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A criação de um sistema que permite o acompanhamento do relacionamento entre 
empresa e consumidor pela web é a principal aposta da Advice NetBusiness para 
conseguir obter um crescimento de 30% em 2003 e chegar a um faturamento de R$ 
6,5 milhões. Desde que a agência de planejamento e gerenciamento de ações de 
marketing na internet lançou no mercado o VRM Advice (Visitor Relationship 
Management), no início deste ano, três de seus clientes adotaram o produto. Outras 
três empresas negociam a sua instalação para as próximas semanas, segundo informa 
a diretora-executiva da Advice, Risoletta Miranda.  
 
O VRM Advice é um conceito que estimula a interação do público consumidor com 
ferramentas de comunicação on-line, entre os quais hotsites, e-mail marketing, 
webcards e mídia on-line. Os dados obtidos são armazenados em um banco de dados - 
o módulo VRM -, podendo ser acessados pela empresa/cliente que, por sua vez, 
consegue atuar junto ao seu público, via internet, de acordo com o comportamento e 
as necessidades dos mesmos.  
 
"É uma espécie de CRM (Customer Relationship Management), mas muito mais 
acessível e muito mais rápida", diz Risoletta. "O VRM chega a custar até cinco vezes 
menos do que o CRM mais barato do mercado, além de poder ser implementado em 
um prazo de apenas um mês e meio."  
 
A empresária explica que a idéia não é convencer as empresas a substituírem o CRM 
pela nova ferramenta. "O VRM trabalha só com o ambiente on-line. É uma boa 
alternativa para empresas que ainda não têm o CRM, que por sua vez demanda mais 
tempo e dinheiro para ser instalado. Dá para fazer o acompanhamento dos clientes 
que acessam a internet, saber qual foi a navegação deles, quais são as suas reais 
necessidades e preferências", afirma Risoletta  
 
A empresária não divulga, por questões contratuais, os nomes dos clientes que já 
adotaram o VRM. Nem tampouco os que ainda estão em negociação. A Advice conta 
atualmente com uma carteira de 13 clientes, entre os quais Varig, Garoto, Ipiranga, 
Vivo (nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo) e a regional do Senac no Rio. Na 
maioria dos casos, a agência é responsável por toda a parte operacional das ações de 
seus clientes na web, inclusive da manutenção de conteúdo dos sites.  
 
Mas ainda há, segundo a diretora-executiva, muitas companhias que preferem 
concentrar esse tipo de trabalho. "Elas gastam 80% do tempo com a operação e 
apenas 20% com a inteligência. O ideal seria justamente o contrário", diz a 
empresária, que acumula experiências em assessoria de imprensa e trabalhos para a 
agência de publicidade Denison.  
 
De olho nos paulistas  
 
Outra aposta da Advice para crescer está na prospecção de clientes com atuação no 
mercado paulista. A empresa carioca inaugurou, no final do ano passado, um escritório 
em São Paulo. "A idéia é não só conquistar novos clientes como ampliar os serviços 
para as empresas que já estão conosco e que têm forte presença em território 
paulista", afirma Risoletta, referindo-se a casos como o da Vivo, da Ipiranga e da 
Garoto.  



kicker: Novo produto faz empresa projetar um faturamento de R$ 6,5 milhões para 
2003  
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