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Executivos de marketing descobriram que para traçar estratégias não bastam estudos de hábitos 
e preferências dos consumidores. É preciso saber utilizar os dados. As ciências exatas, 
representadas sobretudo pe la Tecnologia da Informação (TI), entraram como elemento 
fundamental nessa percepção. Ao lidar com inúmeras variáveis, a informática permite criação de 
campanhas mais elaboradas, baseadas estratégias de segmentação, posicionamento e previsão de 
intenção de compra. 
 
O conceito, também conhecido como marketing científico, foi adotado por companhias que 
traçaram ações a partir de estudos baseados em modelos matemáticos, capazes de lidar com 
cerca de 400 variáveis de hábitos do consumidor e de mercado. Caloi, Brasif Shopping e o 
reposicionamento da cerveja Skol são exemplos.  
 
Alberto Cerqueira Lima, presidente da Copernicus Marketing do Brasil, rendeu-se ao potencial da 
TI quando era diretor de marketing da Brahma e coordenou o reposicionamento da marca Skol. 
Tal casamento entre marketing e tecnologia foi chamado de marketing científico por Kevin Clancy 
e Peter Krieg, fundadores, no início da década de 90, da consultoria americana Copernicus 
Marketing.  
 
Apoio científico ao reposicionar a Skol  
O lançamento da campanha "Desce redondo", de 1997, a cargo da agência F/Nazca, foi baseado 
em estudos de marketing científico. A partir da campanha de reposicionamento, a Skol saiu da 
posição de segunda marca da cervejaria Brahma (hoje ambas são marcas da AmBev) para a 
liderança de mercado. Segundo Cerqueira Lima, o processo não teria tanto sucesso sem os 
estudos. 
 
- Com os estudos de marketing científico, descobrimos a segmentação de mercado que deu certo 
- lembra o executivo. Focando no consumidor jovem (mas maior de idade), a cervejaria pôde 
explorar atributos como leveza e inovação (também ligado ao desenvolvimento de novos modelos 
de lata). Recentemente, os estudos foram usados também pelo Brasif Shopping e pela Caloi. 
 
Segundo Marcos Banderia de Mello, vice-presidente de negócios da Caloi, os estudos científicos 
buscam uma abordagem mais profunda do negócio como um todo. A partir da análise de cerca de 
300 variáveis, o estudo de marketing científico permitiu à empresa fazer uma segmentação de 
mercado mais refinada e reforçar seu posicionamento. Uma das ações desenvolvidas a partir daí é 
uma nova campanha de mídia, que estréia mês que vem, assinada pela agência Toró. 
 
- A tecnologia, neste caso, contribui para identificarmos quem é nosso consumidor, o que ele 
quer, onde ele está e como devemos nos comunicar - resume Mello. As verbas cada vez mais 
curtas, diante da pressão por resultados, continua o executivo, diminuem o espaço para erros. "A 
análise dos dados com suporte da tecnologia nos permite maior precisão na previsão dos 
resultados e decisão de alocação de recursos", completa o executivo. 
 
A Brasif Shopping, que administra free shoppings nos aeroportos, também usou um estudo de 
segmentação para conhecer melhor sua clientela. A partir do estudo, foram desenvolvidas ações 
de marketing direto, como o lançamento de catálogos. "Criamos quatro perfis de clientes distintos 
e desenvolvemos uma versão do catálogo para cada perfil", conta Aloísio Sotero, diretor de 
marketing direto da Brasif. 
 
Cerca de 350 mil clientes da Brasif Shopping e Duty Free Brasif (de uma base de 1 milhão) 
passam a receber os catálogos. Segundo Sotero, o uso da tecnologia é fundamental porque a 
base de clientes é muito grande. Além disso, o estudo dos hábitos de compra permitem sucesso 
maior em outras ações, como envio de e- mails.  



 
- Temos recebido mais e- mails de clientes, perguntando sobre produtos. É sinal de que os e- mails 
de relacionamento deixaram de ser percebidos como spams pelos clientes - avalia Sotero. Mas a 
segmentação da clientela não serve apenas ao marketing direto. Segundo o executivo, a empresa 
como um todo se beneficia, otimizando ofertas, formação de estoque, atendimento e organização 
das áreas de compra. 
 
Integrar os estudos de marketing com todas as áreas da empresa é um passo para voltar o foco 
da organização para o cliente. As mudanças da economia globalizada, entretanto, exigem 
agilidade das empresas para manter este foco no cliente. Na Souza Cruz, cada departamento 
trabalha em conjunto com um profissional de tecnologia. A medida, segundo Fernando Bomfiglio, 
gerente de grupo de canais da companhia, permite maior integração. 
 
A sinergia resulta em aplicativos práticos, customizado de acordo com a demanda de cada área, 
para dar tratamento às informações. No caso do marketing, explica Bomfiglio, o refinamento da 
informação resulta em maior agilidade nas tomadas de decisão. "Com o tratamento de um 
número maior de informações, podemos entender melhor e atender as demandas de nosos 
consumidores e de nossos pontos de venda", resume o executivo.< 
 
Críticas à possível perda da criatividade 
 
Os benefícios do apoio da tecnologia ao marketing podem ser evidentes, mas não suficientes para 
convencer todos os profissionais. A resistência ao uso da tecnologia nos departamentos de 
marketing é uma realidade tanto no Brasil como em países desenvolvidos. "Ainda há gente 
pensando o marketing como há 20 anos", analisa Cerqueira Lima.  
 
As pesquisas para segmentação ainda se baseiam em quatro variáveis principais: idade, renda, 
sexo e características de consumo. Quando se trata de pesquisa de segmentação, as variáveis 
podem ir muito além destas quatro principais. Aplicadas em modelos matemáticos, as 
informações sobre os consumidores são correlacionadas, permitindo desenvolver as ações com 
precisão maior.  
 
- A intuição acaba sendo recurso muito utilizado. Não se trata de retirar a criatividade do 
marketing, mas sim evitar erros no início da elaboração das estratégias - explica Cerqueira Lima. 
Bandeira de Mello, da Caloi, concorda. "O marketing não pode ser 100% intuitivo. A tecnologia 
deve permitir aos profissionais focarem criatividade e intuição como um diferencial", analisa. 
 
Segundo o executivo, a grande concorrência, o encontro das margens de lucro e o 
amadurecimento do consumidor não permitem que as empresas gastem além da conta com o 
marketing. Não haveria, portanto, mais espaço para uma campanha da amplitude da famosa "Não 
esqueça da minha Caloi". "Hoje, os não dá para arcar com os custos de uma campanha tão 
ampla", explica Mello. 
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