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Marketing de relacionamento, apoiado por bancos de dados, é quase sempre associado a grandes 
quantidades de consumidores finais. Ações de telemarketing e campanhas via mala-direta evocam 
a imagem de ofertas personalizadas para pessoas e famílias. Mas sua aplicação "empresa a 
empresa", voltada a impactar uma multiplicidade de compradores profissionais, ganha 
importância a cada dia.  
 
Esta tendência é visível no setor financeiro. Até recentemente, a venda de produtos e serviços 
corporativos como empréstimos e financiamentos, seguros, cartões, cash management e etc, 
exigia uma ampla equipe para encontrar, desenvolver e reter clientes empresariais. As funções da 
área de marketing estavam restritas a desenvolver propaganda, criar literatura de produtos para 
apoiar vendas e realizar eventos.  
 
Historicamente a única área de convergência entre vendas e marketing estava ligada aos esforços 
de "lead-generation" (identificação e primeiros contatos com prospects). O objetivo de marketing 
era incentivar consultas de prospects e encaminhá-las, ainda que pouco qualificadas, aos canais 
de vendas.  
 
Como retorno, pouca informação era recebida, causando a sensação nos profissionais de 
marketing de que os prospects identificados caiam em algo como um buraco negro. A função era 
puramente de suporte. O caminho para o alcance das metas passava por recrutar, treinar e 
motivar bons profissionais "da linha de frente". Como resultado, as áreas de vendas cresceram 
com o sentimento de posse sobre clientes e territórios.  
 
Hoje em dia, o cenário é outro: produtos complexos, competição acirrada, busca por maiores 
performances e necessidade de dividir as decisões entre vários influenciadores - tudo contribuiu 
para mudar radicalmente a preferência pelos processos de venda. No lugar de amistosas reuniões 
de antigamente, hoje os compradores anseiam por menor contato e substituem encontros por 
telefonemas e e-mails.  
 
Por isso, a necessidade urgente de integrar marketing e vendas de forma contínua, capturando, 
refinando e analisando informações de clientes e prospects, para habilitar campanhas 
direcionadas a pessoas específicas, e produzindo resultados mensuráveis.  
 
Implantar os recursos de marketing de relacionamento no dia-a-dia exige cuidado. É preciso estar 
atento a seis pontos. Primeiro, dedique atenção à construção de um bom database, com dados 
cadastrais, de comportamento de compra e de relacionamento das pessoas, sejam clientes ou 
prospects. Múltiplas pessoas influenciam em um processo de compra, e por isto, uma estratégia 
de várias abordagens diferentes é necessária.  
 
Analise os dados. Comece por tabelas que cruzam todas as dimensões de dados disponíveis entre 
si. É recompensador perceber que a cada conclusão derivada dos dados nascem novas perguntas 
- isto é o combustível da melhor inteligência sobre clientes que a empresa poderia obter.  
 
É necessário também deixar os dados falarem. Altere o ciclo tradicional de decisões de modo a 
refletir oportunidades no banco de dados. Segmentos distintos de clientes respondem 
diferentemente às ofertas, de modo que devemos investir em cada segmento à medida que 
puder-mos projetar maior ou menor receita no futuro.  
 
 
 
 



Integre todos os canais e pontos de contato. À medida que os clientes podem visitar uma agência, 
solicitar informações pela internet e especificar serviços pelo call center, todos estes eventos 
tornam-se partes interligadas do mesmo processo, e não podem ser tratados de modo 
independente. Cada contato gera informações que devem ser capturadas e processadas no 
database.  
 
Crie campanhas que sejam orientadas pelos dados ("data-driven"). Empresas compram por 
motivos diferentes e respondem a apelos de venda diferentes. É surpreendente que a maioria 
esmagadora das campanhas de marketing business to business seja ainda generalista para toda a 
base de clientes, de modo ainda indiferenciado.  
 
Por último, meça os resultados. Não apenas de vendas, mas de cada ação de marketing. Uma vez 
que podemos conhecer os clientes e prospects e que campanhas dirigimos a eles (sejam malas-
diretas, e-mails ou visitas face-a-face), é obrigatório medir e aprender com os sucessos e 
insucessos de cada esforço.  
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