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RESUMO 
 
Este artigo avalia a importância do Database Marketing (DBM) para a gestão de clientes 
na área de Marketing das empresas. Essa avaliação foi feita através de uma pesquisa 
quantitativa e qualitativa na empresa Algar Telecom. Os resultados da pesquisa mostram 
que o DBM é um aliado importante para aprimorar a gestão do relacionamento com os 
clientes, estabelecendo abordagens eficientes e melhorando a experiência do cliente com as 
empresa. O trabalho apresenta a empresa, como foi a implantação do DBM, os pontos 
positivos e negativos decorrentes desta implantação, a pesquisa realizada, os resultados 
obtidos, as mudanças que a implantação do DBM provocou na empresa e finalmente as 
conclusões decorrentes da análise dos resultados da pesquisa. 
 
Palavras-chave: Database Marketing (DBM); Gestão de Clientes; Tecnologia da 
Informação. 
 
ABSTRACT 

 

This paper evaluates the importance of Database Marketing (DBM) for the customer 

management of marketing areas of the companies. This assessment was made by a 

quantitative and qualitative research on Algar Telecom Company. The survey results show 

that the DBM is an important ally to improve the customer relationships management 

(CRM), establishing efficient approaches and improving the customer experience with the 

company. The paper presents the company, as was the implementation of DBM in it, the 

positive and negative aspects arising from this deployment, the research conducted, the 

results obtained, the changes that the implementation of DBM resulted in the company and 

finally the conclusions resulting from the analysis of the results research. 
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1. Introdução 
 
No atual cenário corporativo, as empresas têm procurado soluções para buscar um melhor 
relacionamento com os seus clientes, a fim de melhorar tanto a sua imagem frente a eles, 
como também aumentar suas receitas (MOREIRA & SILVA, 2013). Uma solução viável 
neste caso é o uso de TI (Tecnologia da Informação) junto à área de Marketing, mais 
especificamente através do uso do DBM (Database Marketing) que, segundo Cravens 
(1994), proporciona à empresa uma vantagem em seu domínio competitivo. 

A maioria dos clientes prefere ser considerado como único, as empresas por outro 
lado precisam ter muitos clientes para atingir seus objetivos. A TI é fundamental para 
permitir as empresas terem muitos clientes, mas tratar cada um de forma individual. O 
DBM é uma ferramenta do Marketing que utiliza a TI para a compilação das informações 
dos clientes, para análises de seus perfis, que serão usados para aproximação e 
relacionamento com eles através de estratégias que melhorem este processo como um todo. 
Com ele, é possível manter informações atualizadas dos clientes atuais e dos potenciais 
clientes da empresa, executando a coleta, manutenção e análise detalhada dessas 
informações. Conforme defende McKenna (1995), o DBM figura como uma importante 
ferramenta estratégica como suporte do marketing de relacionamento, oferecendo ao 
Marketing apoio na gestão de clientes transformando dados em informações relevantes, 
agregando inteligência na abordagem aos clientes, e ao mesmo tempo racionalizando 
investimentos e maximizando resultados. 

No mercado competitivo atual, segundo Guilhoto, Toledo & Toledo (2003), a 
forma como as empresas obtêm, manipulam, selecionam e fazem uso das informações 
sobre seus clientes, conhecendo as suas particularidades, tem adquirido importância 
crescente pelo seu potencial de proporcionar a empresa um diferencial em relação aos 
concorrentes, permitindo a elaboração de ações específicas para cada grupo de clientes. 
Isso porque os consumidores estão demandando, progressivamente, tratamento mais 
personalizado e produtos/serviços que se adequem melhor às suas expectativas, além de 
valorizarem cada vez mais ações que possibilitem uma interação maior e mais direta, 
refletindo em um bom atendimento e relacionamento. À medida que a empresa sabe mais 
sobre seus clientes atuais e possíveis novos, todas as decisões da empresa relacionadas a 
produtos, políticas comerciais, canais de distribuição, comunicação e ofertas se tornam 
mais eficientes. Assim, é possível estabelecer contato com clientes selecionados através de 
ações de marketing direto, por exemplo. 

O presente trabalho visa atingir os seguintes objetivos: (1) Analisar os benefícios da 
implantação do DBM; (2) Apresentar o cenário da empresa antes e depois do uso do DBM; 
e (3) Apontar os resultados positivos e negativos decorrentes da utilização do DBM. A 
necessidade de realizar estudos específicos sobre os perfis de clientes, para desenvolver e 
executar ações específicas para cada tipo deles é a hipótese norteadora deste trabalho. 
Assim, torna-se de essencial importância a utilização do DBM para realizar esses estudos, 
extraindo informações relevantes que gerem inteligência ao negócio da empresa, tudo isso 
aliado às estratégias de curto ou longo prazo da mesma. 

 
2. Referencial teórico 
 
Segundo Torres (2010), o termo Inteligência de Negócios, ou Business Inteligence (BI), 
diz respeito à habilidade das empresas em acessar os dados e explorar as informações 
decorrentes deles modificando a sua forma de tratamento. De acordo com Barbieri (2001), 
BI é um termo de gerenciamento de negócios que se se refere ao processo de coleta, 
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organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem 
suporte a gestão de negócios das organizações. Os sistemas de BI permitem que as 
empresas obtenham um conhecimento mais abrangente sobre os fatores que afetam os seus 
negócios e que podem contribuir para uma melhor tomada de decisões de negócios. Alguns 
exemplos de ferramentas que são utilizadas em BI: DBM, DW, Data Mart, Data Mining, 
Ferramentas OLAP (On-Line Analytical Processing), Planilhas Eletrônicas, etc. 

A integração entre as funcionalidades do BI e os sistemas utilizados para 
processamento das transações de negócio da empresa, é um dos níveis mais avançados que 
uma empresa pode estar. Quanto mais estruturada internamente uma organização é, mais 
importante passa a ser para ela levar em conta o histórico dos eventos que caracterizam sua 
relação com seus clientes, tornando possível não só monitorar informações a respeito deles 
como prevê-las, levando a atitudes mais proativas e assertivas. Os potenciais benefícios a 
partir daí são vários: redução de custos e de tempo, diminuição de erros e de retrabalho, 
maior produtividade e entendimento do negócio (COMPUTERWORLD, 2009). Esta visão 
já existia em 2006, como pode ser visto na citação abaixo: 

Um banco de dados de clientes é um conjunto de dados abrangentes sobre 
clientes atuais ou potenciais atualizado, acessível, prático e organizado 
para fins de marketing, tais como geração de indicações, venda de um 
produto ou serviço ou manutenção do relacionamento com os clientes. 
Database marketing é o processo de construir, manter e usar os bancos de 
dados de clientes e outros registros (produtos, fornecedores, 
revendedores) para efetuar contatos e transações e para construir 
relacionamentos com o cliente. (KOTLER, 2006, p. 160) 

Segundo Jackson (2004), o DBM é um processo para longo prazo, voltado para o 
cliente e muito baseado em informações. O DBM pode ser utilizado para orientar as 
atividades atuais de marketing, assim como para construir uma base completa de 
informações a respeito do cliente, de modo a orientar projetos futuros. O DBM é mais do 
que uma simples ferramenta, na verdade ele pode ser considerado como um conjunto de 
habilidades, compostas de quatro pilares: marketing, tecnologia, estatística e 
gerenciamento de dados. 

Uma fonte de dados de entrada para o DBM é o DW. Segundo Barbieri (2001, 
p.49), Data Warehouse, cuja tradução literal é Armazém de Dados, pode ser definido como 
um banco de dados, destinado a sistemas de apoio à decisão e cujos dados foram 
armazenados em estruturas lógicas dimensionais, possibilitando o seu processamento 
analítico por ferramentas especiais. De acordo com Machado (2008, p. 43), o DW 
representa uma grande base de dados capaz de integrar, de forma concisa e confiável, as 
informações de interesse para a empresa, que se encontram espalhadas pelos sistemas 
transacionais (que processam as transações de negócio da empresa) e em fontes externas, 
para posterior utilização nos sistemas de apoio a decisão. 

As informações do DBM facilitam o trabalho de gestão de clientes, que está 
altamente relacionada ao conceito de Customer Relationship Management (CRM). 
Segundo Galbreath (1999), são as atividades que o negócio desenvolve para identificar, 
qualificar, adquirir, desenvolver e guardar, aumentando a lealdade e rentabilidade do 
cliente através da entrega do produto ou serviço certo, ao cliente certo, através do canal 
certo, no tempo certo e no custo certo. O CRM integra vendas, marketing, serviço, 
planejamento de recursos operacionais e as funções de gerenciamento do canal de 
suprimento, através da automação dos processos, tecnologia de soluções e recursos de 
informação para maximizar cada contato com cliente. O CRM facilita o relacionamento 
entre a área de operações, clientes, parceiros, fornecedores e empregados da organização. 
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Segundo Peppers & Rogers Group (2004, p.59), CRM é uma estratégia de negócio 
voltada ao entendimento e à antecipação das necessidades dos clientes atuais e potenciais 
de uma empresa. Do ponto de vista tecnológico, a gestão de clientes envolve capturar os 
dados do cliente ao longo de toda a empresa, consolidar todos os dados capturados interna 
e externamente em um banco de dados central, transformar os dados analisados em 
informações consolidadas, distribuir essas informações aos vários pontos de contato com o 
cliente e usa-las ao interagir com o cliente através de qualquer ponto de contato da 
empresa. 

Consolidando as informações pesquisadas, pode-se concluir que o uso do DBM 
pelas empresas é muito variável, dependendo do objetivo específico de cada uma. Mas no 
geral, elas o utilizam para: identificar clientes potenciais, decidir quais clientes devem 
receber uma oferta em particular, aumentar a fidelidade dos clientes à empresa, reativar as 
compras de clientes inativos e evitar erros no relacionamento com os clientes. 

 
3. A Empresa e o DBM 
 
Para analisar a importância do DBM para a gestão de clientes, o estudo foi realizado em 
uma empresa específica, analisando o cenário anterior e posterior da implantação do DBM. 

O estudo foi realizado na Algar Telecom, uma empresa de telecomunicações. Esta é 
uma empresa brasileira pertencente ao Grupo Algar com sede em Uberlândia-MG e 
detentora da marca CTBC, que oferece produtos e serviços em telefonia fixa, celular, 
internet banda larga, comunicação de dados, TV por assinatura e código 12 de longa 
distância nacional e internacional. Com mais de 800 mil clientes, a Algar Telecom atua há 
mais de 59 anos no mercado e hoje está presente nas principais regiões do Brasil, como 
Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e 
Paraná. (Informações institucionais retiradas do site da empresa: www.ctbc.com.br). 
 Na sua estrutura organizacional, a empresa possui dentro da Diretoria de 
Marketing, a Coordenação de Gestão de Portfólio Varejo (CGV), que possui a Supervisão 
de Gestão de Clientes. A gestão e controle do DBM ficam sob a responsabilidade dessa 
supervisão. 
 
3.1. Cenário anterior à implantação do DBM 
 
Antes de 2008, período em que o DBM foi implantado na Algar Telecom, não existia ainda 
a visão única consolidada do cliente, apenas existiam várias fontes de dados dispersas com 
as suas informações relacionadas à empresa. Em termos financeiros, a visão de 
faturamento era sempre por produto, não sendo disponibilizada a visão por cliente, 
incluindo todos os seus produtos com a empresa.  

Todas as informações de clientes que hoje são necessárias para a realização de 
ações específicas, seja ela abordagem para vendas, retenção (ações para manter na empresa 
um cliente que esteja propenso a sair) e fidelização (ações para aumentar as chances dos 
clientes continuarem na empresa por mais tempo) ou de comunicação, ou para a realização 
de estudos de clientes, são extraídas através de mailings, gerados pelo DBM. Esses 
mailings antes eram extraídos diretamente do DW (Data Warehouse), ferramenta onde 
todas as transações dos clientes na empresa eram consolidadas. No DW, os dados 
passavam por filtros, análises e tratamentos antes de estarem prontos para utilização. A 
análise de qual cliente já foi abordado por um mailing dentro dos últimos dias também era 
feita manualmente. E hoje existe essa marcação dentro do DBM . 
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3.2. A Implantação do DBM 
 
Em 2008, com o objetivo de retenção e relacionamento com os clientes, a área de 
Relacionamento com o Cliente da empresa decidiu pela contratação de uma empresa 
terceirizada para armazenar todas as informações sobre o cliente em um único repositório 
de dados. Inicialmente, percebeu-se uma pequena resistência de algumas áreas da empresa, 
mas após negociações junto também a área de TI, conseguiu-se a contratação da empresa e 
o início da estruturação do DBM. A criação e estruturação do banco de dados duraram 
cerca de seis meses. Grande parte do banco de dados original ainda é o mesmo desde a sua 
criação. Este banco de dados fica armazenado no Data Center do fornecedor. 
 Após a contratação, a empresa terceirizada passou por uma auditoria da área de 
segurança da Algar Telecom, para analisar se ela estava dentro dos padrões de segurança 
exigidos, garantindo assim que os dados dos clientes estejam sempre seguros. 

Ainda junto à empresa contratada, foi adquirido o Portal Analítico, um portal web 
de fácil acesso a algumas visões geradas pelo DBM. Entre algumas de suas principais 
funcionalidades estão: a disponibilização de dados gerenciais (como indicadores e 
relatórios), o gerenciador de campanhas (para a extração de mailings) e o retorno 
financeiro dessas campanhas. 
 
3.3. Motivadores da terceirização do DBM 
 
Já houve a discussão da possibilidade de retirar a gestão e controle do DBM da empresa 
terceirizada e passar este para a área de TI da Algar Telecom. A justificativa dada para tal 
mudança era de que informações muito importantes dos clientes da empresa estavam sob a 
gestão de fornecedores. 

Porém, existem vários pré-requisitos para que TI fique com a responsabilidade do 
DBM, sendo o mais importante deles: deve haver uma estrutura semelhante ao do 
fornecedor, (tanto técnica quanto de pessoas), pois é necessária uma estrutura de Banco de 
Dados e ferramenta front end e profissionais híbridos, que tenham conhecimento tanto das 
questões técnicas como também do negócio. E tal estrutura seria mais onerosa do que o 
valor gasto com o fornecedor. 

Existem aspectos positivos e negativos dessa terceirização. Um ponto positivo de 
destaque é a agilidade e a flexibilidade da empresa contratada em relação às demandas da 
Algar Telecom. Além da especialidade e conhecimento do fornecedor em DBM, como a 
gestão fica sob o controle da área de Marketing, da Algar Telecom, e existem pessoas 
dedicadas em tempo integral para atender as demandas, as atividades são realizadas mais 
rapidamente, assim como qualquer alteração a ser feita no DBM ou em uma de suas 
funcionalidades. 

Porém, um ponto negativo relevante se refere à possibilidade (ainda que remota) de 
cancelamento de contrato da empresa contratada com a Algar Telecom, ocasionando uma 
perda da estrutura do DBM e do próprio banco de dados em si, restando somente os dados 
avulsos, o que não ocorreria se o DBM estivesse na área de TI da Algar Telecom. 
 
3.4. Estrutura do DBM 
 
A Figura 1 apresenta a estrutura de DBM da Algar Telecom. Note que o DBM recebe 
diferentes tipos de dados de várias fontes e sistemas da empresa, como por exemplo: 
cadastro de clientes; faturamento; informações sobre produtos; tráfego e tarifas dos 
serviços e ligações; e dos atendimentos realizados. Ele realiza a uniformização de tipos 
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(tratamento), limpeza (exclusão de dados não relevantes), deduplicação (remoção de dados 
duplicados) e storage (armazenamento) desses dados. Posteriormente, as informações 
disponibilizadas pelo DBM serão utilizadas para diversas análises e ações de inteligência 
sobre os clientes, estas informações são acessadas via o Portal Analítico para geração de 
relatórios e de indicadores.  
 

 
Figura 1: Arquitetura do DBM da Empresa  

Fonte: Algar Telecom CGV 
 

4. Pesquisa de campo 
 
Segundo Guilhoto, Toledo & Toledo (2003), pela tendência do mercado observada até o 
presente momento, o DBM deve tornar-se um dos meios de garantir tanto a sobrevivência 
quanto o ganho de competitividade de uma empresa na nova economia. A organização que 
não tiver acesso às características e peculiaridades de seus clientes, ou que não puder 
ajustar-se prontamente às demandas dos mesmos, correrá um sério risco de perder 
substância de mercado, no curto prazo, e sucumbir à ação da concorrência, no longo prazo. 

Assim, para confirmar ou refutar a hipótese principal deste trabalho e visando 
avaliar a importância do DBM para a gestão de clientes da Algar Telecom, viu-se a 
necessidade de levantar e analisar a visão dos usuários do DBM. Para isto, além da 
pesquisa bibliográfica, foi feita uma pesquisa de campo para obtenção de embasamento 
teórico e prático sobre o uso do objeto analisado. 

Para a pesquisa de campo, foi feita uma entrevista com alguns dos responsáveis 
pelo DBM da empresa para colher informações técnicas e do histórico do DBM na 
empresa. E em um terceiro momento, foi aplicado um questionário de pesquisa junto às 
pessoas que utilizam, direta ou indiretamente, o DBM dentro da empresa. 

 
4.1. Conteúdo da pesquisa de campo 
 
Para verificar como os colaboradores da empresa enxergam o uso do DBM, foi 
desenvolvido um questionário com algumas questões com respostas fechadas (de múltipla 
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escolha) e outras questões abertas (discursivas). O contato foi feito via e-mail, sendo 
explicado o objetivo do trabalho e a importância que cada resposta tinha para a elaboração 
da análise do tema. 

Este questionário consistiu de dezoito perguntas. Foram elaboradas perguntas 
questionando, dentre outros assuntos, os pontos positivos e negativos do DBM, como era o 
cenário antes e depois do DBM na empresa e se eles acreditavam que o DBM trouxe 
benefícios ou não para a empresa. O questionário completo pode ser visto no Anexo A. 

Foram selecionadas 70 pessoas, a maioria delas da Coordenação de Marketing 
(CGV), de acordo com o seu contato com o DBM ou suas informações. 24 pessoas 
responderam voluntariamente o questionário, correspondendo a 34,2% do público total. As 
respostas dos questionários geraram informações de extrema importância sobre opinião dos 
usuários referente ao uso do DBM assim como as informações geradas por ele. Essas 
informações são cruciais para poder comparar se o objeto analisado trouxe ou não 
vantagens para a empresa. 
 
5. Resultados da pesquisa de campo 
 
Esta seção faz uma análise detalhada da visão que os usuários do DBM têm sobre ele e seu 
impacto na empresa. Essa análise inclui uma comparação entre o cenário anterior e 
posterior à implantação do DBM, bem como seus pontos positivos e negativos. 

A Figura 2 resume o perfil dos respondentes. 66,7% dos respondentes possuem o 
cargo de Analistas de Marketing, 12,5% são Analistas de Negócio e 8,3% são 
Supervisores. 83,3% dos respondentes utilizam as informações geradas pelo DBM, 8,3% 
são profissionais de TI que estão ligados no seu desenvolvimento e manutenção, e 8,3% 
fazem extração de dados para a realização de ações específicas. 
 

 
Figura 2 - Perfil dos entrevistados 

 
5.1. Mudança de cenário proporcionada pelo DBM 
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Um item importante questionado aos entrevistados foi em relação ao cenário da empresa 
antes e depois da implantação do DBM, pois através das respostas seria possível verificar 
qual foi o impacto dessa transição na percepção deles. 

Pode-se observar na Figura 3 que as pessoas perceberam melhorias após a 
implantação do DBM na empresa. A maioria delas antes achava que as informações 
necessárias eram obtidas somente após um esforço e tempo significativos, e que agora 
essas informações estão sempre disponíveis para o uso. Um ponto notado é que antes 
apenas 4,2% pessoas achavam que essas informações nem sempre estavam disponíveis, e 
agora esse índice subiu para 33,3%, isto demostra que além de perceber benefícios com o 
DBM, as pessoas passaram a depender dele para realizar suas atividades. 

 

 
Figura 3 - Cenário antes e depois da implantação do DBM 

 
5.2. Pontos positivos decorrentes do uso do DBM 
 
Através do questionário foi possível perceber que a maioria dos respondentes acredita que 
o DBM trouxe benefícios para a empresa e para a área em que trabalham. Dentre estes, 
87% responderam que trouxe muitos benefícios, e 8,3% poucos benefícios. Através das 
respostas foi possível também coletar várias opiniões a respeito do uso do DBM entre as 
pessoas que o utilizam dentro do Marketing. 

A resposta que mais predominou como ponto positivo foi a visão consolidada de 
cliente, diferenciando do comum que era a visão de produtos. Ter visão do cliente, unindo 
todas as informações a seu respeito em um único banco de dados foi bastante útil, pois 
permite analisar melhor o seu perfil e comportamento de uso dos produtos, podendo 
identificar os pontos que devem ser atacados e qual será o plano de ação com as decisões a 
serem tomadas. Com as informações fornecidas pelo DBM foi possível desenvolver ações 
mais eficazes e eficientes para a melhor abordagem com o cliente durante o seu ciclo de 
vida, que aborda fidelização, retenção, rentabilização, winback 1 e prospecção. 
                                                

1 Winback é a recuperação de clientes que já pertenceram à base de clientes e hoje não pertencem mais. 
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Outra resposta positiva e muito relevante foi que com a implantação do DBM, a 
área de Marketing teve mais autonomia e independência sobre a informação em relação à 
área de TI da empresa. Anteriormente, todas as demandas de informações sobre clientes 
teriam que aguardar na fila de espera das outras demandas de TI, fazendo com que todas as 
ações aguardassem o prazo (maior que o esperado) determinado para extração das 
informações. 

Através da compilação de todas as respostas da questão discursiva sobre os pontos 
positivos do DBM, foi elaborada uma nuvem de palavras mostrada na Figura 4, 
destacando-se nesta nuvem as palavras mais citadas pelos entrevistados em suas respostas. 
A nuvem foi construída com o uso de uma ferramenta disponível no site: 
(http://www.wordle.net). 

 

 
Figura 4 - Nuvem de palavras dos pontos positivos do DBM 

 
 Através da nuvem foi possível perceber que as palavras mais citadas são realmente 
as que mais se relacionam com os benefícios do DBM para a gestão de clientes. Unindo as 
duas principais palavras temos Informações e Cliente, que traduz o maior objetivo do 
DBM, que é compilar todas as informações do cliente em um único lugar. 
 
5.3. Pontos negativos decorrentes do uso do DBM 
 
Os usuários relataram também os pontos negativos e os pontos de melhoria do DBM. Um 
dos principais pontos negativos é que existem divergências internas em relação aos 
critérios que são utilizados para a geração das informações. Essas divergências são 
oriundas da falta de padronização na definição das informações. Por exemplo, se em um 
relatório, nos indicadores de ativações de produtos, inclui a migração de outro produto para 
esse analisado, essa regra no DBM deve a ser a mesma. 

O segundo problema mais relatado foi a não utilização do DBM como a fonte 
oficial de dados e informações dos clientes na empresa. Existem áreas dentro da 
organização que insistem em utilizar outras fontes para obter essas informações, gerando 
assim dados distintos que podem comprometer a confiabilidade do DBM. O terceiro ponto 
reportado foi a utilização do DBM, muitas vezes, apenas para extração de relatórios para a 
empresa e não para a realização de estudos de maior relevância. 

Uma solução para tais problemas seria a unificação de critérios entre todas as fontes 
de dados e relatórios da empresa, e uma maior divulgação e disseminação do DBM para 
todas as áreas da empresa, mostrando sua importância e benefícios. 
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5.4. Pontos positivos e negativos do Portal Analítico 
 
Algumas informações compiladas pelo DBM são disponibilizadas para os usuários em uma 
página web, chamada Portal Analítico. O Portal é uma ferramenta que também está sob a 
gestão da empresa contratada. O portal possui informações, indicadores de Marketing, 
relatórios e visões que permitem conhecer melhor os clientes para viabilizar a aproximação 
com eles. Além de ser a forma de visualização das informações dos clientes 
disponibilizadas pelo DBM, neste portal são tratadas as solicitações de mailings. 
 Como já apontado nos benefícios do DBM, foi relatado também como ponto 
positivo do Portal Analítico a visão única do cliente, concentrando todas as informações de 
cliente em um único lugar. Além disso, relataram também a facilidade de acesso e uso, a 
velocidade e facilidade na obtenção dessas informações, o que facilita e acelera as tomadas 
de decisão. 
 E um dos pontos negativos citados foi, como mencionado também nos pontos 
negativos do DBM, que devido a diferentes regras de negócios aplicadas em cada 
sistema/relatório da empresa, existe a possibilidade de dados e informações divergentes 
entre o Portal e as demais fontes e relatórios da empresa. 
 
5.5. TI no Marketing 
 
Quando perguntado aos usuários se eles eram contra ou a favor da internalização do DBM 
as respostas ficaram divididas. A internalização é migração do DBM da empresa 
contratada para a área de TI da empresa. Como mostra a Figura 5, 58,3% responderam que 
até concordam com a internalização, mas isso depende de como seria a interface entre a 
área de TI e a área de Marketing. 20,8% preferem que o DBM continue sob a 
responsabilidade da empresa terceirizada, e 16,7% preferem que a responsabilidade seja 
transferida para os profissionais de TI da empresa. 
 

 
Figura 5 - Internalização do DBM para a área de TI da Empresa 
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6. Conclusões 
 
O objetivo deste trabalho foi comprovar, através de revisões bibliográficas e pesquisa de 
campo com os usuários, a hipótese levantada, de que o DBM é de extrema importância 
para a gestão de clientes. Como mostra a seção de resultados da pesquisa, os benefícios e 
os pontos positivos do uso do DBM superam os pontos negativos levantados. 

De uma forma geral a empresa percebe uma melhoria significativa no cenário após 
a implantação do DBM em comparação com o cenário anterior, tanto que as pessoas não 
conseguem mais ficar sem os benefícios gerados pelo DBM. O que confirma a hipótese de 
que o conhecimento do perfil dos clientes é de fundamental importância para a empresa 
conseguir tratar milhões de clientes como se fossem únicos. 
 Com a importância do DBM aqui destacada, conclui-se que a Algar Telecom já está 
implantando processos para a melhoria da gestão de clientes. Entretanto, existem alguns 
pontos que foram levantados que ainda devem ser alvo de melhoria contínua, para 
aperfeiçoar as ações estratégicas focadas em alavancar vantagens competitivas. 
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Anexo A: Questionário & Respostas sobre a Importância do DBM 
 
Este questionário tem como finalidade coletar informações para a elaboração de um artigo 
científico com o tema “A importância do Database Marketing(DBM) para a gestão de 
clientes” para a conclusão do curso em Especialização em Engenharia de Software na 
Faculdade Pitágoras de Uberlândia. 
Por favor, responda as perguntas abaixo considerando o cenário da Gestão de Clientes no 
Marketing da Algar Telecom, através da utilização do DBM (Database Marketing). 
Considere a sua experiência dentro da empresa com a utilização do DBM. 
Obs.: As respostas são de extrema importância para a elaboração do artigo e serão 
anônimas. 
* Required 
 
1) Qual o seu papel na empresa? * 
66,7%  (  ) Analista de Marketing 
0%  (  ) Analista de TI 
12,5% (  ) Analista de Negócios 
8,3% (  ) Supervisor 

(  ) Coordenador 
  Other: 4,2% Analista de Planejamento; 4,2% Consultor; 4,2% Gerente de 
Marketing  
 
2) Qual tipo de contato você possui com o DBM (Database Marketing)? * 
8,3% (  ) Desenvolvimento e Manutenção do DBM 
83,3% (  ) Utilização das informações 
8,3% (  ) Extração dos dados 

Other:  
 
3) O uso do DBM trouxe benefícios para a área em que você trabalha? * 
87,5% (  ) Sim, muitos benefícios 
8,3% (  ) Sim, poucos benefícios 
0% (  ) Não trouxe benefícios 
4,2% (  ) Sem critério para avaliar 
 
4) Com relação a treinamentos sobre o DBM, você pode dizer que: * 
25% (  ) Tive treinamento sobre o DBM e ele foi efetivo e produtivo 
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4,2% (  ) Tive treinamento sobre o DBM, mas ele foi pouco efetivo e pouco produtivo 
70,8% (  ) Não tive treinamento sobre o DBM 
  Other:  
 
5) Com relação a seu conhecimento sobre o DBM (estrutura e utilização), tendo tido ou 
não treinamento, você se julga: * 
25% (  ) Conhecedor de toda a estrutura do DBM, e de sua utilização 
37,5% (  ) Tenho um conhecimento parcial sobre a estrutura do DBM, e de sua utilização 
12,5% (  ) Tenho um conhecimento superficial sobre a estrutura do DBM, e de sua 
utilização 
4,2% (  ) Não tenho conhecimento sobre a estrutura do DBM, mas sei utilizá-lo 
20,8% (  ) Não tenho conhecimento sobre a estrutura do DBM, e de sua utilização 
 
6) Considera importante a presença de profissionais de TI na área para a melhor utilização, 
manutenção e gestão do DBM dentro da empresa? * 
75% (  ) Indispensável 
25% (  ) Importante 
0% (  ) Pouco importante 
0% (  ) Indiferente 
0% (  ) Dispensável 
 
7) Você acredita que internalização do DBM para a área de TI da empresa possa trazer 
mais benefícios? * 
16,7% (  ) Sim, prefiro que o DBM esteja sob responsabilidade dos profissionais de TI da 
empresa 
20,8% (  ) Não, prefiro que o DBM esteja sob responsabilidade da empresa terceira 
contratada para tal fim 
58,3% (  ) Depende de como seria a interface entre TI e Marketing 
4,2% (  ) Sem critérios para avaliar 
 
8) Houve resistência por parte da empresa na implantação do DBM? * 
37,5% (  ) Sim 
25% (  ) Não 
37,5% (  ) Sem critérios para avaliar 
 
9) Como era o cenário da empresa antes da utilização do DBM, em relação à 
disponibilização das informações necessárias para a tomada de decisão:  
4,2% (  ) Estavam sempre disponíveis 
4,2% (  ) Nem sempre estavam disponíveis 
70,8% (  ) Eram obtidas depois de um esforço e tempo significativos 
0% (  ) Nunca estavam disponíveis 
20,8% (  ) Sem critérios para avaliar 
 
10) Como você vê a empresa hoje, na gestão de clientes, após o início do uso do DBM, em 
relação à disponibilização das informações necessárias para a tomada de decisão: * 
50,0% (  ) Estão sempre disponíveis 
33,3% (  ) Nem sempre estão disponíveis 
16,7% (  ) São obtidas depois de um esforço e tempo significativos 
0% (  ) Nunca estão disponíveis 
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11) Aponte os principais resultados positivos decorrentes da utilização do DBM. * 

1. Desenvolver uma visão mais apurada dos dados que você coleta, armazena e que 
poderá utilizar de forma cruzada em dado momento. 

2. Acesso rápido a informações da visão de cliente e campanhas.  
3. Padrão bem definido de principais necessidades para usuários. 
4. Concentração dos dados em único sistema, facilidade para extração da informação. 
5. Ter a visão de cliente e não a visão de produtos / Maior visão de cliente / Visão 

consolidada de cliente / Visão cliente /Criação da visão de clientes na empresa, 
saindo um pouco da visão de produtos (mais comum) / Unificação de dados sobre 
clientes / Gestão das informações de clientes. 

6. Ampliar o conhecimento de clientes e mercado. 
7. Visão holística do perfil dos clientes e nicho de negócios para tomada de decisões 
8. Relatórios mais rápidos com informações da base. 
9. Extração de mailings melhores para as campanhas do Televendas / Estruturação do 

processo de campanhas e extração de mailings. 
10. Informações sobre o perfil de clientes é uma das informações mais importantes que 

precisei e ela se encontra no cubo analítico. 
11. Usar uma ferramenta assim é crucial para qualquer empresa que queira dar alguns 

passos no caminho do relacionamento com clientes. Conhecimento, Segmentação e 
Análise de comportamento. 

12. O DBM trouxe ganhos significativos para a melhor gestão dos clientes e prospects. 
13. Com as informações disponibilizadas pela ferramenta é possível desenvolver ações 

mais eficazes e eficientes para a melhor abordagem com o cliente e sua régua de 
relacionamento como fidelização, retenção, rentabilização, winback e prospecção, 
além de uma visão mais clara dos cancelamentos. 

14. Com os dados do DBM se tornou possível a utilização do geomarketing 
proporcionando para a empresa visões georeferenciadas por mapas digitais 
geográficos facilitando a tomada de decisão da organização. 

15. Informações mais detalhadas e estruturadas para tomada de decisão. 
16. Com a implantação desta ferramenta observo que o trabalho melhorou, uma vez 

que dispomos de mais informações para análise e tomada de informações. Mesmo 
que em um primeiro momento as informações não estejam disponíveis percebo 
uma boa vontade das analistas de marketing responsáveis por essa ferramenta em 
gerar as informações o mais próximo possível a atendermos como clientes. 

17. Melhor estruturação de ações táticas e estratégicas de gestão de clientes. 
18. Otimização de tempo e profissionais para coleta de dados de clientes. 
19. Redução de custos de terceiros para estruturação e análise de dados. 
20. Permite maior segurança, precisão e conveniência na tomada de decisões 

comerciais e de marketing (produtos, políticas comerciais, canais de distribuição, 
comunicação). 

21. Possibilita maior conhecimento do comportamento de compra da base de clientes, 
bem como maior organização das informações e melhores condições de 
gerenciamento destes. 

22. Possibilita estabelecer planos de segmentação para aquisição e retenção de clientes, 
dentre outras ações mercadológicas. 

23. Centralização e unificação da fonte de informações. 
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24. Time-to-market / Disponibilidade e agilidade na disponibilização das informações 
facilitando assim a tomada de decisões (time-to-market) / Maior agilidade na 
obtenção das informações. 

25. Ter uma fonte principal (base de dados) para geração de informações de clientes. 
26. Redução do stress de contato. 
27. Oportunidade de fidelização, rentabilização e retenção da base de clientes. 
28. Eficácia nas ações: abordagem do cliente certo com a oferta certa pelo canal certo 

no melhor momento (conhecimento do cliente). 
29. Comunicação efetiva e dirigida. 
30. Mensuração de resultado de campanhas (retornos). 
31. Retroalimentação da empresa com informações para decisões estratégicas de 

negócios. 
32. Disponibilização automática de informações para usuários (Portal Analítico). 
33. Indicadores de clientes. 
34. Estudos da base de clientes. 
35. Autonomia sobre a informação (não depende de TI e seus longos prazos) / Maior 

independência da área de Marketing em relação à área de TI. 
36. Apoio direto à Gestão de Clientes. 
37. Concentração dos dados mais importantes relacionados aos clientes em um só 

banco de dados, possibilitando estudos que permitem a gestão do ciclo de vida dos 
clientes. 

38. Padronização das informações. 
 

12) Aponte os principais resultados negativos decorrentes da utilização do DBM. * 
1. Não conhecimento das regras implantadas pode gerar tomada de decisão 

equivocadas. 
2. Muito trabalho manual. 
3. Dificuldade com filtros. 
4. Alteração de dados antigos. 
5. A empresa não entende o uso do DBM e hoje ele é usado na maioria das vezes para 

extração de relatório e não é utilizado para os grandes estudos da empresa. 
6. Somente o pessoal do Marketing conhece. Não teve disseminação da cultura de 

utilização do mesmo. 
7. Morosidade na disponibilização de dados. 
8. Confiabilidade e margem de erros / Risco de incongruências e distorções nos dados 

apresentados. 
9. Falta de atualização dos dados com maior frequência. 
10. Faltam informações importantes como CTBC TV. 
11. Faltam alguns resultados de busca por clientes como: Consumo real x consumo 

potencial, Adições Líquidas, Penetração por classe social, Resultados de ações pós-
vendas. 

12. Navegação. 
13. Precisar de conhecimentos de programação pra operar. 
14. Demora. 
15. Prazo alto para extração de relatórios. 
16. Otimização de profissionais internos que faziam um grande esforço para coleta e 

análise de dados. 
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17. O risco de uma falta de objetivos e estratégias mal definidas de implementação do 
DBM, que pode incorrer em desperdício de tempo e capital / Divergências internas 
sobre os critérios a serem utilizados. 

18. Não utilização de uma fonte única de dados pela empresa. Apesar da constante 
divulgação de que o DBM é a fonte oficial de dados de clientes na empresa, 
sabemos que muitas áreas ainda utilizam outras fontes para obter informações sobre 
clientes, gerando assim números distintos. 

19. As informações estratégicas da empresa estão debaixo de uma empresa terceira. 
Caso o contrato seja quebrado, perderemos tudo o que foi feito. 
 

13) Aponte as principais melhorias que você identifica que devem ser feitas no DBM e na 
sua gestão. * 

1. Melhorar a qualidade das informações. 
2. Ser mais ágil nas correções apontadas pela área usuária. 
3. Maior automatização da informação / Automatização de relatórios utilizados com 

maior frequência. 
4. Melhoria nos campos de filtros (mais clareza) / Interface mais simples, para 

pessoas simples acessarem. 
5. Desenvolvimento de relatório, para algumas visões e não apenas tabelas. 
6. Maior segurança da informação / Confiabilidade dos dados / Garantia do número 

sem mudança dos meses passados. 
7. Atualizar todas as informações que estão no DBM, pois existem muitos relatórios 

que estão desatualizados, que as pessoas nem conhecem os critérios. 
8. Desenvolver gestão de campanhas para o segmento empresas / Estudos específicos 

sobre a base de clientes do Empresarial. 
9. Definição de critério único para saber o que é cliente para o varejo e para o 

empresas. 
10. Ter maior agilidade em alguns estudos de conhecimentos do comportamento do 

cliente. 
11. Gestão mais efetiva. 
12. Atualização / As informações devem ser atualizadas com mais rapidez, porém 

entendo que as fontes das informações (sistemas) também são morosas. 
13. Redução do prazo para geração de relatórios. 
14. Ações constantes de correção no cadastro dos clientes. 
15. Maior agilidade no entrega de dados que não estão pré-formatados. 
16. Disseminação na empresa / Divulgação sobre o que é e quais os benefícios de se ter 

um DBM na empresa / Maior disseminação na cultura do uso do DBM, como 
ferramenta essencial em empresas com orientação para o cliente. 

17. Criação de estruturas multifuncionais, onde áreas que desconhecem o que é e quais 
os benefícios decorrentes do DBM, poderão utilizá-lo melhor na busca de 
resultados e melhorias para os clientes. 

18. Busca por uma maior uniformização e correspondência entre as regras utilizadas 
para análise de informações entre os segmentos estratégicos da empresa. 

19. Mais investimento em recursos computacionais, ferramentas e talentos para dar 
velocidade às demandas por informações  e estudos. 

20. Criar um processo que permita atualizar nos sistemas da Algar Telecom as 
informações que são "corrigidas" no DBM através do Cleansing e outros processos 
que identificam campos/dados sem preenchimento ou incorretos. 

21. Envolvimento maior dos decisores. 
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22. Entendimento de que DBM é uma metodologia e não apenas uma ferramenta, 
muito menos extrator de relatórios (NÃO É B.I.). 

23. Gostaria que a equipe do fornecedor que nos atende fosse maior, para que 
pudéssemos fazer mais trabalhos relevantes para a área de Marketing e para a 
empresa, e também para que pudéssemos estar constantemente mergulhando nos 
dados e fazendo validações que garantissem a integridade e qualidade dos dados 
disponíveis no DBM; ou que a área de TI assumisse a gestão e manutenção da 
ferramenta, porém com uma equipe dedicada e com foco, e trabalhando em parceria 
com a área de Marketing. 

24. Incluir mais inteligência aos dados. 
 

14) Qual sua frequência de utilização do Portal Analítico? * 
25,0% (  ) Diariamente 
16,7% (  ) Semanalmente 
12,5% (  ) Mensalmente 
25,0% (  ) Raramente 
20,8% (  ) Não utilizo 
 
15) Em relação ao nível de adequação dele as necessidades do usuário, as informações que 
você precisa para as suas atividades profissionais estão sempre disponíveis? * 
25,0% (  ) Sim, estão sempre disponíveis 
62,5% (  ) Nem sempre estão disponíveis 
12,5% (  ) São obtidas depois de um esforço e tempo significativos 
0% (  ) Não, nunca estão disponíveis 
 
16) Aponte os principais pontos positivos decorrentes da utilização do Portal Analítico. * 

1. Autonomia para manuseio das informações e extração de relatórios. 
2. Quando você tem acesso ao DBM consegue informações de forma rápida, podendo 

cruzar dados importantes para tomada de decisão mais eficaz. 
3. A ferramenta sozinha não te proporciona muita coisa, porque é fundamental 

conhecer as facilidades, dominar a ferramenta para utilizar as informações de forma 
adequada. 

4. Visão agregada do cliente / Visão única do cliente / Visão Cliente / Concentração 
dos dados de cliente em um só lugar. 

5. Relatórios e indicadores estratégicos disponíveis mensalmente. 
6. Concentração dos dados em único sistema. 
7. Facilidade para extração da informação. / Rapidez na busca de informações 

gerenciais de clientes / Velocidade na disponibilização dos dados. 
8. Disseminação das informações. 
9. Visão de penetração de mercado do B2C mais detalhada. 
10. Possibilidade de atuar pontualmente. 
11. Tomada de decisão / Maior agilidade na tomada nas decisões subsidiada com dados 

consistente / Facilidade para obtenção de informações o que ajuda a análise e 
tomada de decisão mais rapidamente dentro da empresa. 

12. Trabalho com foco. 
13. Informações diversas sobre clientes. 
14. Fácil acesso e manuseio / Usabilidade / Facilidade de acesso e manuseio 
15. Dados claros. 
16. Ser facilmente levado para o Excel. 
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17. Ganho de agilidade e produtividade. 
18. Organização e estruturação de informações de gestão de clientes; 
19. Otimização de tempo para análise de clientes / Otimização do tempo 
20. Acesso imediato a informações estratégicas relacionadas a clientes e possibilidade 

de cruzamentos diversos, sem manipulação excessiva nos dados e de fácil análise. 
21. Redução de processos operacionais e burocráticos para o desenvolvimento de ações 

de relacionamento que demandam maior agilidade e segurança de dados. 
22. Acesso a informações importantes sempre que necessário. 
23. Indicadores de clientes. 
24. Estudos da base de clientes. 
25. Acesso direto à informação. 
26. Independência. 
27. Flexibilidade de formatação dos dados de acordo com as necessidades do usuário. 
28. Agilidade na geração de campanhas para abordagem ativa de clientes em vários 

canais através do gerenciador de campanhas de clientes e prospects. 
29. Disponibilização do acompanhamento das campanhas geradas diariamente / 

Estruturação do processo de campanhas e extração de mailings. 
 

17) Aponte os principais pontos negativos decorrentes da utilização do Portal Analítico. * 
1. Risco de tomar decisão errada, quando cruza informações de forma inconsistente. 

Sou bastante cuidadosa ao coletar/cruzar dados, mais nem todos os usuários são 
assim. Então, acho que existe um risco potencial quando o usuário não esta 
preparado para utilizar a ferramenta. 

2. Atraso na entrega ou regras mal definidas podem influenciar na tomada de decisão. 
3. As informações nem sempre estão no padrão necessário. 
4. Falta de campos para gerar relatórios e não apenas tabelas. 
5. Somente a área de marketing utiliza. Para a área de vendas as pessoas pegam 

relatórios direto do DW. Inclusive estes relatórios são utilizados pelas diversas 
áreas da empresa. 

6. Margem de erro alta devido aos dados imputados. 
7. Necessidade de mais informações ou adequações nas informações disponibilizadas. 
8. Informações pouco recentes. 
9. Grande número de critérios. 
10. Otimização de profissionais internos que faziam um grande esforço para coleta e 

análise de dados. 
11. Utilização de informações incorretas, em casos de implantação e gestão incorreta 

do DBM / Confiabilidade das informações. 
12. Demora nas cargas. 
13. Possível diferença com os demais relatórios da empresa devido às regras de 

negócio diferentes. 
 

18) Aponte as principais melhorias que você identifica que devem ser feitas no Portal 
Analítico e na sua gestão. * 

1. Ser mais ágil nas correções apontadas pela área usuária. 
2. Permitir que outras áreas como o atendimento também tenham acesso ao mesmo. 
3. Hoje a utilização da ferramenta esta centralizada, então, perdemos a oportunidade 

de potencializar os resultados de uma ferramenta tão importante e que pode 
melhorar a qualidade das entregas/estudos para tomada de decisões. 

4. Maior automatização da informação. 
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5. Melhoria nos campos de filtros (mais clareza). 
6. Desenvolvimento de relatório, para algumas visões e não apenas tabelas. 
7. Melhorar a qualidade das informações / Maior segurança da informação / Garantia 

do número sem mudança dos meses passados. 
8. Atualizar todas as informações que estão no DBM, pois existem muitos relatórios 

que estão desatualizados, que as pessoas nem conhecem os critérios / Atualização 
mais periódica das informações disponibilizadas. 

9. Desenvolver gestão de campanhas para o segmento empresas. 
10. Definição de critério único para saber o que é cliente para o varejo e para o 

empresas. 
11. Disseminação na empresa / Divulgação sobre o que é e quais os benefícios de se ter 

um Portal Analítico na empresa. 
12. Necessidade de mais informações ou adequações nas informações disponibilizadas. 
13. Interface diária com outros sistemas. (atualizações). 
14. Gestão mais efetiva 
15. Trazer mais análises e possibilidades de cruzamentos de informação. 
16. Relatórios pré-formatados, onde eu só clico e já extraio tais relatórios corriqueiros. 
17. Maior agilidade no entrega de dados que não estão pré-formatados / Mais 

velocidade na disponibilização das novas demandas de informações. 
18. Criação de estruturas multifuncionais, onde áreas que desconhecem o que é e quais 

os benefícios decorrentes do Portal Analítico, poderão utilizá-lo melhor na busca de 
resultados e melhorias para os clientes. 

19. Ampliação do escopo do projeto DBM, promovendo a integração com banco de 
dados virtuais e toda a gama de possibilidade de informações decorrentes dos 
recursos de marketing digital. 

20. Ampliação do projeto para a área de endomarketing da empresa, através da criação 
de uma banco de dados para gestão de associados e demais stakeholders. 

21. Melhorar a performance dos relatórios. 
22. Refinamento dos indicadores para o Segmento Empresarial. 
23. Acredito que devam ser feitas reciclagens periódicas sobre a utilização do Portal 

Analítico, para garantir que as pessoas certas estejam utilizando e validando as 
informações geradas, a fim de que o portal sempre esteja com dados corretos e 
atualizados.  

24. Realizar um trabalho cultural constante para que o portal seja sempre considerada a 
fonte mais importante de dados de clientes da empresa. 


