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DA REDAÇÃO

N
a hora de gerenciar
um banco de dados,
o mercado corporati-
vo costuma optar por

fazê-lo internamente ou ter-
ceirizar a função. Certo é que
a boa gestão desse conteúdo
proporciona melhor desem-
penho, maior agilidade de
processamento, ganhos em
termos de sustentabilidade e,
por consequência, redução
de custos. Empresários res-
saltam, no entanto, que não
basta ter atualização constan-
te. É preciso também que as
informações estejam em um
cadastro unificado.

Diretor da Direct Marke-
ting, especializada em gestão
de banco de dados, Rogério
Kriger diz que levantamento
feito por uma empresa norte-
americana mostra que, se não
for mexido no período de um
ano, o banco de dados perde
até 30% das suas informações.
“Passados três anos sem qual-
quer atualização, o conteúdo
estará praticamente perdido”,
acrescenta Kriger.

Segundo o executivo, quan-
do a companhia não é muito
disciplinada, a higienização
do banco de dados, que con-
siste em detectar e remover e
corrigir informações incorre-
tas,  desatualizadas ou até
mesmo formatadas de forma
errada, deve ser feita a cada
semestre. “Se ela cuida diaria-
mente das informações que
chegam, pode fazê-la anual-
mente”, conta.

Com boa gestão, observa o
diretor da Direct Marketing,
a empresa conhece efetiva-
mente quem são seus clien-
tes. A partir daí,  pode usar
ferramentas que mostrem
como rentabilizar ainda mais
a relação de negócios com a
clientela. Além disso, a orga-
nização pode ver  melhor
quem pode recuperar o con-
tato comercial ou até mesmo
tornar fiel. “Manter um clien-
te custa até 10 vezes menos

do que conquistar um novo”,
afirma Kriger.

Unificação

Diretor de marketing da
ZipCode, provedora de infor-
mações para marketing e co-
brança, Arthur Guitarrari ex-
plica que é  fundamental
manter um banco de dados
unificado. “Informações es-
palhadas pela empresa im-
pedem que se tenha visão
única do cliente, o que preju-
dica a  estratégia de negó-
cios”, avalia o executivo.

O fundador do site de clas-
sificados Estoque Carro, Vini-
cius Melo, conta que a compa-
nhia até tentou gerir o banco
de dados internamente, mas o
trabalho, além de complicado,
estava tomando muito tempo.
“Quando o site surgiu, preci-
sávamos buscar parcerias com
entidades e associações do
meio automotivo. Percebemos
que esta estratégia comercial
nos consumia, por isso busca-
mos na internet uma presta-
dora de serviço”, relembra.

Melo reconhece que é fun-
damental para a empresa fazer
a atualização contínua do mai-
lling. Desta forma, o banco de
dados deixa de ser um proble-
ma e passa a ser uma das solu-
ções do negócio. “No nosso ne-
gócio, o mais importante é a
atualização cadastral, já que ela
evita que uma correspondência
volte porque o endereço do
cliente está incorreto”, conta o
executivo, acrescentando que,
hoje, a taxa de retorno do mate-
rial de divulgação do Estoque
Carro está abaixo do que era
previsto em contrato. 

Para Melo, outra grande
vantagem oferecida pela pres-
tadora de serviço permite que
a própria Estoque Carro altere
as informações incorretas.
Quando as correspondências
voltam, por exemplo, paralela-
mente à limpeza que a empre-
sa fornece, eles mesmos já vão
fazendo os ajustes. “Com cer-
teza a tercerização é mais ba-
rata do que administrar inter-
namente o banco de dados,
até porque essa tarefa não é
nossa atividade fim”, ressalta o

Sua companhia tem banco
de dados atualizado?

SERVIÇOS

ALEXANDRE JANNONI VAI PARA A SANDISK 

Especializada em soluções de
armazenamento em memória
flash, a SanDisk Corporation
anunciou Alexandre Jannoni
como o novo diretor geral no
País. Bacharel em
administração pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), com MBA
Executivo em varejo pela
mesma instituição, o executivo
tem experiência em cargos de
liderança em empresas
nacionais e multinacionais,
como a Electronics Arts, em
que ocupou a função de
gerente nacional de vendas, a distribuidora nacional de jogos e
produtos de informática Incomp Exp Imp, quando conduziu a
integração das áreas de vendas, marketing, administrativa,
compras e operações, além de atuar no desenvolvimento de novos
fornecedores e linhas de produto.

Alvonir  Anderle  é  o
novo diretor comercial
de veículos da Agrale, fa-
br icante  brasi leira  de
caminhões, chassis para
ônibus, utilitários, trato-
res e motores a diesel.
Formado em economia,
com MBA em gestão em-
presarial pela Fundação
Getulio Vargas (FGV ) e
complementação inter-
nacional na Columbus
University,  em Ohio
(EUA), o executivo será
responsável pelas atividades das áreas de vendas de
veículos e utilitários Marruá para o mercado brasilei-
ro. Com experiência em administração empresarial e
exportação, Anderle, que também tem especialização
em projetos e em gestão de pessoas pela Fundação
Dom Cabral, terá como principal desafio dar conti-
nuidade à expansão e ao crescimento da companhia
nesses segmentos.

CAPGEMINI NOMEIA NOVO PRESIDENTE DE DIVISÃO 

A Capgemini, provedora de serviços de consultoria, tecnologia e
terceirização, nomeou Thierry Delaporte como novo diretor
presidente para a divisão global de Serviços Financeiros. Com mais
de 17 anos de experiência no Grupo Capgemini, período em que
ocupou diferentes funções, como diretor financeiro e operacional
para a Europa, Ásia-Pacífico e América do Norte, ele substitui
Aiman Ezzat, que, no final de 2012, foi confirmado como diretor
financeiro da empresa. Formado em direito pela Universidade
Sorbonne, na França, com mestrado em Ciências Políticas pelo
L’Institut d’Études Politiques de Paris, também na França, o
executivo chefiava, desde o início de 2011, a diretoria operacional e
de vendas da divisão Application Services One. Delaporte, que é
cofundador e presidente da organização sem fins lucrativos Life
Project 4 Youth, Alliance & USA, atualmente está alocado no
escritório de Nova York da Capgemini.

JORGE YANO É NOVO DIRETOR DA FOTON  

Jorge Yano acaba de ser nomeado diretor de pós-venda da Foton
Aumark do Brasil, representante no País para os caminhões da marca
Foton. Com mais de 36 anos de experiência profissional, o executivo é
bacharel em engenharia e atuou nos últimos 18 anos na fabricante de
motores Cummins, em que ocupou cargos ligados às áreas de logística
e de pós-venda. A Foton iniciou em janeiro as vendas dos caminhões
da família Aumark no Brasil e em breve anunciará o local escolhido
para construção de uma fábrica no País.

RODRIGO VIDAL ASSUME CARGO NA VIAJANET

A agência de viagens online ViajaNet anunciou a contratação de
Rodrigo Vidal como gerente de parcerias e negócios. Formado em
publicidade, com pós-graduação em desenvolvimento e programação
de internet no Canadá, o executivo tem mais de quatro anos de
experiência em marketing digital na área de turismo, atuando em
empresas nacionais e internacionais.

BRASANITAS APRESENTA NOVO DIRETOR DE TI 

O Grupo Brasanitas, especializada nas áreas de limpeza
ambiental, higienização hospitalar, controle de pragas e
manutenção predial, confirmou Rodrigo da Costa Wagner como
diretor de Tecnologia da Informação (TI). Com 19 anos de
experiência na área de TI, o executivo é formado em
processamento de dados, com pós-graduação em Análise de
Sistemas, além de contar com diversas certificações no Project
Management Institute (PMI) e na Information Technology
Infrastrutucre Library (Itil). Com passagens pelas multinacionais
NEC, Bayer e Nívea, Wagner tem como missão inicial da Brasanitas
desenvolver e implementar um plano diretor de governança em TI,
cujo objetivo é impulsionar as operações, processos comerciais e
de suporte da empresa no mercado brasileiro.
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executivo. “Além disso, a em-
presa também pode nos ofere-
cer maillings de acordo com
ramo de atividade ou localida-
de”, completa o empresário.

Opção

Ainda assim, de acordo
com Rogério Kriger, a maioria
das empresas ainda prefere
fazer internamente a gestão
dos bancos de dados. “Por
mais que os contratos com as
prestadoras de serviço te-
nham cláusulas de confiden-
cialidade, muitas empresas
ainda têm receio de passar in-
formações. Elas não querem
que estes dados vazem da or-
ganização”, conta.

Kriger afirma que, além da
garantia em contrato, existem
atualmente ferramentas que
permitem às empresas inserir
dados fictícios, ou mesmo no-
mes de segurança, que aju-
dam a detectar se as informa-
ções estão sendo copiadas. 

“A fraude é detectada quan-
do uma correspondência de
outra empresa chegar para
aquele nome de segurança”,
explica o diretor da Direct Ma-
rketing, acrescentando que,
antes de iniciar a busca por
uma prestadora de serviço, é
preciso pesquisar bastante.
“Escolhida uma fornecedora,
é fundamental buscar referên-
cias no mercado sobre a mes-
ma”, completa.

Tempo real

Especializada em serviços
de Tecnologia da Informação
(TI) para a área de saúde, a Veus
Technology mantém a própria
atualização constante dos da-
dos de seus clientes. Tudo é re-
gistrado em uma plataforma
única e repassado às respecti-
vas áreas de atuação. Para faci-
litar o acesso às informações
em qualquer lugar ou momen-
to, o diretor da empresa, Mar-
celo Botelho, também registra
os dados individuais em uma
agenda corporativa que pode
ser acessada diretamente de
smartphones ou do tablets.

Para Botelho, o mais com-
plicado na hora de manter o
banco de dados atualizado é
conseguir realizar a atualiza-
ção no ato em que a informa-
ção for constatada, seja novi-
dade ou alteração. Segundo
ele, uma eventual demora pre-
judica o acesso atualizado ao
conteúdo. “O acesso para atua-
lização dos dados dever ser em
tempo real e ter ampla consis-
tência com os dados obtidos
do cliente. Parece fácil, mas
não é”, observa.

De acordo com Vinicius
Melo, a maior dificuldade pa-
ra sua empresa é  manter
atualizada a lista de endere-
ços eletrônicos. “Parece que
os e-mails são quase descar-
táveis. Acredito que as pes-
soas utilizam endereços fictí-
cios ou cometem erros na ho-
ra de se cadastrarem em nos-
so site”, pondera. 

Segundo Arthur Gitarrari,
não é de hoje que as empresas
deixam de dar a devida aten-
ção ao cadastro de novos
clientes ou mesmo na atuali-
zação e enriquecimento do
banco de dados. Para ele, os
principais cuidados que as or-
ganizações são orientar os
pontos de contato a coletarem
informações de forma correta
e somente as necessárias, uti-
lizar tecnologias que minimi-
zem erros de digitação, eco-
nomizem tempo e duplicida-
de cadastral, trabalhar para
que a empresa possua visão
única do cliente e aproveitar o
contato com o cliente para
atualizar o banco de dados.

DIVULGAÇÃO

Botelho faz a gestão dos dados da sua empresa em tempo real 

Entre fazer a gestão dessas informações internamente ou terceirizar, muitas empresas
ainda optam pela segunda alternativa, mais barata. Afinal, qual a melhor opção? DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Agrale contrata 
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