhara comuni-
cação integrada, a inclusão do MD
ainda ocorre de forma discreta.

Henrique Mello, diretor associado
de planejamento e operações da
RS/Direct Center, sintetiza bem
esta problemática,enfatizando que
o desafio é buscar as melhores fer-
ramentas para o one-to-one,tendo
como ponto central a estratégia
e a partir da seleção dos muitos
fornecedores que têm surgido,
a reboque das novas tecnologias.

Refletindo sobre o assunto,
Otávio Dias, da R.EPENSE,observa
que muitos anunciantes ainda não
perceberam que a grande vanta-
gem das novas tecnologias é que
elas permitem a realização de tes-
tes com enorme facilidade."Além
disso, são mídias naturalmente or-
gânicas, que permitem evolução
constante, em tempo real"salienta.

Valendo-se dos bons resultados
que tem obtido com a agência,
que em quinze meses de atuação
tem conseguido comprovar que
existe espaço no mercado para no-
vas propostas e modelos de atua-
ção, Dias defende o trabalho multi-
disciplinar.voltado para as novas
mídias e tecnologias.Ele acredita
que os investimentos nos meios
digitais saltarão para dois dígitos,
ocupando lugar de destaque nas
verbas dos anunciantes.'A baga-
gem que os profissionais e agên-
cias de MD possuem em relacio-
namento, interatividade, diálogo
e mensuração de resultados lhes
garantem alta capacidade técnica
para trabalhar com as novas mí-
dias" avalia.

Um dos aspectos importantes,
quando se foca mais especifica-
mente o CRM,é que a ferramenta
ainda não é para toda a base de
clientes,como enfatiza Eduardo Ra-
malho, diretor de CRM da Abemd,
salientando que deve ser empre-
gado para clientes de maior valor
e potencial.

O que se deve ter em mente
é que o sucesso nesta frente de-
pende de profissionais qualificados,
uma vez que a tecnologia evoluiu
muito. Na área de impressão, por
exemplo, os sistemas de personali-
zação estão cada vez mais eficien-
tes."0 recurso ainda encarece o
produto, mas com certeza a ten-
dência é que fique cada vez mais
barata"salienta Kapuiski.

Ainda na questão tecnológica, a
barreira da internet vem sendo ven-
cida com sucesso, com bons pro-
jetos na área. A fronteira a ser explo-
rada, acreditam os profissionais.é
a do mobile,ainda complicada em
virtude da questão da privacidade
e também da questão técnica,pe-
lo fato de ainda não se dispor de
uma plataforma única de acesso.

Outro aspecto levantado pelos pla-

yers é com relação à necessida
de de os clientes desenvolverem a
cultura de trabalhar com sistemas
integrados de informação, uma vez
que hoje os recursos estão dispo-
níveis para empresas de qualquer
porte. Neste sentido, a internet tem
um papel de destaque.na medi-
da em que tem ajudado a desen-
volver esse aprendizado.

Num universo cada vez mais
vigoroso em termos de alternati-
vas, a tecnologia deve ser um faci-
litador, usada em medidas diferen-
tes de acordo com a situação.
A preocupação é que seja relevan-
te, faça sentido para a empresa, não
seja o uso pelo uso, pela inovação.
A E/ou Marketing de Relaciona-
mento criou um serviço que se-
gue esta linha.O Viva Peugeot,pro-
grama de relacionamento com
clientes da marca, hoje tem uma
opção para que o cliente indique,
por meio do site, o horário e as ro-
tas que costuma utilizar para che-
gar ou sair do trabalho. A partir do
registro, busca diariamente infor-
mações sobre o trânsito naquele
horário e envia para o cliente,via
SMS."Faz sentido para o usuário e
para a Peugeot,que melhora a ex-
periência dos clientes com a mar-
ca'', lembra Soutello.

A Interact também tem um
case que conseguiu integrar o on-
line e o off-line de maneira bastan-
te pertinente. Desenvolvida para a
Brasil Telecom, a campanha pro-
moveu o envio, para 400 clientes
- da área de construção civil, in-



NÃO HÁ CRM SEM
UM DATABASE MAR-

KETING E NÃO HÁ DBM
SEM A DISPOSIÇÃO DA

EMPRESA EM INVES-

TIR COM EXPECTATIVAS
DE LONGO PRAZO.

VICENTE CRISCIO
DIREKT

NOS CARTÕES VOL-
TADOS À CLASSE C,

MUITAS VEZES TRA-
VA-SE UMA GUERRA

DE TAXAS E PRAZOS,
MAS VENCE A DISPU-
TA QUEM CONSEGUIR

ESTABELECER UMA RE-

LAÇÃO DE CONFIANÇA
E PROXIMIDADE.COM

BENEFÍCIOS CONCRE-

TOS E RELEVANTES.

DEYSE DIAS LEITE
COPYRIGHT

cluindo fabricantes e atacadistas
de insumo, redes de comércio va-
rejistas de materiais de constru-
ção, incorporadoras, construtoras
e imobiliárias —,de uma mala-di-
reta tridimensional e um convite
personalizado para acessar o hot-
site da campanha. A partir de uma
senha exclusiva, um vídeo perso-
nalizado e interativo, apresentava
as soluções específicas para cada
cliente. Os que assistem ao vídeo
até o fim ganham um aparelho
celular marca Nokia,com um chip
pré-pago da operadora com
R$ 5,00 de credito.

Uma das preocupações é com
relação ao abuso com que são
usadas as novas formas de comu-
nicação — mensagens em dema-
sia e sem respeito à individualida-
de do cliente se misturam às rele-
vantes, gerando conflito na mente
do consumidor, dificultando sua
escolha e fazendo com que per-
cam a confiança nas marcas bem-
intencionadas.

No debate sobre a integração, mais
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do que adaptar a linguagem, hoje
está muito claro que o mais impor-
tante é avaliar os diferenciais de
cada mídia, na medida em que o
conteúdo deve ser relevante para
aquele momento e canal. Neste
sentido, mais do que integrar meios,
importa integrar as informações
sobre o cliente.uma vez que o re-
lacionamento se estabelece não
com os canais.mas com a empresa.

Talvez o principal, como foi enfa-
tizado pelos entrevistados, é que
o pensamento estratégico deixou
de ser monopólio da agência de
propaganda.o que é bom,porque
as boas idéias estão em todo lugar
e são elas que fazem a diferença!

A chave para integrar uma estra-
tégia consistente em meio a este
cenário no qual as empresas cor-
rem o risco de ser ignoradas pelos
consumidores é desenvolver um
banco de dados inteligente com
campos socioeconômicos e com-
portamentais e,assim,ter informa-
ções de como abordar o cliente
na hora certa, oferecendo soluções
sob medida para o perfil dele e
desenvolver relacionamentos con-
tínuos, personalizados e pertinen-
tes. Na Proxis,R$300 mil foram in-
vestidos num sistema que permite
a implantação de caII centers in
house oferecendo todo o suporte,
além de uma série de outras op-
ções de interação para outros de-
vices, como torpedos via celular,
MSN, internet etc.O desafio é cons-
truir esta teia sem apresentar cos-
turas aparentes,dando ao cliente
a sensação de que está lidando
com uma única empresa.

A cultura interna das organizações
também é uma questão que preo-
cupa.Como argumenta Silvio Frei-
re, da Freire & Godoy, é preciso
criar novos paradigmas, mudar pro-
cessos, capacitar pessoal, aprender
sobre as ferramentas e, mais im-
portante,definir quais dados pre-
cisam e em qual formato de apre-
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sentação.A preocupação está
fundamentada em casos comuns,
como empresas que solicitam in-
formações em canais não apropria-
dos ou não direcionam adequa-
damente suas ofertas,causando
imediata rejeição no consumidor.

Com bom humor,Vicente Criscio,
ceo da Direkt,observa que o sis-
tema de CRM é como uma belíssi-
ma piscina, com azulejos jatos de
água,cascata artifical,aquecimen-
to solar, mas que, com a água suja
não tratada, deixa de ter utilidade,
transforma-se num custo."Não há
CRM sem um database marketing e
não há DBM sem a disposição da
empresa em investir com expec-
tativas de longo prazo" considera.
Uma das dificuldades encontradas
é que muitas organizações ainda
têm resistência em externar bases
de dados para fornecedores de
soluções ASP (que prevê que os
dados fiquem hospedados na in-
fra-estrutura do fornecedor), mes-
mo que sejam empresas idôneas
e experientes no trato dos dados
de clientes.

Text Box
Fonte: Revista da Aba, ano XI, n. 105, p. 22-28, jul. 2008.




