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BRETZKE, Miriam. o Marketing de Relacionamento: Integração entre a
Informática e o Marketing na Busca da Vantagem Competitiva. São
Paulo, EAESP/FGV, 1992. (Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso
de Pós-Graduação da FGV/EAESP, área de concentração: Mercadologia).

Resumo: Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o Marketing de
Relacionamento, que representa a união entre a Informática e o Marketing,
permitindo um profundo conhecimento dos clientes e do mercado,
constituindo-se na mais eficaz arma a serviço da competitividade
estratégica. Apresenta a distinção teórica e o inter-relacionamento
existente entre os diversos conceitos correlatos como Database Marketing,
Maximarketing, Marketing Direto, Comunicação Dirigida e Propaganda de
Resposta Direta, bem como analisa o potencial estratégico e tático da
utilização dos mesmos no Marketing de Relacionamento. Através do
estudos do casos Alpargatas e Amesp, verifica-se a adoção do Marketing
de Relacionamento no Brasil e como se dá a aplicação de suas técnicas
no campo prático.

Palavras-Chaves: Marketing - Database - Tecnologia da Informação -
Marketing Direto - Marketing de Relacionamento - Marketing por Banco de
Dados - Maximarketing - Comunicação Dirigida - etc.
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1. OBJETIVOS E ESCOPO DO ESTUDO

1.1. INTRODUÇÃO

Este estudo nasceu da preocupação com a adoção do Conceito de Marketing no

Brasil. Desde um trabalho realizado no curso de mestrado ficamos convictos de que

a adoção do conceito de Marketing, aqui no Brasil ou mesmo nos outros países mais

avançados, tinha entraves que não eram inerentes ao conceito e sua aplicabilidade.

Quando, há alguns anos fomos trabalhar numa Consultoria Multinacional de

origem alemã, a Roland Berger, especializada, em Planejamento Estratégico e

depois na Souza Aranha Marketing & Direto, especializada em Marketing Direto,
é que nos conscientizamos de dois problemas:

I! - Estratégico: apesar de verificar-se uma ampla aceitação do Conceito de

Marketing, pouco a alta administração tem feito para que o mesmo permeie

a organização e traduza-se, efetivamente, em ações que tornem a empresa
orientada para o mercado.

2! - Tático: há uma falta de conhecimento de como implementar o Conceito de

Marketing e tomar a empresa orientada para o mercado. As ações são

planejadas e executadas de forma isolada pelos diversos departamentos.

Cada departamento cuida de sua parte: Propaganda de propaganda, Pro-

moções de promoções, Vendas de vendas, e assim por diante.

Os dois entraves que, intuitivamente, conseguimos discernir, foram:

A. A al ta administração não pensa, em geral, no conceito de Marketing como

uma filosofia empresarial e um ideal de satisfação das necessidades de seus

clientes e consumidores. E, mesmo se assim o entende, falta compreender o
que significa orientar a sua empresa para o mercado.

B. Os profissionais encarregados da implantação do conceito ou então de

exercer as atividades próprias do Marketing, não conseguem taticamente dar

respostas adequadas às expectativas da alta administração, levando a um

constante desafio ao conceito, exigindo a cada ação defesas de posição,

levando a uma estagnação na forma de atuação.
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Assim, as novas técnicas, as novas formas de atuar sobre o mercado, de

relacionar-se com os clientes e consumidores, primeiramente não são buscadas, e

quando o são, vão sendo abortadas pelo simples argumento de que se o "básico do
Marketing ainda não foi implantado direito, porque arriscar com coisas novas".

Mas, a década de 90 traz para a alta administração desafios nunca antes

experimentados, que ameaçam a própria sobrevivência das empresas. As empresas

precisam aumentar a sua competitividade, incorporar os avanços tecnológicos e se

prepararem para atuar em um ambiente de mudanças sociais, econômicas e políti-
cas, que se faz presente.

Isso conduz nas empresas, da alta à média administração, a rediscussão da

essência do negócio, a forma de desenvolver as atividades para responder ao

ambiente competitivo e, conseqüentemente, a escolha de produtos e mercados, com

profundo conhecimento do cliente/consumidor e suas necessidades e desejos,

destacando-se o processo de comunicação com este.

Desta forma, quando chegou o momento da decisão sobre o tema da dissertação,

não houve dúvidas: o assunto do conceito de Marketing foi o mais desafiador, além
de ser o mais relevante para o momento atual.

A verificação se haviam propostas, tanto conceituais como técnicas, que fossem

viáveis para a empresa adaptar-se às novas mudanças, inclusive na conjuntura

brasileira constituiu-se no maior impulso para a pesquisa e a conclusão do estudo.

Foi assim que chegamos ao conceito de Marketing de Relacionamento, que é

capaz de dar as respostas estratégicas, de como fazer negócios e, a nível tático, de

como a implementação deste conceito, unindo os avanços da tecnologia com o

novo pensar em Marketing, constitui-se na mais eficaz arma para garantir a

competitividade, habilitando a empresa a adaptar-se às novas exigências de um

ambiente, que passa pelas mais profundas modificações, tanto sócio-econômicas
e políticas, como comportamentais.

Para que o estudo trouxesse, além da contribuição acadêmica, uma contribuição
prática aos profissionais, houve a inclusão de dois casos, apesar de ser este uma

revisão bibliográfica e, que visa em primeira instância apresentar os conceitos e
sistematizar as idéias sobre o tema em questão.
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Esses dois casos, sobre as empresas Alpargatas do Brasi1, uma das maiores do

País no ramo de confecções, e AMESP - Assistência Médica de São Paulo, de porte

médio mas, diferenciada na prestação de serviços de Medicina de Grupo, visam

exemplificar a adoção do conceito de Marketing de Relacionamento e a implemen-
tação de suas técnicas no Brasi1.

1.2. OBJETIVOS DO ESTUDO

Os objetivos da dissertação são:

A. Do ponto de vista acadêmico: abrir a discussão e trazer alguma elucidação

sobre este inovador approach do Marketing e de como ele pode aumentar a

vantagem competitiva das empresas. Outro objetivo é integrar este novo

conceito - Marketing de Relacionamento ou Database Marketing, dentro da

disciplina do Marketing, e em especial do Marketirig Direto.

B. Do ponto de vista empresarial: contribuir para que pequenas, médias e

grandes empresas possam, através do Marketing de Relacionamento, buscar

oportunidades competitivas pelo conhecimento deste conceito e técnica.

Para isto iremos:

1. Definir o que é Marketing de Relacionamento e Database Marketing, como se

relacionam com o Marketing, entre si, e em especial com o Marketing Direto.

2. Analisar o potencial estratégico e tático da utilização destes conceitos na

resposta ao desafio empresarial da década de 90.

3. Analisar e descrever as técnicas características do Database Marketing e suas
aplicações no campo prático.

4. Verificar a adoção e prática do Database Marketing em empresas no ambiente
competitivo brasileiro.

Para isto foi realizado o estudo dos casos da Alpargatas e da Amesp.

3
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2. METODOLOGIA DO ESTUDO

Esta é uma revisão bibliográfica que visa apresentar conceitos e sistematizar

as idéias nessa área. Não há intenção de estabelecer hipóteses e de testá-las, mas

sim, levantar alguns pressupostos que sejam indicativos de que o Marketing de

Relacionamento é a filosofia empresarial que habilita as empresas a enfrentarem

as mudanças sociais, econômicas e políticas da década de 90. E que, Database

Marketing é, a nível tático, a possibilidade de operacionalização do Marketing de
Relacionamento.

o tema proposto recebeu uma análise teórica, partindo de um embasamento

teórico-conceitual que abrange e inter-relaciona a filosofia de Marketing aos

diversos conceitos que permeiam a literatura tais, como Marketing de Relaciona-

mento, Maximarketing, Micro-marketing, Database Marketing e Marketing Dire-

to. Buscou-se mostrar a distinção teórica existente entre os diversos autores, quanto

aos diversos conceitos e a implicação sobre a adoção do conceito de Marketing na
empresa.

Simultaneamente a esse esquema conceitual foram verificados:

1. O impacto da Tecnologia da Informação sobre a implementação da filosofia

de Marketing, pois apesar de muitas das técnicas de Marketing e da Informática

terem seus usos consagrados nas diversas atividades de uma empresa, a

integração entre Marketing e Informática como uma forma de fazer negócios

ainda é relativamente nova.

2. Como se desenvolve a implantação do novo conceito de Marketing: como e o

que a empresa pode e deve fazer para atuar sob uma filosofia integrativa, onde

seu conjunto está envolvido em praticar o Marketing de Relacionamento com

os clientes eprospects", na busca de uma vantagem competitiva que assegure,
senão maiores lucros, a sua sobrevivência no mercado.

(1) Nota da Autora: Prospects deve ser entendido, conceitualmente, como cliente potencial

4



o estudo teve duas fases: uma análise teórica e uma fase de entrevistas com

profissionais ligados ao tema da dissertação, principalmente envolvidos com os
dois casos apresentados.

A análise teórica baseou-se, principalmente, em uma pesquisa bibliográfica de

amplo espectro, incorporando publicações lançadas nos Estados Unidos (novem-

bro/ 1991) na fase final da dissertação, levando inclusive à uma revisão de parte do
conteúdo, para enriquecer e manter a atualidade do tema.

A revisão bibliográfica compreendeu o estudo e análise de artigos, publicações

e livros ligados direta ou indiretamente ao tema. Este trabalho foi complementada

com uma breve pesquisa realizada na North Texas University (EUA), devido a

insuficiência de literatura especializada no Brasil, notadamente quanto à disciplina
de Database Marketing e Marketing Direto.

A segunda fase, compreendeu entrevistas com profissionais da alta e média

administração ligados ao Marketing ou não, utilizando um roteiro para conduzir a

entrevista em profundidade, e a apresentação de dois casos, que exemplificam a

exeqüibilidade dos conceitos e pressupostos no cenário brasileiro.

A entrevista buscou detectar o nível de conhecimento dos entrevistados sobre

os diversos conceitos analisados e a importância dada à implementação do conceito

de Marketing, como forma de obter uma vantagem competitiva no mercado. Bem

como, entender quais as barreiras para adoção do conceito de marketing como
filosofia empresarial.

A maioria dos entrevistados solicitou que não fosse revelada a sua identidade,
devido as informações prestadas.

2.1. PRESSUPOSTOS BÁSICOS

Para nortear a revisão bibliográfica, e concatenar os conceitos e sistematizar as

idéias sobre o Novo Marketing, a adoção e sua viabilidade no campo prático,
levantamos alguns pressupostos básicos, que são:

5



1. A década de 90, por ser uma época de profundas mudanças sociais, econômicas
e políticas, representa um grande desafio para o Marketing, enquanto filosofia
empresarial, que habilita as empresas a enfrentarem essas mudanças, susten-
tando a sua vantagem competitiva.

2. Reúnem-se também nesta era, as condições que facilitam a virada no pensa-
mento do Marketing, exigindo novos conceitos, novas formas de atuação e,
principalmente, a implementação do Conceito de Marketing, orientando a
empresa para o mercado.

3. Os novos conceitos que responderão ao desafio imposto ao Marketing, tradu-
zem-se em uma revitalização do antigo approach de Marketing para um
conceito ampliado denominado de Marketing de Relacionamento, e no Data-
base Marketing, que é a ferramenta que viabiliza plenamente a implementação
da orientação para o mercado pela integração com a Tecnologia da Informação.

4. O composto de comunicação empresarial apresenta mudanças radicais, incor-
porando as técnicas do Marketing Direto, mudando do monólogo para o
diálogo. A prática do Maximarketing como forma de iniciar e desenvolver
relacionamentos duradouros com os clientes e com os integrantes da infra-es-
trutura da indústria, com os fornecedores, governo, etc., cria e desenvolve na
empresa a sua vantagem competitiva.

5. O Marketing Direto também está num período de grande evolução, impactado
pela tecnologia. Um novo Marketing Direto surge do paradoxo de se originar
e estar originando o Database Marketing.

6. O Marketing de Relacionamento configura-se na convergência entre o Mar-
keting Tradicional e Marketing Direto, o que a nível de empresa resulta na
maximização dos resultados.

7. A nova filosofia do Marketing viabiliza-se pela integração entre o Marketing
e a Informática, resultando no aperfeiçoamento no Sistema de Informações da
empresa, que se constitui num Market Intelligence, capaz de habilitar a
empresa a conhecer o ambiente competitivo, os clientes e a concorrência e,
portanto, ser capaz de responder rapidamente às mudanças, num processo
contínuo de adaptação.
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8. O Database Marketing afeta os mais diversos aspectos da Estratégia de

Marketing e sua implementação e, apesar de ser um conceito novo, responde
às mais antigas questões do marketing que são:

+- Saber onde estão os clientes e os prospects.

+- Manter um relacionamento constante com eles.

+- Permitir aos clientes um meio de estabelecer uma comunicação interativa com
a empresa.

+- Conhecer as necessidades, desejos e valores dos clientes e prospects.

+- Conseguir estabelecer uma comunicação individualizada e pertinente com

cada prospect e cliente, trazendo-lhes vantagens em manter um relacionamen-
to duradouro com a empresa.

+- Ter uma ferramenta que permite realizar as atividades necessárias para

obter os itens descritos anteriormente, de forma confiável e com custos
permissíveis.

2.2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

No capítulo 3 apresentamos a revisão bibliográfica sobre os fundamentos do

que é Marketing e o que representa esta nova fase de transformação para o

Conceito de Marketing. É apresentado o embasamento teórico-conceitual que

abrange e inter-relaciona os conceitos de Marketing com o modelo conceitual de

sua implementação nas empresas. Também é estabelecida a distinção teórica

existente entre os diversos autores quanto aos conceitos apresentados e sua impor-

tância para o exercício pleno do Marketing, dentro da busca da vantagem compe-
titiva para as empresas.

Ainda neste capítulo apresentamos uma breve introdução à Tecnologia da

Informação e o seu impacto no ambiente, principalmente ao que tange ao Marke-

ting. Abordamos como a integração entre Informática e Marketing possibilitou, ao

mesmo tempo, tomar possível a implementação do Conceito de Marketing, através

do desenvolvimento de um Sistema de Informação de Apoio às Decisões estraté-

gicas e disponibilizar uma ferramenta de aumento de produtividade em geral e,
principalmente dá Força de Vendas.
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A seguir apresentamos o embasamento teórico sobre Marketing Direto: um
breve histórico, o conceito e o seu escopo, as aplicações e sua operacionalização.

No capítulo 4 apresentamos o conceito de Marketing de Relacionamento, como
filosofia empresarial, e o Database Marketing, do ponto de vista da tradução a nível
tático do approach estratégico. Database Marketing, neste contexto, é apresentado
como uma ferramenta de apoio e de sistematização das ações de Marketing.
Também abordamos as técnicas específicas para sua aplicação no planejamento,
execução e controle das atividades de Marketing.

No capítulo 5 detalhamos dois casos: Amesp e Alpargatas, mostrando como é

possível e viável a implementação do Database Marketing no contexto brasileiro.

Finalmente apresentamos as conclusões e as sugestões para pesquisa futura,
nos capítulos 6 e 7, respectivamente.

8



3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. O NOVO MARKETING E A VANTAGEM COMPETITIVA V

3.1.1. O CONTEXTO ATUAL DO MARKETING

No momento em que o mundo e, principalmente, o Brasil, passa por um período

de transformações cada vez mais rápidas e marcantes, as empresas buscam aumen-

tar a produtividade e competitividade como forma de sobrevivência.

A década de 90 constitui-se num desafio para o Marketing. A busca da vantagem

competitiva exige um novo approach estratégico da forma de administrar os

negócios e novas técnicas ou ferramentas, para implementar essa nova estratégia.

Vislumbra-se, nesse contexto, um novo Marketing, impactado pela tecnologia,

mais factível e mais apto para responder aos desafios da era do cliente.

Para compreendermos o que significa esse novo Marketing, analisamos as

causas intrínsecas que estão promovendo uma revisão do conceito e sua operacio-

nalização.

oi> A nova era competitiva, segundo Regis McKenna(2), caracteriza-se por:

~ Crescente diversidade de produtos e serviços.

~ Crescente concorrência global.

~ Segmentação de mercados, tecnologias e soluções.

~ Mudanças organizacionais e estruturais nas empresas, buscando novas ma-

neiras de administrar os negócios.

~ Canais de distribuição que estão em constante movimento. Ainda que estar

próximo do cliente seja preponderante, os canais freqüentemente negligen-

ciam o diálogo com o cliente.

~ Mídias tradicionais ampliam o nível de ruído e falham em comunicar, clara-

mente, as mensagens. A confusão reina.

(2) McKENNA, Regis. Relationship Marketing: Successful Straiegies for the age ofthe Customer. 1st ed., New
York, Ad.dison-Wesley Publishing Company, Inc., November 1991, p. 21
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.• o ambiente de negócios e o cenário futuro da competitividade são imprevi-
síveis.

.• Previsões e pesquisas de mercado não fornecem um rumo claro para as ações.

Este ambiente competitivo exige que as empresas realmente orientem a sua

organização para o mercado, adotando novas estratégias de marketing para a era
do cliente. Isto significa, segundo McKenna que:

"...a real solução, sem dúvida, não é mais o Marketing, mas o
melhor Marketing. E isto significa encontrar meios de integrar
o cliente à empresa; criar e sustentar um relacionamento entre a
empresa e o cliente. ,,(3).

Anteriormente, no início dos anos 80, Stan Rapp(4), em seu livro Maximarke-

ting, já previa que a década de 90 seria conhecida como a" Década da Excelecência
do Diálogo" em Marketing, com a atividade tomando-se one-to-one business,
fazendo com que a empresa comunique-se com os consumidores individualmente.

No seu novo livro, "5!lGeração do Marketing - Maximarketing I/", Stan Rapp(5)

identifica, em linhas gerais, as sete principais causas para se inverter o pensamento

do Marketing tradicional, ocasionando a Grande Virada do Marketing que, segundo
ele, começa a acontecer na década de 90. São elas:

1. Demografia e estilos de vida mutantes. Os consumidores não estão mais

alinhados como grandes grupos-alvos, simples e previsíveis.

2. As exigências do tem po pessoal. Os consumidores estão reconhecendo o valor

do tempo, mudando os hábitos de consumo, os valores e suas necessidades.

(3) McKENNA, Regis. Relationship Marketing ... , p.I
(4) RAPP, Stan & COLLINS, Tom L.. Maximarketing. São Paulo, Ed. McGraw-Hill, 1991, p. 144.
(5) RAPP, Stan & COLLINS, Tom L.. 5· Geração do Marketing - Maximarketing IJ. São Paulo,

Ed. McGraw-Hill, 1991, p. 2, 5, 7,11,15,18,23.
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3. Excesso de novos produtos, serviços e lojas, saturando o consumidor com
uma proliferação atordoante de opções de produto. Há uma saturação de
lojas populares, ao mesmo tempo que ocorre um aumento na precisão de alvo
das lojas especializadas.

4. O enfraquecimento da mágica da propaganda de televisão. Existe um
declínio do domínio das redes de TV no cenário da propaganda, enquanto as
tarifas continuam subindo e os consumidores mentalmente se desligam dos
comerciais.

s. O declínio da lealdade à Marca. As promoções e descontos e a falta de
diferenciação aos olhos dos clientes estão levando à compra por oferta.

6. Desperdício, morte e bagunça na propaganda. Há um desafio para a
Propaganda: encontrar novas soluções criativas e de mídia para atingir os
prospects e obter a resposta desejada.

7. Alimentando o monstro da promoção de desconto. O excesso de promoções,
descontos e cupons, desgasta a lealdade à marca e levam a uma subida
temporária e dispendiosa das vendas. Consumidores compram pelo desconto
e não pela marca.

Para Stan Rapp a inversão do pensamento em Marketing significa que:

"... para ganhar nos anos 90 será necessária uma mudança

básica de pensamento. Você não vai começar concentrando-se na
habilidade de sua mensagem publicitária para vender o produto.

Você iniciará pelo fim - o tipo de relacionamento individual que
deseja ter com prospects e clientes - e depois planejará sua pesquisa,

sua mídia, a propaganda de consciência, a promoção de vendas e

as estratégias de comercialização do distribuidor, tudo isso de

maneira adequada... - transformando o conhecido monólogo da

propaganda em um diálogo, encontrando novos modos de ouvir o
que seus clientes estão tentando dizer, e lhes responder. ,~6)

(6) RAPP, Stan & COLLINS, Tom L.. 5! Geração ..., p. 35
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Essa tendência na direção do Marketing de Relacionamento ou Marketing

Individualizado não é um fenômeno comercial isolado. Ela faz parte de uma ampla

mudança social de nossos tempos. Essas mudanças não surgiram ou desaparecerão

de uma hora para outra. São mudanças sociais, econômicas, políticas e tecnológi-

cas que se formam lentamente e, uma vez estabelecidas, influenciam a vida das

pessoas, em suas necessidades e desejos, por algum tempo - entre 7 a 10 anos, ou

até mais.

Segundo John Naisbitt & Patricia Aburdene(7) a nova década dá início a uma

nova era. Um período de assombrosas inovações tecnológicas, oportunidades

econômicas sem precedentes, surpreendentes reformas políticas e intenso renasci-

mento cultural.

As dez megatendências, que estão na base das mudanças previstas para a década

de 90, influenciarão elementos importantes da vida de cada pessoa: seus hábitos

de compra, suas necessidades e desejos, principalmente quanto à carreira e empre-

go, negócios e investimentos, lugar onde residir e educação dos filhos, lazer e

padrões de consumo.

~ De forma direta ou indireta essas megatendências ratificam as propostas de

McKenna e Rapp quanto a desenvolver uma estratégia baseada na primazia do

consumidor e a busca de um envolvimento intenso através do Marketing de

Relacionamento.

Em resumo, as megatendências'V são:

I! - A explosão econômica global na década de 90

2! - Renascimento das Artes

3! - A emergência de um socialismo de livre-mercado

4! - Estilo de vida global e nacionalismo cultural

5! - A privatização do Welfare State

6! - A ascensão da orla do Pacífico

(7) NAISBITI,John & ABURDENE, Patricia. Megatrends 2000, 1 ed., São Paulo, Amana Key Editora, 1990, p. 2-5
(8) NAISBITI,John & ABURDENE, Patricia. Megatrends ... , p. 24

12



7!. - Os anos 90: a década das mulheres na liderança

8!. - A era da Biologia

9!. - Renascimento religioso do Terceiro Milênio

lO!. - O triunfo do indivíduo

O triunfo do indivíduo, no contexto deste estudo, é a mais importante mega-

tendência: pois é um indivíduo que cria uma obra de arte, adota uma filosofia,

arrisca todas as suas economias em um novo negócio, emigra de um país para outro

ou tem uma experiência espiritual extraordinária. É o indivíduo que muda a si

mesmo e à sociedade. Os indivíduos podem provocar mudanças com eficácia muito

maior que a maioria das instituições.

Os anos 90 serão caracterizados por um novo respeito pelo indivíduo, como

alicerce da sociedade.

O reconhecimento do indivíduo é o fio condutor que une todas as tendências.

E, apesar da globalização do estilo de vida, existem sinais inequívocos de uma

poderosa contratendência: uma reação contra a uniformidade, um desejo de afir-

mação da singularidade de cada cultura e cada língua. Uma tendência à individua-

lização.

Nesta nova era, onde o indivíduo ganha nova dimensão, o Marketing deve

buscar novas formas se comunicar e de estabelecer um relacionamento duradouro

e gratificante com os clientes e prospects, bem como fornecedores, como forma

de obter uma vantagem competitiva sustentável.

No contexto do ambiente competitivo das duas últimas décadas o Marketing
sofreu um sério desafio, quanto ao seu escopo estratégico e organizacional (9). Mas,

apesar das dúvidas quanto ao papel do Marketing no Planejamento Estratégico(lO),

ele continua sendo aceito como o conceito que mais efetivamente leva a um

(9) BENNET, Roger & COOPER, Robert. Beyond the Marketing Concept. Bussines Horizons,
22, June 1981, p. 76-83.

(10) ANDERSON, Paul F. Marketing, Strategic Planning and the Theory of the Firm. Journal of Marketing,
vol. 46 Spring 1982, p. 15-26.
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de entrave, pela falta de nivelamento das informações e dificuldade de operacio-
nalizaçâo integrada.

Essa falta de nivelamento sobre o significado de cada um desses conceitos e o

que representa a sua implementação conduz a gaps entre a adoção dos conceitos

e sua efetiva implementação, conforme foi constatado nas entrevistas feitas com

diversos executivos que atuam na área de Marketing.

Verifica-se que muitas empresas empregam maIo conceito de Marketing, quer

devido ao sistema de valores da empresa, quer pela interpretação errônea do

conceito, ou ainda porque há uma dificuldade intrínseca de se implementar esse
conceito nas empresas.

Segundo Naver & Slater(l9):

"As a result, business practitioners seeking to implement a market

orientation have had no especific guidance as to what precisely
a market orientation is and what its actual effect on business
performance may be."

Uma rápida revisão na literatura existente sobre o conceito de Marketing revela,

segundo Kohli & Jaworski(20), que nos últimos 35 anos relativamente pouca

atenção tem-se dado a este tema(21), e que mesmo assim existem diversas defini-
ções, por vezes contraditórias.

As definições diferem tanto em seu conteúdo como em seu escopo. O Conceito

de Marketing tem sido definido por diferentes autores como sendo:

"O Conceito de Marketing ... uma orientação de administração
que visa proporcionar a satisfação do cliente e bem-estar do

(19) NAVER, John C. & SLATER, Stanley F. The Effect of a Market Orientation on Business Profitability. Journal
ofMarketing, vol. 54, October 1990, p. 20-35.

(20) KOHLI, Ajay K. & JAWORSKI, Bernard, J. Market Orientation: The Construct, Research Propositions and
Managerial Implications, Journal ofMarketing, vol, 54, Apri11990, p. 1-18.

(21) Nota da Autora: Para se aprofundar no que foi desenvolvido, no escopo e na literatura citada, aconselha-se ler a
p. 2 do artigo de KOHLI, Ajay K. & JAWORSKI, Bernard, J. Market Orientation: The Construct, Research
Propositions and Managerial Irnplications, vol. 54, April 1990, p. 1-18.
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consumidor a longo prazo, como forma de satisfazer os objetivos
e as responsabilidades da organização.,,(22)

"É uma filosofia empresarial que consiste na integração e coor-

denação de todas asfunções de Marketing, as quais por sua vez.

estão ligadas a outras funções da empresa, com o objetivo básico
de obter o máximo lucro a longo prazo.,,(23)

"0 conceito de Marketing significa que uma organização dirige

todos os seus esforços no sentido de satisfazer seus clientes e
obter lucro. ,,(24)

liA orientação externa para o consumidor. .. é confrontada com a

preocupação interna e orientação acerca da produção: objetivo

de lucro como uma alternativa para objetivo baseado no volume

de vendas ... e completa integração dos esforços organizacionais
e operacionais ... ,,(25)

Em contraste, Houston (26) afirma que o Conceito de Marketing requer uma

compreensão do mercado e não sugere que os produtos devam satisfazer a demanda

do mercado. A satisfação da demanda é importante na medida que produza lucros.

Complementa, ainda, dizendo que embora o enfoque no consumidor, lucro e

integração de esforços são freqüentemente citados quando o conceito de Marketing

é definido, o mesmo se tomou sinônimo de orientação para o cliente, restringindo

o seu conteúdo conceitual.

(22) K01LER, Philip & ZALTMANN, G. Social Marketing: An Approach to Planned Social Changes. Journal of
Marketing, vol. 35, July 1971, p. 3-12.

(23) FELTON, Arthur P. Marking the Concept Work. Barvard Business Review, vol. 37, Jul-Aug 1959, p. 55-65.
(24) McKARTHY, E. Jerome & WILLIAMS, D. Perrau\t Jr. Basic Marketing, 7 st ed., Homewood, IL, Richard D.

Irwin, Inc. 1982, p. 6.
(25) KONOPA, 1.1. & CALABRO,P.J. Adoption of tbe Marketing Concept by large Northeasten Ohio Manufactures.

Akron Business Review, vol, 2, Spring 1977, p. 36-40.
(26) HOUSTON, Franklin S. & HOMANS, Richard E. Public Agency Marketing: Pitfall and Problems. MSU

Business Toplcs, vol. 25, Summer 1977, p. 36-40.
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Finalmente, o conceito que fornece a base para o novo pensamento do Marke-
ting pode ser encontrado na definição de McNamara(27):

"Marketing éumafilosofia de administração empresarial, basea-
da na aceitação da orientação para o cliente e para o lucro por
parte de toda a empresa, e no reconhecimento do importância do
papel do Marketing em comunicar as necessidades do mercado
para os principais departamentos corporativos da empresa."

Para que efetivamente constitua-se numa filosofia empresarial, o conceito de

Marketing deve ser capaz de transmitir os objetivos e preceitos básicos, que devem

ser buscados quando a empresa é administrada sob a filosofia de Marketing.

Como este estudo não visa aprofundar-se na teoria de Marketing e sua evolução,

não iremos nos deter no estudo dos paradigmas. Primeiro porque não há um

consenso entre os teóricos sobre quantos e quais seriam esses paradigmas. Segun-

do, porque para os objetivos deste estudo apenas nos interessa interpretar quais

dos conceitos preenchem os requisitos para se constituir num modelo conceitual

para a análise e explicação do Marketing, como forma de criar e sustentar a

vantagem competitiva de uma empresa e quais as técnicas disponíveis e suas
aplicações no campo prático.

Assim, dos três grupos de paradigmas existentes, o de abordagem essencial-

mente econômica, os de abordagem behaviorista e os que procuram integrar as

duas correntes anteriores, a última é a que mais satisfaz aos propósitos deste
estudo (28).

Dentro desta última abordagem nos detivemos em Simmonds(29), pois ele

identifica os seguintes paradigmas em Marketing: mercado, sistema, satisfação do

(27) McNAMARA, Carlton P. The Present Status of tbe Marketing Concept. Journal of Marketlng, vol. 36, January
1972, p. 50-57.

(28) Nota da Autora: Para aprofundamento e verificação destes conceitos recomenda-se: HUNT, Sbelby D.
Marketing Theory: The Philosophy of Marketing Science. Homewood, IL, Ricbard D. Irwin, Inc., 1983;
KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revoluções Científicas, 2! ed., São Paulo, Editora Perspectiva, 1987.

(29) SIMMONDS, Kennetb. Marketing as Innovation: The Eight Paradigm. Journal of Management Studles, vol.
42, September 1986, p. 484.
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comportamento, que cria um valor extra para os clientes e, assim, uma performance

superior do negócio.

Há mais de trinta anos, os teóricos e profissionais têm afirmado que uma

empresa obtém melhores resultados e cria uma vantagem competitiva sustentável

quando está orientada para o mercado, mas o que se verifica é que poucas

conseguiram implementar o conceito adequadamente até o início dos anos 90. Em

parte porque não haviam os impulsores e facilitadores para promover a mudança

na forma de fazer negócio, de se relacionar com o mercado.

Os principais impulsores são as mudanças sociais, econômicas e políticas,

descritas por Naisbitt & Aburdene(ll) e McKenna(12), mas o principal facilitador

é o impacto da tecnologia. Segundo Regis Mckenna(13):

/I Marketing s transformation is driven by enormous and ubi-

quitous spread of tecnology .... Tecnology has moved into

products, the workplace, and the marketplace with astonishing

speed and thouroughness. /I

~~eith Fletcher(l4) menciona que este impacto ocorre de duas formas:

/I Primeiro a tecnologia esta mudando a natureza do Marketing

pelo impacto causado no mercado e no sistema de Marketing.

Novos produtos, novas mídias, novos serviços, melhor e mais

rápido feedback das informações sobre o comportamento do
consumidor, integração com a cadeia de suprimentos(l5), e mui-

tos outros desenvolvimentos, indicam uma necessidade crescente

dos executivos de Marketing conscientizarem-se de como isto
afetará a sua atuação sobre o mercado e o práprio mercado.

Segundo, através da habilidade e capacidade de gerenciar infor-

(11) NAISBITT,John & ABURDENE, Patricia. Megatrends ... , p. 142
(12) McKENNA, Regis. Relationship Marketing , p. 29-43
(13) McKENNA, Regis. Relationship Marketing , p. 1
(14) FLETCHER, Keith. Marketing Management and Information Technology . 1 st ed., Cambridge, UK, Prentice

Hall International (UK), Ltd., 1990, p. 3
(15) PORTER, Michael E .. Vantagem Competitiva: Técnica para Análise de Indústria e da Concorrência. 2! ed.,

São Paulo, Editora Campus Ltda., 1989, p. 49
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mações através dos Sistemas de Informações e Softwares Aplica-

tivos especializados, que aumentam a eficiência com a qual as
atividades de Marketing podem ser desenvolvidas. /I

o impacto da tecnologia sobre a filosofia do Marketing é tão marcante que a

resposta mais efetiva a nível tático para que uma empresa consiga orientar suas

atividades para o mercado, encontra-se numa disciplina que integra à prática do
Marketing as inovações tecnológicas, que é o Database Marketing(16).

Portanto, o ambiente altamente mutante e competitivo, aliado às inovações

tecnológicas, está propiciando o momento adequado, para que além do reconheci-

mento da necessidade de mudança na filosofia da empresa, efetivamente os

executivos busquem os meios e as ferramentas para promover as mudanças, que

permitam atuar sob um novo conceito de Marketing, que resulta na orientação para

o mercado.

3.1.2. O CONCEITO DE MARKETING

É neste momento, em que o conceito de Marketing surge como resposta para

tornar a empresa apta a atuar no ambiente competitivo dos anos 90, que se toma

relevante entender e discutir o seu conceito, como está se processando a sua

evolução impactada pelas inovações tecnológicas e o que significa a sua imple-

mentação neste contexto.

Verifica-se que, as rápidas mudanças no mercado, inovações tecnológicas e
competitividade mais intensa, são as três condições que estão levando a alta

administração a reexaminar e reavaliar o papel do Marketing na administração dos

negócios, para melhorar e sustentar a sua posição competitiva.

Hector Lazo(17), em 1958, já tinha identificado uma mudança na atitude em

relação ao papel do Marketing nas atividades empresariais, mas só agora isso
verifica-se efetivamente, de forma mais ampla e num contexto mais propício:

(16) Nota da Autora: ° tema de Database Marketing é desenvolvido integralmente no Capo 4, e constitui-se na
essência desta dissertação.

(17) LAZO, Hector. Big Business gives OK to Marketing Management. Sales Management, vol. 21, November
1958, p. 35.
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"A atitude da alta administração em relação às atividades de
Marketing tem mudado: ao invés de ser considerado como afase
final das atividades empresariais, o Marketing tem sido reconhe-
cido como o início das atividades empresariais."

Mesmo que alguns autores, como Kotler(18), tenham verificado que o reconhe-

cimento do conceito não significa praticá-lo, constata-se, com maior frequência e

de forma mais enfática, por parte dos altos executivos, a disposição de adotar a

filosofia de Marketing como a orientação para a tomada de decisão empresarial.

Termos como "Conceito de Marketing", "Filosofia de Marketing", "Orientação

para Marketing" ou "Orientação para o mercado", permeando o discurso da alta

administração, quer seja em comunicados internos, nos seus objetivos estratégicos,

ou em entrevistas à imprensa, sugerem uma nova ênfase no Marketing e seu papel

no desenvolvimento empresarial, não só no exterior como no Brasil.

Por outro lado, há uma proliferação de conceitos e teorias, por vezes contradi-

tórias, que chegam a confundir e desestimular os executivos.

Brotam técnicas e táticas, que na realidade são ferramentas para o exercício do

Marketing, que devido a sua força operacional acabam confundindo-se com o

próprio Marketing.

Parte desta confusão surge porque, no Universo acadêmico, encontram-se

muitas contradições próprias do processo evolutivo, refletidas numa literatura

permeada de novos conceitos, por vezes conflitantes e desagregadores, mostrando

a juventude desta disciplina e o seu estado de transição desde a década de 70.

Marketing, Global Marketing, Megamarketing, Maximarketing, Micro-Marke-

ting, Marketing Direto, Marketing de Relacionamento, Database Marketing, são

conceitos que estão na vanguarda das propostas para uma solução ao desafio

empresarial desta década.

Se, para o teórico a compreensão dessas disciplinas constitui-se num grande

desafio, para os profissionais dos diversos escalões da empresa são mais um fator

(18) KOTLER, Philip. A generic concept of Marketing. Journal of Marketing, voI. 36, April 1972, p. 46-54.
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consumidor, escolha, troca, conflito, vantagem diferencial, atividade, administra-

ção, economia e inovação.

Como paradigma entendemos um conjunto de conceitos e construções que

emergem do enfoque sobre um atributo fundamental de uma disciplina e ao

redor do qual um significativo corpo teórico tenha sido construído, com pro-

posições testadas, hipóteses e até leis que não tenham sido encampadas por
outros paradigmas(30).

Se for adotada a abordagem de Simmonds, como aquela que abarca o conjunto

de conceitos que refletem os atributos essenciais do Marketing, então pode-se

inferir que uma nova proposta de como desenvolver uma empresa voltada para

Marketing ou para o mercado, deve necessariamente ter sua base nos paradigmas

apresentados.

Por essa razão, para os propósitos deste estudo será usada a definição apresen-
tada por McNamara(31). Porque:

+- Conceitua o Marketing como uma filosofia de administração empresarial.

+- Enfoca como elemento central do conceito a orientação para o cliente e

consumidor e sua aceitação por parte de todos os departamentos da empresa,

como um guia para a tomada de decisão.

+- Reconhece o papel do Marketing como a atividade que coleta, trata e disse-

mina as informações do mercado para as outras áreas da empresa.

+- Reconhece a importância das informações de mercado e do cliente/consumi-

dor na administração empresarial.

+- Reconhece o papel do lucro explicitamente, evitando assim a discussão acerca

): do que significa a orientação para o cliente versus lucro, conforme pode ser

constatado na própria definição e análise de Houston (32).

(30) SIMMONDS, Kenneth. Marketing as Innovation: The Eight Paradigm. Journal ofManagement Studies, vol.
42, September 1986, p. 484.

(31) McNAMARA, Carlton P. The Present Status of the Marketing Concept. Journal ofMarketing, vol. 36, January
1972, p. 50-57.

(32) HOUSTON, Franklin S. & HOMANS, Richard E. Public Agency Marketing: Pitfall and Problems. MSU
Business Topics, vol. 25, Summer 1977, p. 36-40.
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Este conceito também justifica que a implementação da filosofia de Marketing

requer que a empresa tenha uma orientação para o cliente baseada num conheci-

mento profundo do mercado, e que essa implementação não é só responsabilidade

do Departamento de Marketing, mas de toda a empresa.

3.1.3. A IMPLEMENTAÇÃO DO CONCEITO DE MARKETING

Conforme verificamos, o alto escalão reconhece a filosofia de Marketing como

forma de administrar uma empresa, que permite aumentar sua capacidade de

adaptação a ambientes em constante mudanças, melhorar a performance no mer-

cado e garantir a satisfação aos seus clientes e consumidores e, portanto, aumentar
ou manter a rentabilidade da empresa.

Mas, também existe a consciência de que a implementação do conceito não é

uma tarefa das mais fáceis, principalmente devido aos entraves expostos acima.

A adoção da filosofia de Marketing na administração de uma empresa pode ser

verificada pela maneira como se desempenham as suas atividades e o comporta-

mento organizacional.

O tema central do Conceito de Marketing é a orientação para o cliente ou

consumidor, mas se apóia em mais dois paradigmas principais que atuam como

pilares para guiar a sua implementação, que segundo Kohli & Jaworski(33) são:

a. Customer Focus: que envolve o conhecimento profundo das necessidades,

desejos e preferência dos clientes e consumidores, envolvendo um processo

de Market Intelligence, e não a simples verbalização desses desejos e neces-
sidades.

b. Marketing Coordenado: indicando que a orientação para o mercado é

responsabilidade de toda a empresa, que deve conhecer as necessidades dos
clientes e responder a elas.

c. Rentabilidade: visto como uma conseqüência da orientação para o mercado.

(33) KOHLI. Ajay K. & JAWORSKI, Bernard, J. Market Orientation: The Construct, Research Propositions and
Managerial Implications, Jounal oCMarketlng, vol. 54, Apri11990, p. 1-18.
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Naver & Slater(34), ampliam esses paradigmas, enfatizando os componentes

comportamentais do mercado:

8. Customer Orientation: que é o conhecimento suficiente sobre um target de

clientes, para ser capaz de gerar continuamente valor superior para o mesmo.

b. Competitor Orientation: significa que há uma compreensão dos pontos

fortes e fracos a curto prazo e da capacidade potencial e estratégica a longo

prazo da concorrência atual e potencial.

c. Coordenação Interfuncional: como sendo a utilização coordenada dos

recursos da empresa, para gerar valor superior para o seu target de clientes

e consumidores.

E, complementa com dois outros paradigmas associados a critérios de decisão:

d. Long-term Focus: como fator chave para garantir a sobrevivência frente a

concorrência, pois uma empresa precisa constantemente gerar valor superior

para seus consumidores, exigindo táticas e investimentos apropriados

e. Rentabilidade: como um conceito relacionado com a orientação para o

mercado, mas percebido como um dos objetivos da empresa.

Portanto, a implementação da filosofia de Marketing consiste no compromisso

da alta administração de permear a cultura da empresa com o conceito de Marke-

ting, de forma que as atividades sejam desenvolvidas dentro do esquema conceitual

representado pela orientação para o mercado, que por sua vez estão consoantes
com os paradigmas apresentado por Simmonds(35).

(34) NAVER, John C. & SLATER, Stanley F. The Effect of a Market Orientation on Business Profitability. Journal
ofMarketlng, vol. 54, October 1990, p. 20-35.

(35) SIMMONDS, Kenneth. Marketing as Innovation: The Eight Paradigm. Journal of Management Studies, vol.
42, September 1986, p. 484.
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3.1.3.1. DISTINÇÃO TEÓRICA ENTRE CONCEITOS

Antes de descrever como cada um dos paradigmas se traduz em ações opera-

cionais através do modelo conceitual da orientação para o mercado, vamos traçar

a distinção teórica entre os termos "Orientação para Marketing", "Orientação para
o Cliente ou Consumidor" e "Orientação para o Mercado"

Os autores usam essas terminologias com os mais diversos significados, abar-

cando os mais diferentes escopos. Para efeito deste estudo apenas serão citadas as

diferenças conceituais e porque foi adotado o termo de "Orientação para o Merca-

do", para designar a operacionalização do Conceito de Marketing.

A. ORIENTAÇÃO PARA MARKETING (MARKETING ORIENTATION)

Confunde-se com o próprio Conceito de Marketing, indicando uma filosofia de

administrar a empresa. Uma das primeiras vezes em que o termo Market Oriented
aparece com esta acepção foi em artigo de Robert J. Keith(36), quando ele cita que

a Revolução do Marketing passou por quatro eras, sendo que a 3! era é a da
Marketing Oriented:

"... to built into our organization a new managementfunction wicli

would direct and control all the other corporate functions from
procurement toproductions to advertise and to sales ... Marketing

permeates the entire organiration, Marketing plans and execute
the sale - all the way from the inception of the product idea,
through its development and distribution, to the customer pur-
chase. "

Na realidade ele descreve esse approach como uma das fases pelas quais passa

o conceito de Marketing, durante o processo de evolução do Conceito de Marke-
ting.

Theodore Levitt(37), também descreve a Orientação para Marketing como uma

das fases pelas quais as empresas evoluem na adoção do conceito de Marketing.

(36) KEITH, Robert, J. The Marketing Revolution. Journal ofMarketing, vol. 24, January 1960, p. 35-38.
(37) LEVITI, Theodore. Marketing Myopia. Harvard Business Review, vol. 38, Jul-Aug 1960, p. 45-56.
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Mas, considerando que essa orientação é um atributo intrínseco do próprio conceito
de Marketing.

Mais recentemente encontramos o mesmo termo Marketing Oriented, com a
mesma acepção, em artigo de Adrian F. Payne(38).

No escopo deste estudo "Orientação para Marketing" (Marketing Oriented ou

Orientation) é aceita como sinônimo do conceito de Marketing, ou filosofia de
Marketing, descrita anteriormente.

/ B. ORIENTAÇÃO PARA O CONSUMIDOR

Para efeito deste estudo serão considerados sinônimos os seguintes termos:

+- Customer-driven

+- Orientação para o consumidor ou cliente (Customer orientation)

+- Customer-focused ou Customer focus

Sendo que a Orientação para o Consumidor tem as seguintes características:

+- É considerada como o elemento central da orientação para o mercado

+- Operacionalmente, significa, segundo Naver & Slater(39) e Kohli & Jawors-

ki(40), que a empresa exerce todas as atividades necessárias para obtenção de

informações sobre os seus clientes e consumidores, suas necessidades, dese-

jos, preferências, etc, com a finalidade de conhecer quem são os clientes atuais

e quais poderão ser os clientes potenciais, onde estão, quais são as suas

necessidades atuais e futuras, e como eles percebem as suas necessidades
atuais e quais serão as do futuro.

(38) PAYNE, Adrian, F. Developing a Marketing-Oriented organization. Business Horlzons, voI. 31, May-June 1988,
p.46-53.

(39) NAVER, John C. & SLATER, Stanley F. The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, Journal
of Marketing, voI. 54, October 1990, p. 20-35.

(40) KOHLI, Ajay K. & JAWORSKI, Bernard, J. Market Orientation: The Construct, Research Propositions and
Managerial Implications, Journal ofMarketing, voI. 54, Apri11990, p. 1-18.
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..• As informações a cerca dos clientes e consumidores serão disseminadas por

toda a organização e que a mesma será receptiva e responderá a essas
necessidades.

Em última instância, orientação para o cliente e consumidor significa que todas

as decisões começam e terminam com o consumidor ou cliente, conforme enfati-
zam McKenna(41) e Anderson & Cat:edra(42).

A orientação para o consumidor não deve ser considerada análoga ao conceito

de Orientação para o Mercado, pois restringe o conteúdo conceitual do Conceito

de Marketing, trazendo entraves à sua implementação. A parte (orientação para o

consumidor) não deve ser considerada como o todo (orientação para o mercado).

/ c. ORiENTAÇÃO PARA O MERCADO

Significa que uma empresa operacionalmente desempenha as suas atividades

de acordo com a filosofia de Marketing, isto é, adotando o Conceito de Marketing

como forma de manter ou ampliar a sua vantagem competitiva.

Segundo Shapiro(43) o emprego do termo Orientação para o Mercado é mais

adequado do que Orientação para Marketing, devido a três razões:

+- Primeiro, porque a adoção do conceito de Marketing não é função exclusiva

do Departamento de Marketing ou atinente exclusivamente às suas funções;

uma variedade de departamentos participam do desenvolvimento do Market

Intelligence, de sua disseminação e tomam decisões para reagir às necessida-

des do mercado. O uso do termo "Orientação para Marketing" é, portanto,
neste sentido, restritivo e pode levar a erro de interpretação.

(41) McKENNA, Regis, Relationship Marketing ..., p. 43
(42) ANDERSON, Clifton, R. & CATEDRA, Philip, R. Marketing Inslght, 2st ed., App!eton, 1968, p. 4.
(43) SHAPIRO, Benson, P. What the hell is "Market Oriented" ? Harvard Busincss Revlew, vol, 66, Nov-Dec 1988,

p. 119-125, citado em KOHLI, Ajay K. & JAWORSKI, Bernard, J. Market Orientation: The Consnuct, Research
Propositions and Manageria! Implications, Journa! ofMarketing, vol, 54, Apri11990, p. 1-18.
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.• Segundo, o termo "Orientação para o Mercado" tem menor conotação política,

pois não enfatiza a importância da função de Marketing dentro da empresa.

Conseqüentemente, estende a responsabilidade pela adoção do conceito de

Marketing para toda a organização, não causando embaraços a outros depar-

tamentos, para o engajamento na mudança de atitude empresarial.

.• Terceiro, o termo foca a atenção no mercado, o que inclui os consumidores

ou clientes e os fatores que os afetam, como por exemplo a ação da
concorrência.

3.1.3.2. O MODELO CONCEITUAL DA ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO

A revisão bibliográfica sobre a implantação da Orientação para o Mercado

apresenta uma lacuna sobre uma definição clara de quais os procedimentos que

permitam guiar e reconhecer quando uma empresa está mudando e, efetivamente,
conseguiu implantar essa orientação.

Para fins deste estudo, considera-se que uma empresa está atuando sob a

orientação para o mercado quando desenvolveu uma abordagem consistente,

integrada e holística, em que os três principais paradigmas do conceito de Marke-

ting ( Customer orientation, Competitor orientation, e Marketing integrado) ma-

nifestam-se operacionalmente, integrando plenamente as inovações tecnológicas
na tomada de decisões.

1~Pilar: Orientação para o Cliente ou Consumidor

Customer Orientation, significa que a empresa formula e executa a sua Estra-

tégia Empresarial e, conseqüentemente, de Marketing, assentada sobre corpo de

informações consistentes sobre os consumidores e clientes. A tomada de decisões

sobre o Marketing Mix: Produto, Preço, Distribuição, e Comunicação, constitue-se

num esforço de adaptação às necessidades, desejos e expectativas dos clientes e

consumidores, com o objetivo de criar valor superior para os mesmos.

Para que isso seja possível, todo o processo deve iniciar com a construção e/ou

otimização de um Sistema de Informações Mercadológicas, que terá a função de
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administrar o fluxo do Market Intelligence. Pois, todo o processo decisório no

contexto da Orientação para o Mercado baseia-se na percepção da importância

estratégica de tais informações, exigindo que as mesmas sejam coletadas, proces-

sadas e disseminadas sistematicamente, com confiabilidade.

Especificamente, segundo Naver & Slater(44);

"Customer Orientation is the sufficient understanding of one S
target buyers to be able to create superior value for them con-
tinously ...by increasing benefits to the buyer or decreasing a
buyer s total acquisition and use cost. A Costumer Orientation
requires that a seller understand a buyer sentire value chain. "

2!l Pilar: Orientação para a Concorrência

Conhecer as necessidades, desejos e preferências dos clientes ou consumidores

também inclui informações sobre fatores exógenos do mercado, que afetam essas

necessidades e desejos, tais como leis, concorrência, novos produtos e mudanças

sócio-econômicas. Dos fatores exógenos, um dos mais importantes é a concorrên-

cia atual e potencial.

Segundo Kotler< 45) a concorrência é um dos principais grupos de informação

que devem integrar o Sistema de Informações Mercadológicas, ou Market Intelli-

gence.

A importância da Orientação para a Concorrência tem duas facetas. Primeiro,

as ações da concorrência sobre o mercado impactam os consumidores ou clientes

diretamente pela comunicação, ou indiretamente pelas decisões sobre produtos,

distribuição e preço, modificando a percepção e o comportamento dos consumi-

dores ou clientes, em relação às empresas que estão atuando num determinado

target.

(44) NAVER, John C. & SLATER, Stanley F. The Effect of a Market Orientation on Business Profitability. Journal
of Marketing, vol. 54, October 1990, p. 20-35.

(45) KOTLER, Philip. A Design for the Firm's Marketing Nerve Center. Busíness Borizons, vol. 9, Fall1966, p.
63-74.
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Segundo, as ações atuais e futuras dos concorrentes impactam a tomada de

decisão da empresa, já que a essência da própria competição é a disputa entre os

concorrentes pelos recursos, negócios, poder, lealdade ou outro bem qualquer,
conforme define Kotler(46).

A capacidade de reação e/ou adaptação exige um constante monitoramento,

num ambiente competitivo, que se caracteriza por mudanças constantes e cada vez

mais rápidas, além de um acirramento na concorrência pelo crescimento da

concorrência global e crescente diversidade de produtos e serviços.

Segundo Porter(47) o monitoramento da concorrência deve ser efetuado em

relação a: a) metas futuras; b) suposições do concorrente sobre ele mesmo; c)

estratégia corrente; e, d) potencialidade em relação as cinco forças competitivas,

que são: pressão de produtos substitutos, poder de barganha de compradores e

poder de barganha de fornecedores, ingresso de novos concorrentes e intensidade

da competição entre concorrentes atuais.

Orientação para Concorrência significa que a empresa conhece os pontos fortes

e fracos, estratégia e potencialidade de cada concorrente, e mantém um fluxo de

informações constante e sistematizado no seu Sistema de Informação (Market

Intelligence).

3J! Pilar: Marketing Integrado

O terceiro pilar consiste, para Kohli & Jaworski(48), no Marketing Coordenado,

isto é:

"1) um ou mais departamentos engajados nas atividades desen-
volvidas para conhecer as necessidades atuais e futuras dos
clientes e os fatores que as afetam,
2) esse conhecimento é disseminado através dos departamentos,

(46) KOTLER, Philip. PrincipIes of Marketlng. N .J. Prentice-Hall, Inc., 1980, p. 5I.
(47) PORTER, Michael E. Estratégia Competitiva: Técnicas para Análise da Indústria e da Concorrência. 2! ed.,

São Paulo, Editora Campus, 1989, p. 62.
(48) KOHLl, Ajay K. & JAWORSKI, Bernard, J. Market Orientation: The Construct, Research Propositions and

Managerial Implications, Jouroal ofMarketlng, vol, 54, April1990, p. 1-18.
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3) os vários departamentos estão engajados nas atividades
objetivando atender as necessidades dos clientes"

Naver & Slater(49) referem-se a este aspecto como a coordenação interfuncio-

nal, caracterizando-se em:

"A utilização coordenada dos recursos da empresa para gerar
valor superior para o seu target de clientes ...criar este valor
agregado é mais do que umafunção de Marketing ...é umafunção
de toda a empresa"

Portanto, verifica-se que a orientação para o mercado pressupõe que o Conceito

de Marketing seja implementado como função integrativa, conforme delineado por

Wind & Robertson (50), ao afirmarem que para criar valor superior para os clientes,

a interdependência do Marketing com as outras funções precisa ser sistematica-

mente incorporada na Estratégia de Marketing da empresa.

Este estudo reconhece que as duas abordagens, do Marketing Coordenado e da

Coordenação Interfuncional complementam-se e, as reuniu sob a designação de

Marketing Integrado. O conceito de Marketing Integrado está diretamente relacio-

nado coma orientação para o cliente e para a concorrência.

Este pilar não deve ser negligenciado na implantação da orientação para o

mercado, pois apesar de óbvio, devido ao jogo de interesse e poder entre os

departamentos, existe muita resistência em se atuar dentro deste contexto.

Para superar as resistências geradas pela nova forma de administrar a empresa,

há necessidade de uma liderança efetiva, que incentive a inter-relação entre os

departamentos e demonstre as vantagens que advém para cada área de trabalhar

integrada na construção da vantagem competitiva para a empresa.

(49) NAVER, John C. & SLATER, Stanley F. The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, Journal
of Marketing, vol. 54, October 1990, p. 20-35.

(50) WlND, Yoram & ROBERTSON, Thomas S. Marketing Strategy: New Directions for Theory and Research.
Jouroal ofMarketlng, voI. 47, Spring 1983, p. 12-25.
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4i e Si Pilares: Long-term Focus ou Visão de Longo Prazo e Rentabilidade

De acordo com Anderson(51) a perspectiva de longo prazo é implícita na
orientação para o mercado, devido aos investimentos que são necessários para que
a empresa se mantenha em constante processo adaptativo às necessidades dos
clientes e às condições competitivas. E, por isso relaciona-se intimamente com o
conceito de Rentabilidade e os outros três pilares expostos acima.

A orientação para o mercado, segundo Naver & Slater(52), pode ser represen-
tada pela Figura 1.

Figura 1-Os Pilares da Orientação para o Mercado
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Fonte:Adaplado de Narver,J.C.& Slaler,S.F.The effec1...,p23

(51) ANDERSON, Paul F. Marketing, Strategie Planning and Theory oftbe Firm. Journal ofMarketing, voI. 46,
Spring, p. 15-26.

(52) NAVER. John C. & SLATER, Stanley,F. The Effect of Market Orientattion on Business Profitability. Jouroal of
Marketlng. voI. 54, Oet. 1990, p. 20-35.
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,

Felton(53) na conceituação de Marketing, explicita que o objetivo básico desta

filosofia empresarial é de obter o máximo lucro a longo prazo. Houston(S4) ainda

é mais enfático, dizendo que a satisfação da demanda do mercado é importante na

medida que produza lucros.

Os conceitos de longo prazo e lucro, como componentes da orientação para o

mercado, relacionam-se com o nível de resposta que a empresa precisa dar ao

mercado para garantir a satisfação dos consumidores ou clientes e manter a

vantagem competitiva, através do processo contínuo de inovação, pois quanto mais

complexo e mutável é o ambiente competitivo, mais recursos, principalmente

financeiros, são requeridos.

No desenvolvimento de uma orientação para o mercado bem sucedida, confor-

me mostra a Figura 2, requer-se:

1. Um perfeito entendimento da cultura da empresa

2. Construir um cuidadoso programa de desenvolvimento gerencial

3. Construir um cuidadoso programa de desenvolvimento das atividades de

suporte

4. Monitoramento dos fatores que podem constituir-se em entraves para a

transição.

Figura 2 - Orientação para o Mercado
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(53) FELTON, Arthur P. Making the Concept Work. Harvard Business Review, vol. 37, Jul-Aug 1959, p. 55-65.
(54) HOUSTON, Franklin S. & HOMANS, Richard, E. Publica Agency Marketing: Pitfall and Problems. MSU

Business Toplcs, vol. 25, Summer 1977, p. 36-40.
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Esse programa pode ser desenvolvido através de:

.•. Conhecimento do mix de conflitos potenciais na empresa.

+- Identificação do nível atual da adoção do conceito de Marketing.

+- Implementação de um plano para introduzir ou melhorar a orientação para o

mercado.

Segundo Adrian F. Payne(55), a literatura recente sobre cultura organizacional

enfatiza que valores, crença comum e comportamento levam um tempo conside-

rável e muito esforço para serem mudados.

Dentro do escopo deste estudo, serão abordadas apenas quais as atividades de

suporte que deverão ser implementadas após o início do programa de desenvolvi-

mento gerencial, para que a orientação para o mercado seja bem sucedida.

Essas atividades de suporte podem variar de empresa para empresa, mas em
linhas gerais são:

1. Criação de uma Força-tarefa de Marketing, incluindo executivos seniores

de diversos departamentos. Com isto a empresa fortalece a implementação da

filosofia de Marketing como responsabilidade de um todo e reduz as resistên-
cias internas à nova forma de atuação.

2. Implantação de uma estrutura organizacional, adequada para apoiar as

atividades mercadológicas necessárias para a empresa desenvolver um rela-

cionamento duradouro e próximo com os seus clientes.

3. Desenvolvimento de talentos em Marketing, quer seja pelo desenvolvimento

de pessoal interno ou contratação externa, sem os quais a efetividade do
programa pode ficar comprometida.

4. Uso de Consultoria externa, quando necessário. Será necessária quando a

empresa ainda não desenvolveu seus recursos humanos ou quando as áreas de

(55) PAYNE, Adrian, F. Developing a Marketing-Oriented organization. Buslness Borizons,
vol. 31, May-June 1988, p. 46-53.
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conflito sejam muito grandes. Para evitar o desgaste do quadro gerencial, é
desejável que o agente de mudança seja externo.

S. Promoção de executivos orientados para o mercado, como forma de indicar
para a empresa que este tipo de competência é recompensada e desejada para
o desenvolvimento organizacional. Este tipo de postura aumenta o engajamen-
to de um maior número de executivos no processo de mudança.

6. Maximização do impacto do desenvolvimento gerencial, através de semi-
nários.workshops, etc.

7. Desenvolvimento de um Sistema de Informações Mercadológico(56). A
prática da orientação para o mercado requer um conjunto de informações muito
apurado. O sucesso desta filosofia de atuação empresarial dependerá, a nível
operacional, integralmente deste sistema. Este sistema deve reconhecer a
importância das informações sobre o cliente, sobre a concorrência e todos os
fatores que afetam a ambos, bem como a necessidade de disseminar estas
informações pela empresa. Além disso, deve reconhecer a importância e o
papel dos outros departamentos como fontes e usuários deste sistema.

8. Instalar um Sistema de Planejamento Mercadológico efetivo. Um coerente
e compreensivo Plano de Marketing orientado para o mercado deve ser
consolidado e atualizado regularmente, para evitar a deterioração e desatuali-
zação das informações. É no Sistema de Planejamento e de Informações
Mercadológico (Market Intelligence) que se verifica um dos maiores impactos
da Tecnologia da Informação.
A Informática une-se ao Marketing para mudar a natureza do gerenciamento,
da administração empresarial, tornado-a mais apta para se adaptar às mudanças
constantes do mercado, pois provê aos tomadores de decisão informações
rápidas e precisas sobre os clientes, consumidores, concorrentes e outras
informações externas, bem como informações internas inerentes à sua própria
atividade.

(56) Nota da Autora: Sistema de Informações Mercadológico subentende-se no conceito de um Sistema de Apoio e
Decisão
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9. Reconhecimento da natureza de longo prazo do programa. O desenvolvi-
mento da orientação para o mercado, se não faz parte da cultura da empresa,
representa uma das maiores mudanças de atitude e valores de uma empresa.
Uma mudança desta natureza, segundo Payne(57) pode levar de 3 a 6 anos.

McKinsey & Co's(58) desenvolveram uma técnica denominada de Sete S, que
auxilia na verificação do que é preciso fazer para tornar a empresa efetivamente
orientada para o mercado.

Os Sete S representam:

Staff/ Habilidades: capacitação
Skills:: em recursos humanos

Strategy: Estratégia

Shared Values: Valores compartilhados

Style: Estilo

Systems: Sistema

Structure: Estrutura

Os Sete S sugerem que a partir do que uma empresa deseja fazer, ela desenha
a estratégia, desenvolve a estrutura organizacional adequada e cria o sistema de
suporte necessário. Os atributos restantes como Valores, Estilo, Habilidades,
relacionam-se com a capacitação em recursos humanos, para implantar a estratégia
e referem-se a atitudes.

Na Figura 3(59), na página seguinte, temos exemplos de itens desses atributos,
que podem ser importantes na implementação do programa de transição.

(57) PAYNE, Adrian, F. Developing a Marketing-Oriented organization. Buslness Horlzons,
May-June 1988, p. 46-53.

(58) Nota da Autora: A descrição desta técnica encontra-se no artigo de WATERMAN, Robert H. et alii. Structure is
not Organization, Buslness Horlzons, June 1980, p. 14-16 e também no livro de PETERS, Thomas J. &
WATERMAN, Robert H. Vencendo a Crise, São Paulo, Editora Harper & Row do Brasil Ltda., 1982, p.·ll.

(59) Nota da Autora: Os atributos Skill e Staffforam incorporados num conceito integrado, que denominamos de
Capacitação em Recursos Humanos.
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Figura 3 - Desenvolvendo uma Empresa Orientada para o Mercado
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Nas empresas que atuam no mercado Business to Busine~a transição para a

orientação para o mercado é um desafio considerável para ~~alta administração.
Existem evidências de que essa orientação constituir-se-á e.-hÍ uma importante,} ..

vantagem competitiva para muitas indústrias, não tradicionalmente vistas como
, ívoltadas para o mercado.
i

Na década passada foi possível o crescimento e prosperidade, apesar das

empresas estarem orientadas para o produto ou para vendas (ou volume), porque

todos os concorrentes agiam da mesma forma. Entretanto, cégn a complexidade

crescente da concorrência e o reconhecimento da importânci! do relacionamento
'"como fator chave de sucesso, as empresas estão mudando a~sua orientação,

conforme constatou Peters & Waterman(60). ~t

Em suma, as empresas ao passar pelo processo de transição para a prática

efetiva do Marketing, devem estar atentas para a diferença entre as atividades de

Marketing e o processo de Marketing. Não se efetiva a implantação da orientação

para o mercado desenvolvendo as atividades de Marketing, tais cémo propaganda,

promoção, pesquisa, planejamento de produto, vendas etc, ou fortalecendo o

Departamento de Marketing como unidade estanque. O processo de Marketing

envolve a empresa inteira na adaptação entre os seus produtos e as necessidades

dos seus clientes. Alcançar a orientação para o mercado é uma questão de processo,
mais do que o desenvolvimento de atividades.

1- 3.1.4. O IMPACTO DA TECNOLOGIA E O MARKET INTELLIGENCE

3.1.4.1 O IMPACTO DA TECNOLOGIA

A adoção do Conceito de Marketing como filosofia empresarial adquire o seu

maior impulso na década de 90, como forma de obter ou manter a vantagem

competitiva. Os principais impulsores para a empresa mudar a orientação para o

(60) PETERS, Thomas J. & WATERMAN, Robert H. Vencendo a Crise, São Paulo, Editora Harper & Row do Brasil
Ltda., 1982, p. 166.
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mercado são as mudanças sociais, econômicas e políticas, descritas por Naisbitt &
Aburdene(61) e McKenna(62), mas o principal facilitador é o impacto da tecnologia.

A utilização dos produtos e serviços gerados pela Tecnologia da Informação

não só impactou a forma de administrar a empresa e seus processos internos, mas

também, o ambiente na qual ela opera: a atuação da concorrência e o estilo de vida,

necessidades e preferência dos seus clientes e consumidores.

Segundo Keith Fletcher(63), a Tecnologia da Informação tem três grandes áreas:

Informática, Microeletrônica e Telecomunicações - que combinadas oferecem uma

gama enorme e variada de produtos e serviços. Para ele, uma definição do que é

englobado pelas três áreas é a seguinte:

"Tecnologia da Informação é a coleta, processamento, armaze-
namento, apresentação e transmissão da informação, em todas
as suas formas. TI inclui Computadores, Redes de Informações,
Videotexto, On-line Databases, Softwares, bem como Fax, Tele-

fonia Móvel, Televisão a Cabo e outras formas de comunicação
pessoal e de massa. "

Algumas vezes, no contexto deste estudo, a definição de TI será usada com

sentido restrito, referindo-se apenas à Informática - Hardware e Software e Siste-

mas de Informações.

Os aspectos sociais, econômicos e políticos, alterando contínua e rapidamente

~ o ambiente competitivo, levam as empresas a buscar aumentar a produtividade e

obter uma vantagem competitiva. Todos esses fatores, tendências e mudanças

convergem para o fator mais relevante que é o valor da informação. Esse valor fica

mais evidente quando se considera o processo decisório, onde a informação adquire

um valor estratégico.

Segundo Schoner & UhI(64), o valor da informação para uma decisão empre-

sarial é determinada por três fatores:

(61) NAISBIIT,Jobn & ABURDENE, Patricia. Megatrends ..., p.25
(62) McKENNA, Regis. Relatlonshlp Marketlng , p. 29-43.
(63) FLETCHER, Keith. Marketlng Management p. 5
(64) SCHONER, Bertan & UHL, Kenneth P. Marketing Research Information Systems and Declsion Making, 4th
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1. Grau de incerteza quanto ao resultado de vários possíveis cursos de ação.

2. As conseqüências econômicas de se tomar uma decisão incorreta.

3. A quantidade de incerteza inicial que se espera que a informação reduza.

As empresas, segundo Galbraith(65), operam com quantidades variáveis de

incertezas. E quanto maior o grau de incerteza, maior é a necessidade de informa-

ções que devem ser obtidas e processadas e mais valiosas elas se tomam.

O ambiente competitivo da década de 90 exige e continuará exigindo um grau

cada vez maior e mais complexo de informações, devido ao crescente nível de

incerteza e turbulência. McKenna (66) lembra que:

"Change is so rapid and unpredictable today that established
patterns of market behavior are no longer tenable. Today s
management isfaced with a myriad of new and changing business
circumstances often far beyond its realm of controlo"

Achrol(67) é ainda mais enfático, quanto ao caráter turbulento que irá caracte-

rizar os próximos anos:

"0 meio ambiente dofuturo será notadamente caracterizado por
um nível de diversidade, conhecimento, riqueza e turbulência,

nunca antes experimentado."

Portanto, se por um lado verifica-se uma demanda crescente por informações

para reduzir o nível de incerteza da tomada de. decisão, do outro as inovações

tecnológicas estão propiciando a intensificação do uso da informação, modificando

completamente o processo decisório, e, inclusive, a maneira das empresas fazerem

negócios.

ed., New York, John Wiley & Sons, Inc., 1982, p. 18.
(65) GALBRAITH, Jay R. Organlzatlon Design, Reading. Addison-Wesley Publishing Co. Inc., 1977, p.36.
(66) McKENNA, Regis. Relationshlp Marketlng ..., p. 21.
(67) ACHROL, Ravi S. Evolution of the Marketing Organization: New Forms for Turbulent Environments. Journal

ofMarketlng, voI. 55, October 1991, p. 77-93.
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Neste contexto, a década de 90 pode ser denominada, também, como a era da

Informação. Entre os vários fatores que facilitam o uso efetivo da informação, os

mais importantes são:

1. Existem mais informações disponíveis.

2. Está se tomando mais fácil usá-las devido a disponibilidade de softwares
amigáveis e descentralização do processamento da informação para Estações

de Trabalho.

3. Redução do custo dos equipamentos de Informática e Telecomunicações.

4. Ampliação do uso de Microcomputadores.

5. Crescimento concomitante da capacidade de processamento e armazenamento.

6. Disponibilidade e viabilidade do uso de: Tecnologia de Banco de Dados, Expert
Systems e Tecnologia de Redes de Estações de Trabalho.

o valor estratégico da informação é difícil de ser medido a priori, mas fica fácil

de ser justificado quando se avalia os benefícios em potencial.

Segundo Powen(68) o potencial da Tecnologia da Informação está em:

"1. Aperfeiçoar o processo decisário mercadolágico,

2. Racionalizar e melhorar as operações mercadolágicas,
3. Aperfeiçoar serviços (produtos) para clientes e consumidores e,
4. Diferenciar os seus serviços (produtos) no mercado"

Para que este potencial tome-se efetivo dentro da empresa, há necessidade de

se desenvolver um Sistema de Informações dentro do conceito de Market Intelli-
X gence. O Market Intelligence viabiliza-se integralmente possibilitando a imple-

mentação da orientação para o mercado quando incorpora a TI como ferramenta.

(68) POWELL, Timothy W. Information: The Next Battleground. In: CONGRAM, Carole A. & FRIDMAN, Margaret
L. The AMA Handbook ofMarketing for the Service Industries. New York, Amacon, 1991, p. 189.
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Isto significa, que a base de informações sobre a qual são tomadas as decisões

está sendo aperfeiçoada. Este aperfeiçoamento pode ocorrer de várias formas, mas
principalmente, através de:

1. Sistematização de um fluxo constante e atualizado de dados sobre clientes,

concorrência, ambiente, etc, para a empresa.

2. Sistematização de um fluxo constante de comunicação e informações entre os

clientes e consumidores e a empresa.

3. Utilização do computador (principalmente microcomputadores), e a tecnologia

de Banco de Dados(69), com a finalidade de ter um grande número de dados

disponíveis, integrar os dados e realizar simulações das atividades da empresa,

para projetar situações e relacionamentos, transformando dados brutos em

acessíveis e poderosas informações mercadológicas.

4. Aplicação de técnicas estatísticas em Banco de Dados de Clientes e
Prospects para:

i. Analisar o comportamento dos clientes e consumidores.

ii. Identificar segmentos de mercado relativamente homogêneos

Ui. Identificar individualmente clientes e prospects em termos de seus hábitos de
consumo, necessidades, desejos e a probabilidade de prever o seu comportamento
de resposta ou compra em função de alguma ação de comunicação, etc

iv. Atuar criativamente sobre as oportunidades de mercado identificadas, para
estabelecer relacionamento duradouro e rentável com os prospects e clientes.

5. A integração dos dados internos (vendas, produção, custos, etc.) aos dados

externos (clientes, concorrência, mercado), criando um completo Sistema de
Informações de Suporte ao Marketing.

(69) Nota da Autora: Banco de Dados é um conjunto de dados estruturados de maneira adequada, de forma que pode
ser utilizado com eficiência para uma diversidade de aplicações dentro de uma organização. Esta definição é
encontrada em YONG, Chu Shao. Banco de Dados: Organização, Sistemas e Administração. São Paulo,
Editora Atlas S.A., 1988, p. 39.
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o impacto do poder transformador da tecnologia surge quando se une ao

Marketing, criando um novo approach para o próprio Marketing. Esse approach:

1. Integra o cliente e consumidor à empresa como um participante do processo

de desenvolvimento e adaptação de serviços e produtos, facilitando o processo

de inovação no desenvolvimento de novos produtos.

2. Permite a empresa conquistar o mercado, pois, possibilita a customização, isto é,

responder de forma individualizada às necessidades dos clientes e consumidores.

3. Mantém um Canal Permanente de Comunicação para criar e sustentar um

relacionamento efetivo com os seus clientes, consumidores e fornecedores.

4.Transforma produto em serviço e serviço em produto, criando um valor superior

para o consumidor ou cliente, mantendo, portanto, a vantagem competitiva.

Assim, segundo McKenna (70)

"0 casamento entre Marketing e Tecnologia trará com o renas-

cimento do P&D de Marketing - uma nova capacidade para

explorar novas idéias, testá-las em relação à resposta dos seus

reais consumidores em tempo real ... Será o meio de trazer o

cliente e consumidor para dentro da empresa e colocar o Marke-

ting no centro da empresa 11

3.1.4.2. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E O MARKET INTELLIGENCE

Os Sistemas de Informações estão relacionados com o processo decisório e com

o desenvolvimento da orientação para o mercado, que é o Market Intelligence.

O ambiente competitivo exige uma gama maior e mais variada de informações

para reduzir a incerteza. Portanto, a necessidade de sistemas de informações, que

coletam, processam, armazenam e disseminam dados que sempre foram necessá-
rios, agora se tornam imprescindíveis.

(70) McKENNA, Regis. Relationship Marketing ... , p. 18.
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Existe uma relação entre o nível de atividade de uma empresa, a necessidade

de informações, os equipamentos e sistemas. A combinação entre estes fatores

determinam o grau de sofisticação e complexidade dos Sistemas de Informações.

Neste sentido, existem uma variedade grande de sistemas que atendem a

diversos objetivos e necessidades, não existindo uma coerência na terminologia.

A principal diferença entre os termos está no grau de sofisticação que os autores

atribuem a um ou outro conceito. Cada grau de sofisticação permite diferentes tipos

de resultados e aplicações em termos de suporte às decisões mercadológicas.

O casamento entre Informática e Marketing se processa em diversos estágios,

iniciando com um simples sistema de processamento de dados, por exemplo um

cadastro de clientes, podendo chegar a sofisticados Sistemas de Suporte à Decisão,

que podem realizar complexas simulações das condições do mercado e resposta

do comportamento do consumidor.

A Figura 4(71), a seguir, mostra o continuum dos Sistemas de Informações:

Figura 4 - Sistemas de Informações

SSD - Sistemas de Suporte à Decisão

Sistemas de Informações Integrados:

Banco de Dados Complexos e Modelos de Decisão

SIM - Sistema de Informações Mercadológico
Banco de Dados e Modelos simples, podendo usar inclusive planilhas eletrônicas.

Pode transformar dados e rodar modelos simples

EDP - Sistema de Banco de Dados com Processamento de Dados Integrados

EDP - Electronic Data Processing
Sistema de Banco de Dados simples e suas funções

Para que uma empresa implemente a orientação para o mercado, dentro do

conceito apresentado neste estudo, entende-se que, independente do seu porte, há

necessidade de Sistemas de Suporte à Decisão Mercadológico (SSDM), para que

(71) Nota da Autora: Figura adaptada de FLECHTER, Keith. Markel Management..., p. 97.
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se monitore todos os fatores que podem afetar o mercado e as necessidades dos
clientes e consumidores.

Segundo Hogue & Greco(72):

"...Enquanto o desenvolvimento de um Sistema de Informações
Mercadológico (SIM) tipicamente segue uma seqüência que pas-
sa pelas etapas de análise, design e implementação, o Sistema de
Suporte à Decisão Mercadológico (SSDM), freqüentemente en-
volve uma abordagem departamental enfatizando interação e
avaliação através desses estágios"

Os SIM's freqüentemente são muito rígidos para responder às necessidades ad

hoc e flutuantes da análise de mercado, do comportamento do consumidor e

clientes e da análise situacional e ambiental, enquanto os SSDM têm sido bem

sucedidos, para que a empresa rapidamente adapte-se e inove, mantendo a vanta-
gem competitiva.

Continuando, Hogue & Greco entendem que o SSDM é um sistema de infor-

mações informatizado e interativo, desenvolvido especificamente para se consti-

tuir num semi ou não-estruturado sistema de decisões mercadológico.
Caracterizando-se por:

+- Suportar e não substituir a tomada de decisão.

+- Ser interativo.

+- Ser orientado para fornecer decisões semi-estruturadas para a alta e média

gerência sobre os componentes do Marketing-mix: preço, promoção, distri-
buição e produto.

(72) HOGUE, Jack T. & GRECO, Slan J. Developing Marketing Decision Support Systems in Comsumer Goods
Firms. Tbe Journal of Consumer Marketing, vol. 7 (1), Winter 1990,
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- Ter informações e modelos organizados e dedicados ou pertinentes a um

determinado grupo de decisões ou informações.

- Ter interface amigável com os usuários, neste caso executivos (use-r-
friendly).

A estrutura física de um SSDM divide-se em três grandes grupos:

1. Banco de dados

2. Modelos: Banco de Dados de modelos de decisão: Estocásticos, Econométri-
cos, e Financeiros. Como exemplos, temos: Previsão de Vendas, de Compor-

tamento de Resposta do Consumidor, Seleção de Marcas, Participação de
Mercado, etc(73).

3. Hardware e Sistemas de Softwares.

o SSDM deve ter a capacidade, rapidamente, de:

a. Combinar várias fontes de dados através da captação e extração de dados e,

adicionar e detectar as fontes dos dados.

b. Constituir-se numa estrutura lógica de dados, que possam ser facilmente

entendidos pelos usuários (executivos).

c. Ter a habilidade de criar modelos e simulações, catalogar e manter um grupo

de modelos e inter-relacionar os modelos com o material já armazenado no

Banco de Dados.

Lincoln & Wanberg(74) e Kuang(75) destacam que os SSDM são ferramentas

viáveis tanto em grandes equipamentos para grandes negócios, como também para

pequenos negócios ou equipamentos de pequeno porte, pois não exigem a cons-

(73) NAERT, Philippe & LEEFLANG, Peter S.H. Building Implementable Marketing Models. 5! ed., Suécia, H.E .
. Stenfert Krose, p.39.

(74) LINCOLN, P.& WANBERG, W.W. The role of Microcomputerts in Small Business Marketing. Jounal of SmaU
Business Msnagement, vol. 26 (2), April1987, p. 8-17.

(75) KUANG, Chian Chen. Developing Decision SUPIX>rtSystems for Small Business Management - A Case Study.
Journal of Small Business Management, vol. 27 (3), July 1989, p. 11-22.
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trução e manutenção de grandes Banco de Dados e, também, não dependem da

construção de modelos matemáticos ou estatísticos (podem ser desenvolvidos em

microcomputadores).

Essas novas ferramentas, portanto, serão cada vez mais usadas no processo

decisório e não só no monitoramento e controle de processo (função administrativa

e burocrática). Lincoln & Wanberg comentam, ainda, que enquanto as ferramentas

de EDP responderam às questões de "Como é ?", o SSDM responde às questões

"E, se ?", analisando as opções.

Mason (76) sugere que existem cinco seqüências de atividades, na tomada de

decisão e na sofisticação dos sistemas:

+- Fonte: consiste nas atividades geradoras de dados que são relevantes para a

empresa.

+- Dados: a observação, mensuração e cadastramento dos dados da fonte.

+- Previsão e Inferências: que se podem fazer a partir dos dados.

+- Valores e opções: a evolução das inferências em relação aos valores (objeti-

vos e metas) da empresa e a seleção do curso de ação.

+- Ação: seleção de um curso de ação.

As quatro classes de Sistemas de Informação são:

1. Sistema de Banco de Dados ou EDP

A abordagem de Banco de Dados ou EDP ocorre quando a quebra entre o

sistema de Informações e o tomador de decisões se dá entre os dados e a previsão.

O sistema de Informações coleta, mensura e armazena os dados da fonte e o

executivo faz as inferências, avaliações e então decide o curso de ação.

Este sistema é o menos sofisticado, imprime relatórios quando requisitado, e

serve para recuperar os dados e processar as informações com o mínimo de

(76) MASON, R. Basic Concept for Designing Management Information System, In: FLECHTER, Keith. Marketing
Management and Informatton Technology. 1 st ed., UK, Prentice Halllnternational (UK), Ltd., 1990, p. 100.
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tratamento estatístico. As aplicações principais estão no faturamento, processa-

mento de pedidos, folha de pagamento, sistemas administrativos, etc.

2. Processamento de Dados Integrados

Utiliza um Banco de Dados comum, e desempenha as funções definidas de

acordo com a necessidade da empresa tendo um nível maior de integração entre
os dados, em relação ao anterior.

Figura 5 - Sistema de Banco de Dados
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3. SIM - Sistema de Informações Mercadológico

Este sistema inclui modelos que permitem a previsão e inferências. Isto ocorre

quando o sistema passa do dado para informações, com conclusões acerca da

fonte. O tomador de decisões questiona" E, se ?", se certas ações são tomadas. O

sistema responde, fazendo uma série de simulações acerca dessas ações, e o
executivo avalia e decide o rumo de ação

Figura 6 - Sistema de Informações Preditivo
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4. SSD Sistema de Suporte à Decisão

São os sistemas que incluem análise de valor e critérios de seleção para os

cursos de ações. As questões" E, se 7" são respondidas indicando o melhor curso

de ação, fornecendo a recomendação. A questão pode ser feita da seguinte forma
"Qualo melhor curso de ação 7"

Figura 7 - Sistema de Suporte à Decisão
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Os SSD permitem simulações de comportamento do mercado e consumidores,

bem como outras simulações relevantes ao processo decisório, além da interação

direta entre o tomador de decisão e o Banco de Dados (Sistema de Informações),

através de uma interface amigável com o sistema. Neste caso, o executivo avalia
a recomendação e, se for aceitável, então decide pela ação.

3.2. O MARKETING DIRETO E SUA EVOLUÇÃO

3.2.1. BREVE HISTÓRICO DO MARKETING DIRETO

Os historiadores do Marketing Direto não são unânimes quanto à sua data de

origem, mas todos se reportam a meados do fim do século passado. A data mais
citada é o ano de 1872(77) quando Aaron Montgomery Ward produziu seu primeiro

(17) BAIER, Martin. Elements of Direct Marketing. New York, McGraw-Hill, Inc., 1983, p. 8; BECIN, Richard L.
The Marketlog Revolutloo: Understanding MaJors Changes in Bow Business Market. Philadelphia, PE,
Creshein Publications, 1984, p. 15.
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catálogo (mail order catalog) - uma lista de preços cuja oferta era um desconto de

40%.

Em 1886, Richard Warren Sears construiu, provavelmente, o primeiro mailing
list, oferecendo relógios banhados a ouro a agentes ferroviários. Dessa operação,

em 1893, iria surgir a Sears, Roebuck & Company, transformando-se na maior

operadora de Marketing Direto dos Estados Unidos.

Até hoje, o termo Marketing Direto está ligado nos Estados Unidos à venda por

catálogos e mala direta.

Na década de 1910 ocorreu o auge da venda por catálogos nos Estados Unidos,

"o negócio de futuro" na época eram as mail-order houses, como a Sears.

A venda por catálogo, no Brasil, nunca foi representativa devido a inflação,

com exceção da Posthaus, de Blumenau, Santa Catarina, e do catálogo da Hermes,

do Rio de Janeiro.

Mas, o crescimento explosivo do Marketing Direto nos Estados Unidos, só viria

nos anos 50, 60 e 70, e deve-se, em grande parte, a entrepreneurs - pioneiros que

vislumbraram no Marketing Direto um canal de distribuição alternativo.

Os anos 70 e 80 foram caracterizados por uma revolução na prática do Marke-

ting Direto, as aplicações tradicionais foram aperfeiçoadas e novas aplicações

estão emergindo no ritmo que caracteriza as próprias mudanças sociais, tecnoló-
gicas e políticas, pelo qual passa o ambiente competitivo(78).

Roman (79) comenta que o crescimento do Marketing Direto floresceu nos anos

70 devido a fatores técnicos e culturais. Os principais fatores seriam:

1. Fatores Técnicos

~ Desenvolvimento das capacidades de mass mailing

~ Construção e aperfeiçoamento de databases para realizar o Marketing Seg-

mentado (targeteg marketing)

(78) KA1ZENSTEIN, Herbert & SACHS, William S. Direct Marketing. CoJumbus, Ohio, CharJes E. MerilJ
Publishing Company, 1986, p. 4.

(79) ROMAN, Ernan.lntegrated Dírect Marketíng. New York, McGraw-HiII Book Co., 1988, p. xv.
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+- Desenvolvimento do WATS(80) e outros sistemas de Telemarketing, recepti-

vos a nível nacional com baixo custo.

+- Instituição do número 800 - Tollfree .rystem(81).

2. Fatores Culturais

+- Aumento da Renda per Capita

+- Entrada em massa do contingente feminino no mercado de trabalho, repre-

sentando 43% da população ativa nos Estados Unidos, em 1986.

+- Mudanças nos hábitos de consumo de lazer do shopping, para formas mais

ativas de recreação e lazer.

As mudanças tecnológicas, continua ele, capacitaram no sentido de alcançar

economicamente audiências de massa e com a precisão para atingir targets indivi-

duais, que respondessem a uma oferta específica. Do ponto de vista cultural, os

consumidores tinham mais dinheiro com menos tempo para gastá-lo, então a

conveniência na venda tornou-se extremamente importante.

Bob Stone(82) no prefácio da 4ª edição do seu livro, em poucas palavras fornece

um quadro desta revolução:

''A primeira edição, em 1975, continha quatro capítulos; esta

edição contém vinte e um. Estilo de Vida era um conceito em

nascimento ... Identificação e seleção de estilos de vida são lugar

comum hoje. E, assim aconteceu com Database Marketing, Mar-

keting Direto Business to Business, TV a Cabo, e todo o resto.

Progresso tremendo em um pouco mais que uma década. "

(80) Nota da Autora: WATS significa Wide Area Telephone Service. Sendo um serviço que tem taxas fLXaS mensais
por número de horas. As taxas estão relacionadas à cobertura geográfica e uso de horas, de tal modo que quanto
maior o uso maior o desconto, consequentemente há redução enorme nas taxas de telefonemas interurbanos.
Como resultado, ocorreu, nos Estados Unidos, a explosão do número 900 e, portanto, do Telemarketing ativo.
Para aprofundamento do conceito ver KATlENSTEIN, Herbert & SACHS, William S. Direct Marketing ... , p.
289.

(81) Nota da Autora: Toll free number significa que um número permite fazer ligações interurbanas a cobrar (800).
Sistema normalmente usado nos serviços de atendimento ao cliente (Customer Service)

(82) STONE, Bob. Successful Dlrect Marketing Methods. 4 th ed., Lincolnwood.Il., NTC Business Books, 1988, p. 2.
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Continuado, ele comenta que Marketing de Relacionamento Segmentado (Tar-

geted Relationship Marketing) era um conceito ainda a ser concebido. Softwares
com capacidade de fazer análises, responder questões "E, se T" (What-if''s),
recomendar cursos de ação, eram um pouco mais que um sonho. Em 1975, apenas
uma grande agência de Marketing Direto tinha juntado-se a uma Agência de
Propaganda tradicional. Hoje, todas as grandes agências têm uma unidade de
Marketing Direto.

No Brasil, em 1975, o próprio conceito de Marketing Direto era inédito e
confundia-se com Mala Direta. O pioneiro e introdutor do conceito no Brasil foi
Eduardo Souza Aranha (83).Ainda hoje, Mala Direta e Marketing Direto continuam
como sinônimos no País, incorporando gradativamente a Venda por Telefone. O
Telemarketing, atividade consagrada nos Estados Unidos, aqui ainda é um fenô-
meno recente e pouco profissionalizado, praticado empiricamente pelas empresas.
Confunde-se Venda por Telefone com as técnicas de Telemarketing, conforme
afrrma Souza Aranha (84).

Mas, o que realmente está revolucionando o Marketing Direto é a incorporação
de conceitos como Planejamento Empresarial, Planejamento Estratégico, Análise
de Regressão, Segmentação por Estilos de Vida, Database Marketing, Pesquisa,
Criatividade e Execução, e, principalmente, o impacto da tecnologia (85)

Numa conferência da Direct Marketing Association - DMA (Associação de
Marketing Direto)(86), em Nova York, Stan Rapp(87)identificou cinco tendências,
que serão preponderantes no futuro:

(83) Nota da Autora: Eduardo Alberto Brito Souza Aranha foi fundador da primeira agência de Marketing Direto no
Brasil. em 1975: a Consuma Resposta Direta. vendida para a Ogylvy & Mather, em 1982. passando-se a chamar
Directa. Logo aJXSs.ele fundou a Souza Aranha Marketing & Direto.

(84) Nota da Autora: Depoimento dado em entrevista. exclusivo para este estudo.
(85) STONE. Bob. Successful Dírect ...• prefácio. p. XV.
(86) Nota da Autora: Direct Marketing Associatíon, Inc. é uma associação de reconhecimento internacional. com

sede à 6 East 43rd Street, New York, ZIP 10017 -4646. No Brasil. existe a ABEMD - Associação Brasileira de
Marketing Direto. localizada na Av. Angélica. 1391 - 12 andar. CEP 01227. SãO Paulo-SP. A ABEMD é filiada à
DMA.

(87) RAPP. Stan Palestra proferida durante evento da DMA, citado em STONE, Bob Successfull ...• prefácio p. xv.
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.•. Vendas por Telemarketing

.•. Brochuras em Vídeo (VCR's como mídia)

.•. Veiculação one-to-one (configurações de merchandising em catálogos e ma-
gazines, segmentados de acordo com as necessidades individuais do merca-
do).

.•. Comércio Direto Mundial (Marketing Global, usando métodos de Marketing
Direto).

.•. Maximarketing (os canais de distribuição tradicionais desenvolvendo o poder
da distribuição multicanal).

3.2.2. O CONCEITO E ESCOPO DO MARKETING DIRETO

Apesar da origem do Marketing Direto estar colocada no século passado, o
corpo teórico é bem recente, e não há um consenso sobre uma definição mais
adequada.

A definição mais reconhecida de Marketing Direto é a da DMA, e, portanto, a
que será usada neste estudo:

"Direct Marketing is an interactive system of Marketing which

uses one or more advertising media to effect a measurable
response and/or transaction at any location. ,,(88)

Essa definição, segundo Katzenstein & Sachs(89), apesar de conter os elemen-
tos essenciais que a diferenciam de outras atividades promocionais, como propa-
ganda de massa e venda pessoal, não aborda o elemento chave que é a Resposta
Direta. A propaganda de massa não considera nas suas ações o meio ou veículo
para obter resposta direta à sua mensagem, pela dificuldade que tem de dirigir as
ações para o público alvo.

Passavant(90) define Marketing Direto como:

(88) Nota da Autora: Essa definição é citada por STONE, Bob. Successful Direct ..., p. 3. e KATZENSTEIN,
Herbert & SACHS, William S. Dírect Markettng ..., p. 4.

(89) KATZENSTEIN, Herbert & SACHS, William S. Dírect Marketing ..., p. 4.
(90) PASSAVANT,Pierre A. Direct Marketing Strategy. In: NASH, Edward L. The Direct Marketíng Handbook.

New York, McGraw-Hill, Inc., 1984, p. 7.
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"Umaforma de Marketing na qual a empresa procura gerar uma
resposta direta e mensurável da propaganda na qual oferece
bens, serviços ou informações. "

Complementando a definição, ele menciona que Marketing Direto deve incluir

não somente criação e veiculação da propaganda mas, também, as outras ativida-

des, envolvendo a recepção da resposta, processamento, armazenamento, análise

e follow-up das respostas obtidas. A propaganda pode usar diversas mídias, tais

como mala direta, TV, telefone, etc, a resposta pode vir por diversos meios, tais

como: telefone, mala direta (questionário, cupom-resposta), ou outro meio eletrô-
nico (videotexto, fax, etc).

A definição de Passavant complementa a da DMA, que juntas explicitam as
principais características do Marketing Direto:

+- Interatividade: Interação one-to-one entre a empresa e o cliente ou con-
sumidor.

+- Uma ou mais mídias: o Marketing Direto utiliza integradamente uma ou mais

mídias obtendo índice maior de respostas, do que a obtida com uma só mídia.

+- Mensuração da Resposta: Mensuração é um dos diferenciais do Marketing

Direto. Todas as ações podem ser mensuradas. Para cada ação pode-se saber

o quanto custou, qual foi a resposta e de quem. A mensuração, conseqüente-

mente, permite que várias alternativas de ações possam ser testadas e, bus-

que-se uma constante melhora de performance pelo feedback.

+- Comunicação pertinente e individualizada: A Comunicação em Marketing

Direto não tem como característica utilizar mensagens generalizadas, elas

devem ser dirigidas e pertinentes a cada segmento, e no futuro a, cada
indivíduo.

+- Transação em qualquer lugar: Representa a superação da distância geográ-

fica e temporal. A transação pode ocorrer a qualquer momento, através de

qualquer meio, em qualquer lugar. Permite maior cobertura de mercado.
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.•.. Resposta direta: Toda propaganda deve ter como objetivo uma resposta

direta, e para isso colocar à disposição dos clientes e consumidores um veículo

de resposta, quer seja um telefone, um cupom-resposta, uma caixa postal, etc.

Essa é uma de suas principais características diferenciadoras.

A maior parte da literatura é falha quando busca traçar o papel do Marketing

Direto em relação ao Marketing Geral, apesar de haver um consenso quanto a ser

uma forma alternativa de desenvolver as atividades de Marketing.

Katzenstein & Sachs(91) elucidam a dificuldade de se entender se Marketing

Direto é urna atividade de Comunicação ou um Canal de Distribuição:

"0 que é Marketing Direto ? Existem muitas definições, e no
passado tinha outro nome: mala direta, pedido por correio,
resposta direta. Mala Direta, de fato, é uma mídia promocional
usada para disseminar mensagens.
Essas comunicações podem vir de diversas formas - cartas,
cartões postais, catálogos, folhetos ou cupons ... .faz-se suas
promoções através de outras mídias, como TV,revistas, ejornais,
mas, a resposta dos consumidores vem através do correio, apesar
que hoje inclui-se o telefone. A técnica de pedido pelo correio é,
basicamente, um método de distribuição de produtos. Resposta
direta é o nome dado a uma técnica de comunicação. Qualquer
comunicação que incita a uma resposta imediata, tal como um
pedido, um questionário ou uma visita a loja ou showroom é
chamada Resposta Direta".

Roman (92) critica, comentando que o foco era restrito a Marketing Direto como

um Canal de Distribuição separado, como um centro de lucro separado:

"Outros Canais de Distribuição eram visto como concorrentes.
Marketing Direto posicionou-se como um rato tentando engolir

(91) KATZENSTEIN, Herbert & SACHS, William S. Dlrect MarkeUog ..., p. 3.
(92) ROMAN, Eman. Iotegrated Dírect ..., p. 1.
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elefantes. Mesmo que o tratamento criativo fosse 'diferente',
esforçando-se para estabelecer uma imagem separada, estavam
ignorando os milhões de dólares investidos em bem sucedidas
campanhas de construção de imagem. "

A postura crítica de Roman exposta acima, quanto à importância dada a

Marketing Direto como Canal de Distribuição, leva por outro lado a confundir a
parte com o todo, pois define:

"Marketing Direto como ciência e arte de administrar diversas
mídias como um todo coesivo. Estas inter-relações são cataliza-
das para a resposta. A sinergia entre as mídias gera taxas de
resposta superiores que as obtidas por esforços de mídia indivi-
duais. ,,(93)

Assim, ele incorre na falácia de supervalorizar o Marketing Direto como

atividade de comunicação, atribuindo ao mesmo o status de ciência, contrariando
os teóricos que ainda estão discutindo se Marketing é arte ou ciência(94).

Apesar disto, a contribuição de Roman é alertar para a superespecialização e
dicotomia de funções do Marketing Direto.

Hoje, o novo Marketing Direto deve ser exercido dentro de um approach

integrado, incorporando a filosofia do Marketing de Relacionamento e usando

como instrumento tático as técnicas de Database Marketing, extrapolando os

conceitos restritivos do Target Marketing(95), que era visto como a resposta para
superar essas críticas.

(93) ROMAN. Erman. Integrated Direct ...• p. 5.
(94) Nota da Autora: Para aprofundamento ver HUNT. Shelby D. Marketing Theory: The PhUosophy of

Marketing of Sclence. Homewood, IL. Richard Dv Irwin, Inc.• 1983.
(95) Nota da Autora: Target Marketing é uma definição de Marketing Direto que procura ampliar o seu escopo. A

definição partiu de Joel Tucciarone, diretor de Marketing Estratégico da empresa Wunderman, Ricotta & Kline,
New York, In: TRM Means Cultivating Consumers in to Loyal Customers Throught Propletary Persuasíon
Systems, segundo STONE. Bob. Successful Direct ...• p. 1. As bases do TRM são: a. Identificação de prospect e
cliente e aperfeiçoamento do Banco de Dados; b. Relationship Management; e. c. Persuasão customizada. Neste
estudo não será tratado especificamente do TRM. pois entende-se que Database Marketing engloba na íntegra
este conceito e. inclusive. o expande em técnica e aplicação. como será veríficado.
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Enfim, a maior parte da literatura tem colocado o Marketing Direto como um

sistema de Marketing que se diferencia do Marketing Geral, pois estabelece uma

comunicação interativa e busca obter uma resposta direta na ação de comunicação.

Relacionando a revisão bibliográfica sobre a conceituação de Marketing Direto

com Conceito de Marketing e sua implementação, verifica-se que o Marketing

Direto pratica a orientação para o consumidor(96), apesar de não implementar o

conceito de Marketing na sua integridade:

1. Procura com a Comunicação atingir de forma mais dirigida e pertinente o seu
cliente ou consumidor.

2. Procura segmentar o mercado, utilizando intensivamente a tecnologia de

Banco de Dados, incorporando os conceitos de segmentação por estilo de vida

etc, com muito mais precisão que o Marketing Tradicional.

3. Através da mensuração da resposta conhece o comportamento de compra do

cliente e consumidor, de forma mais precisa, e adapta produtos e comunicação

para atender as necessidades e expectativas dos seus consumidores ou clientes.

Verifica-se, portanto, que o Marketing dos anos 90 - o Marketing de Relacio-

namento viabilizado pelas técnicas de Database Marketing englobará muitas

técnicas amplamente testadas no Marketing Direto.

O Marketing Direto, também está sendo forçado a reconsiderar a forma de
atuação prática, incorporando, como mencionou Bob Stone(97), as atividades

clássicas do Marketing ·Tradicional como Planejamento Estratégico, Pesquisa,
Segmentação por estilos de vida, etc.

3.2.3. DISTINÇÃO TEÓRICA ENTRE MARKETING E MARKETING DIRETO

A literatura estabelece a distinção entre Marketing Direto e Marketing pela

utilização da Comunicação de Massa. Apesar de se vislumbrar que haverá, na

(96) Nota da Autora: A distinção entre os conceitos de Orientação para o Mercado e Orientação para o Consumidor,
é estabelecida, neste estudo, no item 3.1.

(97) STONE, Bob. Successful Dlrect ..., prefácio.
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prática, uma integração das duas disciplinas, tomando absolutamente ultrapassada
esta discussão, é importante que se entenda e reconheça como ela se forma, para
auxiliar no processo de transição.

Mass Marketing utiliza essencialmente a comunicação de massa. Isto traz dois
problemas:

1. Na comunicação de massa é muito difícil atingir segmentos de mercado
pequenos sem incorrer em custos muito altos, e muitas vezes sem obter os
resultados esperados.

2. Se o mercado é de massa, a comunicação deve competir com a "bagunça" da
propaganda, criada pela intensificação da concorrência.

3. A propaganda de massa estabelece o monólogo com seus clientes e prospects.

4. A eficiência da propaganda, na maioria das vezes, não consegue ser medida a
não ser a longo prazo.

o Marketing Direto resolve em parte os problemas acima, porque:

1. O sistema de Marketing Direto pode isolar o target de audiência por caracte-
rísticas bem definidas, comunicando-se dentro do conceito da eficiência de
custo. Isto é, a comunicação é feita estimando-se a resposta que se obterá, e o
custo que será incorrido é aquele permitido pelo nível de resposta, evitando o
desperdício.

2. A comunicação de Marketing Direto está apta a abrir um dinâmico e ativo
diálogo através das mídias de massa, transformando a propaganda num" even-
to", que coloca a comunicação acima do ruído da propaganda comum.

3. O Marketing Direto mensura cada ação, permitindo aumentar a eficiência de
uma ação para a outra:

i. aumenta o awareness
ii. estimula a experimentação
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Ui. constrói a lealdade â marca

iv. gera nomes qualificados para vendas

v. estimula que os prospects ou clientes solicitem mais informações para
subsidiar o seu processo de compra

Jenkins(98) comenta que nas décadas recentes, a função de Marketing assumiu

uma importância vital nas empresas mais progressistas (forward-thinking). Em-

preendimentos que preencheram as necessidades e desejos dos seus clientes e

consumidores foram amplamente recompensados. Outros, cujos objetivos estavam

orientados para o produto, estão lutando para sobreviver ou falharam. Para ele:

"Essencialmente, o conceito de Marketing é uma atividade em-
presarial que enfoca as necessidades dos clientes e seus desejos.
Isto é uma filosofia, um estado de espírito que aceita a verdade
fundamental de que o sucesso ou fracasso depende diretamente
do desejo e compromisso em entender as exigências do consumi-
dor - e, então, responder àquelas exigências de uma maneira que
seja competitivamente superior. O grande desafio ao Marketing
está em entender e adotar o conceito de Marketing Direto. Ele
pode ficar isolado ou trabalhar em conjunto nas ações que
multiplicam a efetividade do Marketing Tradicional. "

Neste estudo, um dos pressupostos coincide com a percepção de Jenkins, acima

exposta. Isto é, Marketing Direto e Marketing serão mutuamente beneficiados pelo

intercâmbio entre as suas técnicas. A implementação do Conceito de Marketing de

forma a responder os desafios da nova década, passam pela incorporação do

conceito e técnicas de Marketing Direto, principalmente:

+- Propaganda de Resposta Direta

+- Uso integrado de mídias para aumentar o índice de resposta

+- Conceito de Comunicação Dirigida

(98) JENKINS, Vin. Tbe Concept of Dírect MarkeUng. Melboure, Austrália, Australia Post, 1984, p. 5.
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o escopo do Marketing Direto, não como é praticado, mas como é definido
conceitualmente, e sua relação com o Marketing Tradicional, pode ser avaliado
nos fluxos a seguir, que apresentam os três tipos de modelos possíveis.

O Fluxo 1 é o que representa a definição apresentada pela DMA, e foi
desenvolvido por Martin Baier, Henry R. Hoke Ir. e Robert Stone(99). Este fluxo
apresenta o Marketing Direto como um aspecto do Marketing Total, e de certa
forma separada das outras atividades.

(99) Nota da Autora: Quadro publicado em todas as edições da revista Direct Marketing.
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Fluxo 1 - Modelo de Marketing Direto como um Aspecto do Marketing
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o aspecto de que o Marketing Direto é freqüentemente uma alternativa às outras
formas de vendas, mas que pode ser combinada com o Marketing Total ou
Tradicional em diversos níveis ou proporções, foi abordado por Bob Stone(lOO)e
enfaticamente colocado por Jenkins(lOl).

No Fluxo 2, visualiza-se o modelo de Marketing inter-relacionado, apresentan-
do um primeiro nível de integração possível: as duas atividades ainda são realiza-
das independentemente quanto ao aspecto operacional, mas se integram nas
atividades de planejamento.

Este fluxo caracteriza o aspecto de complementaridade das duas disciplinas, a
despeito de muitas empresas as entenderem como sistemas mutuamente exclusi-
vos. Um dos fatores que desenvolve esse tipo de percepção é a literatura de
Marketing Direto, que não favorece a visão desta complementaridade, pois reforça
o aspecto das diferenças entre as duas disciplinas, ao invés de enfatizar em que
circunstâncias a execução de um programa de comunicações combinado produz
um efeito sinérgico.

(lOO)STONE, Bob. Successful Dírect ..., p. 10.
(lOl)JENKINS, Vin. The Concept ofDIrect..., p. 10.
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Fluxo 2 - Modelo de Marketing Inter-relacionado
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Apesar das empresas de consumo de massa aceitarem o Marketing Tradicional

e a propaganda de massa como preponderantes nos seus programas de Marketing,

muitas também adotam o Marketing Direto, principalmente na promoção de vendas

de resposta direta e na venda para o distribuidor ou revendedor. Stan Rapp(102)

cita uma série de exemplos de empresas que desenvolveram este tipo programa de
Marketing, com sucesso.

Segundo Jenkins(103), quando um programa de Marketing Tradicional e Mar-

keting Direto são implementados, nos quais campanhas de propaganda genérica

ou de massa e propaganda de resposta direta são executados em comunicações

separadas, é importante assegurar que o posicionamento estratégico e a táticas

criativas sejam inteiramente complementares. Cada uma deveria suportar ou

complementar a outra num Plano de Marketing inter-relacionado, para otimizar os
resultados.

No Brasil, as empresas tendem a passar do uso exclusivo do Marketing

Tradicional para uma integração gradativa do Marketing Direto nas suas atividades

de comunicação e vendas. Ou, então, mais freqüentemente, integram algumas

técnicas do Marketing Direto às atividades normais da empresa, tal como o

Telemarketing ou a Mala Direta, e, depois dos resultados, passam a sistematizar

essas atividades. Somente posteriormente percebem a importância de utilizar as
técnicas de Banco de Dados.

Para obter o máximo de sinergia, ou otimizar os resultados, o ideal é de que se

desenvolvam estratégias que integrem num único plano os objetivos do Marketing
e do Marketing Direto.

Um plano desta natureza é executado através de campanhas de comunicação, .

nas quais a propaganda de massa e a de resposta direta são combinadas numa só.

Posicionamento estratégico, awareness, construção de marca ou imagem e

comunicação interativa, podem ser alcançados numa campanha de comunicação

completamente integrada. Assim é possível estabelecer um relacionamento mais

(102)RAPP. Stan & COLLINS. Tom. Maxlmarketing. São Paulo. McGraw-Hill. 1988. p. 215-318.
(103) JENKINS. Vin. The Concept of Dírect.i., p. 11.
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estrito e efetivo com c1ientes e consumidores, e com maior efetividade satisfazer
as suas necessidades e desejos.

Um plano desta natureza aumenta a eficácia de todo o processo de Marketing,
criando ou mantendo a vantagem competitiva e a rentabilidade da empresa.

O Fluxo 3 mostra como se obtém o máximo de integração entre as duas
disciplinas.

Fluxo 3 - Modelo de Marketing Integrado
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3.2.4. AS APLICAÇÕES DO MARKETING DIRETO

Devido ao escopo do Marketing Direto, as suas aplicações são inúmeras, que
se multiplicam quando integradas ao Marketing Tradicional.

As principais aplicações são:

+- Vender produtos ou serviços.

+- Cross-selling e up-grade para clientes atuais(104).

+- Prospectar e qualificar possíveis clientes.

+- Reativar clientes inativos.

+- Customer Service (pode ser entendido como um aspecto da fidelização de
clientes).

+- Fidelização de clientes atuais.

+- Pesquisa de Mercado.

A aplicação mais consagrada do Marketing Direto é a de Canal de Vendas, que
apesar de não aparecer na definição da DMA, está implícita no conceito de
interatividade.

Porém, são as aplicações exclusivas do Marketing Direto que se tornarão
preponderantes no futuro, e é onde reside a sua maior contribuição para o Marke-
ting de Relacionamento.

As funções exclusivas do Marketing Direto, segundo Bob Stone(105), são:

1. Programas de Fidelização de Clientes e Consumidores

2. Quiosque como uma ferramenta de Marketing Direto

3. Home Shopping Shows

(l04)Nota da Autora: Cross-selling é a venda de outros produtos para clientes ou consumidores atuais de um
determinado produto. É diferente de venda cruzada, onde existe a obrigatoriedade de compra de certo portfólio
de produtos - exemplo típico encontra-se no mercado de bebidas e revistas. Up-grade é a venda de um modelo
mais sofisticado ou mais atualizado, para o cliente de um determinado produto ou grupo de produtos.

(105)STONE., Bob. Successful Direct ... , p. 3.
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4. Programas de Clube de Sócios e Clientes

5. Lead Generation Programs (programa de geração de nomes qualificados)

3.2.4.1 MARKETING DIRETO COMO CANAL DE MARKETING

A aplicação do Marketing Direto como Canal de Vendas é consagrada, fazendo

parte dos Canais de Marketing para venda e distribuição de produtos e serviços.

Marcos Cobra(106) define Canal de Distribuição como:

"... composto de um número de organizações ou indivíduos que se
encarregam de levar o produto ou serviço ao local onde o
comprador potencial encontra-se, em tempo e momento conve-
nientes a esses compradores e em condições de transferir a
posse. "

O Canal de Marketing tradicional normalmente pode ter vários intermediários,

entre o fabricante e o consumidor final, enquanto no Marketing Direto a venda é
direta.

As duas principais funções do canal de distribuição são:

1. Como intermediário

2. Como agente facilitador

Como intermediário desenvolve as atividades de venda dos produtos, assume

os riscos da transferência de posse e concede o crédito. Nem todos os intermediá-
rios assumem todas as funções.

Como agente facilitador, engloba a propaganda e a promoção dos produtos ou

serviços, transporte e armazenagem, mas não necessariamente envolve diretamen-
te as transações entre compradores e vendedores.

(106)COBRA, Marcos. Marketlng Básico: Uma Perspectiva Brasileira. São Paulo, Editora Atlas S.A., 1983, p. 445.
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,
Facilitadores são, essencialmente, prestadores de serviços, mais que agentes do

canal.

Segundo Katzenstein & Sachs(107), pode-se definir Marketing Direto como
Canal de Vendas sendo:

"... a hybrid and partakes of both intermediate and facilitating

distribution functions. Many authors regard direct Marketing as

a channel of distribution. As such, it must participate directly in
transactions. "

Portanto, o Marketing Direto cumpre as duas funções, tanto como intermediário

como facilitador, pois transfere a posse do produto ou executa o serviço, utilizando

a propaganda para gerar uma resposta direta e imediata, pelo tipo de comunicação
que estabelece com os clientes e consumidores.

Assim, empresas que exercem funções auxiliares são englobadas, de acordo

com a própria definição de canais de Marketing, que considera também como

agentes os responsáveis pelas funções auxiliares para levar o produto ou serviço
ao consumidor ou cliente.

Cumpre ressaltar que muitas vezes a empresa de Marketing Direto não é

fabricante, mas age como tal, estabelecendo um link direto com o consumidor, que

muitas vezes também não é um elemento final, mas um intermediário.

As principais características do Marketing Direto como Canal de Venda
Direta são:

Imediatismo (immediacyi:

Significa que a comunicação de venda direta incita para uma ação imediata,

seja qual for a mídia, ou em último caso, resulta numa resposta que capacita a
perguntar por um pedido de compra na próxima comunicação(108).

(107)KA1ZENSTEIN, Herbert & SACHS, William S. Dírect Marketing ..., p. 35.
(l08)NASH, Edward L. Dlrect Marketing: Strategy, Planning, Execution. New York, McGraw-Hill, Inc., 1982, p.

5.

66



Na propaganda tradicional o objetivo é awareness e criar uma atitude favorável

à marca ou produto, enquanto no Marketing Direto é persuadir para uma ação

imediata, exibindo um meio de resposta, que pode ser cartão resposta comercial,

telefone (telemarketing receptivo), etc.

Concentração:

O uso das técnicas de Database e segmentação de mercado permitem concentrar

os esforços de mídia em targets bem definidos, obtendo resultados melhores que

os que seriam alcançados com a propaganda tradicional, que vende indiretamente

pela alteração que promove na percepção, imagem e atitudes dos consumidores e
clientes.

P 1· - (109)ersona tzaçao :

"Outroponto chave do Marketing Direto, especialmente na mídia
de mala direta, é apossibilidade de personalizar a comunicação.
Não somente segmentando e selecionando targets específicos
para concentrar a promoção, mas endereçar a mensagem para
gerar a convicção de que o produto ou serviço oferecido é

particularmente adequado a pessoa que recebe a mensagem"

A personalização é um dos primeiros indícios da prática do Marketing de
Relacionamento, através do uso das técnicas de Database Marketing.

Isto significa, não só personalizar a carta, colocando o nome do consumidor,

mas também segmentando o mercado-alvo e personalizando o produto e oferta

t\ (artifício para levar à ação imediata), para determinados segmentos identificados

como homogêneos, em relação a características sócio-demográficas, estilos de
vida, comportamento de compra, etc.

(l09)NASH, Edward L. Dírect Markellng: Strategy ..., p. 5.
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Mensurabiliâade

A mensurabilidade é particularmente importante na aferição dos resultados do

canal de vendas, pois permite o teste.

O teste pode ser realizado em relação:

+- Ao mix de mídia utilizado

+- À estratégia de comunicação

+- Ao tipo de oferta

+- Ao produto ou mix de produtos (principalmente no caso de catálogos)

E, neste caso, o uso das técnicas estatísticas em conjunto com o Banco de

Dados, desempenham um papel decisivo para o sucesso da operação.

O feedback resultante da mensuração permite aperfeiçoar todos os componen-

tes da campanha ou canal, obtendo taxas de retomo cada vez maiores, bem como,

detectar onde há necessidade de promover mudanças ou não.

Conveniência

A venda direta pelo correio ou telemarketing é altamente conveniente, princi-

palmente nesta década em que os estilos de vida estão mudando e os consumidores

estão buscando mais tempo para o lazer e para os esportes(llO).

É interessante notar que muitos autores, como Nash(lll) e Katzenstein(1l2) ,

dão ênfase muito maior ao Marketing Direto como Canal de Vendas, enquanto Bob
Stone(113) e Stan Rapp(1l4), procuram também enfatizar as outras aplicações do

Marketing Direto, mais relacionadas à construção de relacionamento.

(110) NAISBfIT,John & ABURDENE, Patricia. Megatreods ..., p. 45
(111) NASH, Edward L. Dírect Marketiog: Strategy ..., p. 5-30.
(112) KATZENSTEIN, Herbert & SACHS, William S. Direct Marketiog ..., p.35 .
(113) STONE, Bob. Sueeessful Direet ..., p. 18-25.
(114) RAPP, Stan & COLLINS, Tom. Maxlmarketiog ..., p. 1-10.
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3.2.4.2. APLICAÇÕES EXCLUSIVAS DO MARKETING DIRETO

Apesar da preponderância do Marketing Direto como Canal de Vendas, as

aplicações exclusivas têm apresentado um desenvolvimento excepcional.

O novo Marketing Direto, com o uso mais adequado do database, integrar-se

com o Marketing Tradicional através destas aplicações, pois são complementares
às atividades desenvolvidas normalmente.

As principais aplicações exclusivas do Marketing Direto são:

+- Os programas de fidelização de clientes ou consumidores

+- Quiosque como ferramenta de Marketing Direto

+- Home Shopping Shows

+- Lead Generation Programs

A seguir será apresentada uma breve descrição destas aplicações, as quais serão

retomadas posteriormente neste trabalho, quando forem detalhadas as aplicações
do Database Marketing.

A. PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO

OS programas de fidelizaçâo são de desenvolvimento recente no Marketing

Direto. Esses programas buscam, através de campanhas de persuasão customizada,
construir e manter a fidelidade dos clientes e consumidores.

A fidelização de clientes é basicamente construída pelo relacionamento cons-
tante, diferenciado e personalizado com os clientes.

Exemplos de programas de fidelização podem ser encontrados nas companhias

aéreas que apresentam o frequent flyer program, onde um plano de miliagem vai

concedendo vantagens progressivas, recompensando o uso constante.

Outro exemplo são os programas do "comprador frequente", desenvolvidos por

algumas lojas de departamento, hotéis, locadora de automóveis, etc. Estes, conce-
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dem descontos diferenciados a portadores de cartões, bem como promoções e

descontos especiais por volume e frequência de compra ou utilização dos serviços.

O pressuposto de um programa de fidelizaçâo é de que 80% das vendas
repetidas vêem de 20% da base de clientes, segundo Bob Stone(115).

Todo o esforço de segmentação, portanto, concentra-se em identificar esses

20% da base de clientes e desenvolver uma série de atividades de relacionamento,

que mantenham o cliente e consumidor constantemente motivado a repetir a
compra.

B. QUIOSQUES COMO FERRAMENTA DE MARKETING DIRETO

Quiosques são pequenos espaços alocados em supermercados, lojas de depar-

tamentos, shopping centers, etc., que permitem a venda, exibição, demonstração,
manuseio ou experimentação de produtos ou serviços(116).

Estes espaços podem, também, gerar nomes de prospects altamente qualifica-
dos, que serão abordados posteriormente pela Força de Vendas.

O ideal é que esta atividade esteja inserida no plano de comunicação geral da
empresa.

Outra aplicação desta ferramenta é a diferenciação de um produto ou grupo de

produtos dentro de uma loja, buscando atingir um grupo específico de consumido-
res ou clientes.

Estes quiosques podem ter caráter permanente ou temporário, e constituem-se,

essencialmente, numa atividade de merchandising, apesar de poderem ter objetivo
de vendas.

C. HOME SHOPPING SHOWS

É a utilização da televisão, através de programas ou redes exclusivas para venda

direta (TV a Cabo), como mídia e como meio de resposta ao telemarketing

(115) STONE, Bob. SuccessCul Dlrect ..., p. 4.
(116) Nota da A utora: Definição elaborada durante este estudo, pois na literatura corrente não foi encontrada uma

que realmente definisse esta aplicação.
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receptivo (ou mais raramente o correio), e têm caráter essencialmente promocio-

nal, cujo apelo básico é o preço e a novidade dos produtos. Algumas vezes os
produtos são vendidos exclusivamente por este meio.

Nos Estados Unidos o grande impulso do Home Shopping Show ocorreu nos

anos 80, com o advento das TV's a cabo e penetração nas estações de TV regionais.

Aqui no Brasil, só recentemente começou a ser explorada essa aplicação do
Marketing Direto, através do uso de TV's locais.

Os ingredientes de sucesso dessa aplicação encontram-se:

+- Na experiência inédita de compra.

-s- Na mistura entre lazer e compras.

+- No preço altamente promocional.

+- Na inovação constante de produtos.

+- Na extrema conveniência de compra a domicílio.

+- Na técnica de persuasão utilizada que exige uma resposta imediata .

+- No tempo de exposição do produto, caracterizando-se um processo de comu-

nicação interativa, pois o meio de resposta, normalmente um telefone, é

insistentemente inserido, para facilitar a compra por impulso.

Bob Stone(117) comenta, que apesar de ser uma aplicação recente, existem

muitos que a vislumbrem como uma fonte de motivação em massa para os

compradores de mala direta, que desejam continuar receptivos a uma grande

variedade de ofertas comerciais. A conclusão dele "é que o Home Shopping Show
veio para ficar".

(117) STONE, Bob. Successful Dlrect ..., p. 10.
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D. PROGRAMAS DE CLUBES DE SÓCIOS OU CLIENTES
Esta é uma das mais tradicionais aplicações do Marketing Direto nos Estados

Unidos, conforme relata Bob Stone(118). No Brasil, ainda é uma atividade

incipiente.

Essa aplicação é desenvolvida em associações comerciais e outras instituições

de fins não lucrativos. Os principais objetivos são:

x +- Prospecção e manutenção do quadro de sócios.

+- Estabelecer um canal de comunicação entre a instituição e seus membros.

+- Divulgar as atividades da associação e seus benefícios.

As técnicas de comunicação para gerar envolvimento entre os membros e a

associação, mostraram-se tão efetivas na construção de relacionamentos duradou-

ros, que as empresas fabricantes de produtos de massa estão adotando o conceito,

para a construção de lealdade à marca.

Stan Rapp(1l9) comenta que os clubes de clientes são um novo e poderoso

veículo e, portanto, um dos modos mais eficazes de praticar o Marketing de

Relacionamento.

As marcas de cigarros, empresas de fast food e outros produtos de consumo de

massa, estão criando os clubes de membros, principalmente junto ao público

infantil, para estabelecer um canal de comunicação entre fabricante e consumidor.

Os clubes, neste contexto, atuam de forma a recompensar a adesão e a comunicação
do membro com o clube.

O relacionamento duradouro é mantido pelos benefícios que os clubes ofere-

cem, que podem ser desde o recebimento de uma circular informativa, a uma

revista, ou participação em eventos especialmente promovidos para os membros
do clube.

(118) STONE, Bob, Suceessful Dlrect .." p, lO,
(119) RAPP, Stan & COLLINS, Tom L.. 5! Geração .. " p, 157-171.
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E. LEAD GENERATION PROGRAMS

Éuma das aplicações como maior potencial de crescimento, inclusive no Brasil.

Consiste numa série de ações que buscam gerar nomes qualificados, para reven-
dedores e força de vendas.

Nomes qualificados significa que o um prospect respondeu a uma comunicação,

e que está interessado no produto ou na informação que foi disponibilizada na
campanha.

O fator chave de sucesso é a estratégia de comunicação, que irá veicular a

mensagem certa, pela mídia mais pertinente, disponibilizando o meio de resposta

mais adequado para atingir o target objetivado, e assim, obter a maior taxa de
resposta possível.

O fator decisivo é a capacidade do banco de dados, de primeiramente segmentar

com precisão o mercado e depois mensurar os resultados, proporcionando uma

forma de comparar e acompanhar o custo por nome gerado, a taxa de conversão e

o custo total por unidade vendida, bem como o número gerado de nomes por mídia,
por tipo de oferta, por tipo de mensagem publicitária, etc.

O importante de um programa de lead generation é a disposição de se fazer

inúmeros testes, envolvendo todos os elementos de uma campanha. Bob Sto-

ne(120), quando se refere ao sucesso das campanhas de lead generation da Enci-

clopédia Britânica nos Estados Unidos, comenta:

"To meet targeted sales forecast and to prevent creative wear-out,

hundreds of direct Marketing lead-generation test are conducted
annually. "

3.3. A OPERACIONALIZAÇÃO DO MARKETING DIRETO

O Marketing Direto em relação ao Marketing tradicional possui certas carac-

terísticas de operacionalização, que acentuam o seu caráter tático e o tomam único

em algumas aplicações, conforme mencionado no capítulo anterior.

(120) STONE, Bob. Successful Direcl ... , p. 16.
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As principais ferramentas (elementos) do Marketing Direto que serão analisa-

das neste tópico são: o Banco de Dados, as Mídias, a Oferta. O Meio de Resposta,

a Técnica de Mensuração da Resposta e a Estratégia de Comunicação foram

tratados ao longo do estudo. Entende-se, pois, que qualquer aplicação de Marketing

Direto, utiliza a combinação destes elementos na operacionalização do Planeja-
mento Estratégico.

3.3.1. O BANCO DE DADOS

Henry R. Pete Hoke Jry21) retrata bem a importância do Banco de Dados,
quando comenta que:

"Whats the difference between Marketing and direct Market-
ing ? The shorthand answer is database, the existence of
da tabase. In direct Marketing, a database must existo "

Para Stan Rapp(l22), o database é a força mais potente do Marketing, desde o

surgimento da televisão. Portanto, independente do tamanho ou atividade, uma

empresa pode e deve construir um database de compradores. Convém ressaltar,

que igualmente importante é o database de prospects.

A tecnologia de database entrou com impacto nas grandes empresas de pedido

por correspondência, no fim da década de 60, transformando a lista de compradores
em oportunidade de venda.

Hoke afirma que database(l23) é uma lista de nomes acrescentada de informa-

ções orientadas para Marketing, sobre cada pessoa ou empresa pertencentes a
mesma.

Um database de clientes difere do de prospects, pois acrescenta as informações

7 sobre o histórico de compras e em essência deve conter informações suficientes
para segmentar o mercado e personalizar a comunicação.

(121)HOKE, Heruy R. Jr. A Philosophy of Direct Marketing. In: KATZENSTElN, Herbert & SACHS, WiUiam S.
Direct Marketing. Columbus, Ohio, Charles E. Merril Publishing Co., 1986, p. 29.

(122)RAPP, Stan & COLLINS, Tom. Maxlmarketlng ..., p. 262.
(123)Nota da Autora: Para efeito deste trabalho, será usada a expressão database, na acepção apresentada, ao invés

de banco de dados, pois consideramos que banco de dados é um termo de escopo restrito ao tipo de software .
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Personalizar a comunicação é mais do que preparar um mailing em nome da
pessoa. É a seleção de quem vai receber a oferta, através da percepção de suas
necessidades, estabelecendo um contato de resposta direta mais acurado e com isto
aumentando a taxa de resposta(l24).

Anteriormente, o database era formado a partir da resposta recebida, quando
tinha-se que preencher um pedido ou enviar uma literatura solicitada(125). Atual-
mente, inicia-se com um nome qualificado e acrescentam-se informações a medida
que o relacionamento consolida-se. As duas principais fontes de dados são:

1. A venda

2. O pedido de informações.

Portanto, com o database sabe-se quem são os clientes ou prospects, onde estão,
/~ o que compram, com que frequência, quanto gastam, se compram por telefone ou

/ por correspondência e como pagam(126),bem como o comportamento de resposta
às ações de comunicação.

As possibilidades do uso dos recursos do data base no Marketing Direto, para
construção de relacionamento duradouro com os clientes ou para converter pros-

pects em clientes, só é bem compreendida pela 2ª geração de direct marketers,
segundo deixa entrever Roman(l27), e pelo que se pode avaliar pela revisão
bibliográfica.

X Por isso, fala-se do Novo Marketing Direto como sinônimo de Database
Marketing(l28).

A Figura 8 esquematicamente apresenta o conceito de Database Marketing

integrado às atividades de Marketing.

(124)ROMAN, Eman. Integrated Direct..., p. 171.
(125)NASH, E.L. The Direct Marketing ..., p. 9.
(l26)STONE, Bob. Successful Dírect ..., p. 27.
(127)ROMAN, Eman. Integrated Direct..., p. 1-20.
(128)THE NEW DIRECT MARKETING: How to Implement a profit-driven Databa.seMarketing Strategy - a

Handbook for Direct Marketing Companies and Users of Direct Marketing Methods. David Shepard
Associares, Inc. Homewood, IL. Dow Jones-Irwin, 1990, p. 5.
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Figura 8 - Abordagem Integrada do Database de Clientes
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As duas principais funções diferenciadoras do database são:

+ Mensuração

-. Segmentação

A. MENSURAÇÃO

As técnicas estatísticas do Database Marketing permitem mensurar cada ele-

mento de uma campanha. Assim, depois de um período de tempo (curva de

experiência) será possível desenvolver um conjunto de informações sobre mídias,

ofertas, etc, e suas taxas de resposta que permitem testar novas idéias, conceitos

com mínimo de risco. O fator chave está na possibilidade de realizar projeções
estatísticas (129).

O planejamento da comunicação pode ser baseada na experiência passada, pois

segundo Nash(130) um dos objetivos do Marketing Direto é testar a propaganda em

pequenos segmentos, verificar se é viável e, então, usar os resultados destes testes

como base para investir maiores somas em campanhas com maior probabilidade
de sucesso.

B. SEGMENTAÇÃO

A segmentação de mercado através da análise do perfil do consumidor ou

prospect, é de vital importância no Marketing Direto, conforme já foi enfatizado
neste estudo. Nash(l31) salienta a importância da segmentação:

"0 máximo de rentabilidade é gerada pela definição acurada do
perfil de clientes, pela pesquisa de segmento na base de prospects
com características similares e, então, gerar efetivamente o
máximo de vendas durante o ciclo de vida do cliente. "

(129) NASH, E.L. Dírect Marketing ..., p. 3.
(l30)NASH, E.L. The Direet Marketing , p. 9.
(131)NASH, E.L. The Direet Marketing , p. 31.
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Para Raimar (132), ao segmentar, a empresa procura obter uma s6rie de vanta-

gens sinérgicas, nem sempre aparentes de imediato, mas que a segmentação coloca
em evidência.

Estas vantagens incluem:

+- O dominio de uma tecnologia capaz de produzir bens preferidos por certas
classes de compradores.

+- Uma maior proximidade do consumidor final, ou seja, canais de distribuição
mais curtos(133).

+- A possibilidade de oferecer bens ou serviços a preços altamente competitivos.

+- A disponibilidade de pontos de venda adequados a seus produtos ou serviços.

+- A existência de veículos de publicidade, que se dirijam direta e exclusiva-

mente aos segmentos visados.

A colocação de Raimar define bem, porque a segmentação de mercado é um

dos elementos chaves do sucesso do Marketing Direto, pois representa a diferença

entre o sucesso e fracasso de uma Estratégia de Comunicação.

A segmentação, foi colocada como uma das funções diferenciadoras do Banco

de Dados, porque compreende um conjunto de técnicas e critérios de avaliação

qualitativa e quantitativa, modelos de análise e formulação, implementação, etc,

diretamente ligados à tecnologia de Banco de Dados e aos Sistemas de Suporte à
Decisão.

Neste estudo, o conceito de segmentação será usado como uma técnica, e não

como uma estratégia, significando a divisão do mercado em grupos homogêneos

quanto à renda, hábitos de compra, estilo de vida e outras caraterísticas, para

atender às necessidades dos clientes ou consumidores, atendendo a demanda de
modo mais efetivo(134).

(132)RAlMAR, Richers & PIMENTA, Cecília L. Segmentação: Opções Estratégicas para o Mercado Brasileiro.
São Paulo, Livraria Nobel S.A., 1991, p. 17.

(133)Nota da Autora: Chamamos a atenção para o fato que uma das formas de encurtar os canais é através do
Marketing Direto.
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Para Katzenstein(l35), a técnica de segmentação deve buscar satisfazer os
seguintes requisitos:

1. Representatividade: O tamanho de cada segmento depende, principalmente,

de quão dirigida se quer promover a comunicação. Se a ação é de Mass

Marketing Direto(136), o tamanho do segmento é muito maior do que aquele

em que se estabelece o Marketing de Relacionamento, porque neste se conhece

a identidade dos prospects, enquanto no primeiro busca-se conhecê-la.

2. Respostas Diferenciadas: Um dos principais requisitos da segmentação é de

que cada segmento tenha um comportamento de resposta único, segundo
Katzenstein(137). Isto implica em maiores .custos de comunicação, mas, em

compensação, as taxas de resposta são maiores, mantendo a relação custo-
benefício.

3. Acessibilidade: Os segmento devem ser tais que possam ser atingidos eficien-
temente através de uma ou mais mídias.

Os principais critérios que podem ser usadas para desenvolver a análise de
perfil do cliente ou consumidor(138), são:

+ Gráficos de comportamento de resposta

+ Variáveis demográficas

+ Variáveis psicográficas, principalmente de estilo de vida

+ Variáveis geográficas

(134)Nota da A utorae Adaptado de WROE, Alderson. Marketlng Bebavlor and Executive Action: A Funcional
Approacb to Marketing Tbeory. Homewood, IL., Richard D.Irwin, Inc., 1957, p. 104.

(135)KATZENSTEIN, Herbert & SACHS, William S. Direct Marketlng ... , p. 135.
(136)Nota da Autora: Mass Morketing Direto é um conceito de Stan Rapp, que designa o Marketing por Banco de

Dados Contínuo e Personalizado, no qual as respostas não apenas são realizadas através da propaganda de
ligação, mas através de mídias de massa como a TV, para chamar a atenção e descobrir a identidade dos
verdadeiros prospects, para depois dirigir-lhes isoladamente comunicações adicionais.

(137)KATZENSTEIN, Herbert & SACHS,. William S. Dírect Marketlng ... , p. 135.
(138)Nota da Autora: Para um aprofundamento no assunto recomenda-se: KATZENSTEIN, Herbert & SACHS,

William S. Direct Marketlng •.., Capo 6, p. 133-176.
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,
~ o FRVC, conceito de frequência de compra, data da última compra, valor e

categoria de produtos comprados.

Os critérios acima podem ser usados isoladamente ou em conjunto, dependendo
do objetivo da segmentação.

Destes, o mais utilizado e que revolucionou o Marketing Direto é a segmentação
por estilos de vida. Essa modalidade foi introduzida por Joseph Plununer (1974)
e baseia-se na concepção de que as pessoas podem ser agrupadas a partir de padrões
comportamentais, que determinam seu estilo de vida ou a maneira como ocupam
o tempo, como encaram seu meio ambiente ou gastam o seu dinheiro.

A segmentação por estilo de vida, difundiu-se rapidamente, a ponto de provocar
a criação de uma técnica denominada de Análise Psicográfica, conforme relata
R uno (139)a ar .

3.3.2. AS MÍDIAS

Uma das principais características do Marketing Direto, conforme definição da
DMA, é o uso interativo de uma ou mais mídias para obter uma resposta mensu-
rável e/ou uma transação em qualquer lugar.

As principais mídias do Marketing Direto são a Mala Direta, Catálogo, Tele-
marketing, Mídia eletrônica (televisão, rádio e redes de computação), Mídia
impressa (revistas e jornais) e Co_ops(140).

Será feita uma breve definição de cada uma delas, no contexto do Marketing
Direto.

(139) RAIMAR, Richers & PIMENTA, Cecília L. Segmentação: Opções ..., p. 20.
(140)Nota da Autora: Co-ops não será tratado neste estudo, pois são midias e técnicas muito específicas do

Marketing Direto.
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A. MALA DIRETA

A mala direta é uma das mídias mais persuasivas, podendo ser usada isolada-
mente ou suportar outras mídias, como telernarketing, propaganda, etc.

A eficiência da mala direta está diretamente relacionada com a capacidade
técnica de segmentação e com a pertinência da estratégia de comunicação, consti-
tuindo-se num dos meios mais eficazes de se comunicar individualmente, com o
mínimo de desperdício.

Consideramos conveniente ressaltar, devido a confusão que se faz no Brasil,
de que Mala Direta é o termo para designar uma mídia e, que Compra pelo Correio
é um sistema de vendas, que pode, inclusive, usar a mala direta como mídia.

A mala direta não é apenas uma carta. O formato da mala direta pode ser
tridimensional e conter vários elementos promocionais, tais como: uma brochura
sobre um produto, folhetos, cartão resposta, cupons e até um brinde. Mas, sem
dúvida, a carta é o elemento mais importante, pois apresenta a proposição de venda.

A mala direta sempre contém um meio de resposta, que pode ser: o número 800

tfree toll call), um número de telefone, uma caixa postal, um endereço, etc.

Suas principais vantagens são:

+- Seletividade:
Bob Stone(141)e Katzenstein & Sachs(142)enfatizam que através da seleção
cuidadosa de listas e da segmentação, a mala direta pode atingir seletivamente
targets de prospects sem restrições de área geográfica e distância, com maior
eficiência que outras mídias, com exceção do telemarketing.
Através da seletividade pode ser executada uma comunicação individualiza-
da. Roman(l43) comenta, que um mesmo produto pode ser apresentado com
apelos radicalmente diferentes, para diferentes audiências, e neste processo
aumentar enormemente a taxa de resposta.

(141)STONE, Bob. SuccessfuJ Dírect ... , p. 312.
(142)KA1ZENSTEIN, Herbert & SACHS, William S. Dírect Marketlng ... , p. 230.
(143)ROMAN, Eman. Integrated Direct ... , p. 39.
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+- Conveniência:

Independente do tipo ou natureza da oferta, a mala direta oferece a conve-
niência da compra domiciliar.

+- Múltiplas opções de formato:
Para Bob Stone(144), uma das principais características da mala direta é a

flexibilidade em relação aos formatos, desde uma simples carta até um
volumoso objeto tridimensional.

+- Testabilidade:

Devido ao controle que existe sobre o número de malas enviadas, a data do

envio, o target, a área, o conteúdo, etc, a mala direta é uma mídias altamente
testável, segundo Bob Stone(145).

Apesar das vantagens apontadas pelos autores mencionados acima, Roman(l46)
adverte que:

"Direct mail is the tradicional backbone of direct-response ef-

fort ... However, even seasoned direct-mails experts will have to

adjust their thinking when practicing their art according to the
principais of integrated direct Marketing. "

Na realidade, o que se recomenda é um mix entre as mídias para atingir o

prospect ou cliente com pertinência, de modo criativo. Houve um desgaste,

principalmente nos Estados Unidos, pelo uso exarcerbado desta mídia.

Por outro lado, constatamos que o Brasil ainda se encontra bastante longe de

um nível de saturação que leve à rejeição da mala direta. O que se verifica é a

existência de um desleixo criativo no desenvolvimento da mala direta, quer pela

falta de profissionais de criação de Marketing Direto, ou uso simplista da mesma.

Os elementos mais importantes de uma mala direta são: a lista (mailing list), a
oferta, a carta e o envelope.

(144)STONE, Bob. SuccessCul Direct , p. 310.
(145)STONE, Bob. SuccessCul Dírect , p. 311.
(146)ROMAN, Eman. Integrated Dlrect •.., p. 38.
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A oferta, pela sua importância será tratada num tópico a parte, pois tem escopo
mais amplo.

A lista

Para Nash(147), o crescimento do uso de listas deve-se ao desenvolvimento da

tecnologia de Banco de Dados, que permite segmentar as listas, encontrando os
segmentos de maior potencial.

Existem várias formas de classificar as listas, uma das mais adequadas é aquela

que divide as listas em duas categorias abrangentes: as listas internas (house list)
e as listas externas(l48).

As listas externas podem ser classificadas em três categorias básicas:

- Listas compiladas:
Os nomes constantes da lista nem sempre são de compradores por Marketing

Direto. São listas compiladas de fontes, principalmente impressas, tais como
listas telefônicas, associações de classe etc(l49).

- Lista de respondentes:
São listas formadas a partir de pessoas ou empresas que responderam a alguma

ação de Marketing Direto, quer seja venda, doação ou pedido de informação,
etc. (150).

Esta lista tende a ter taxas maiores de resposta, pois sabe-se que respondentes

são mais receptivos a ações de Marketing Direto.

Nos Estados Unidos existe toda uma indústria de listas, que gira milhões de

dólares, oferecendo todo o tipo de serviço e todo o tipo de lista, com níveis de
qualidade excelentes.

(147)NASH, E.L. The Direct Marketlng ... , p. 225.
(148)HARPER, Rose. Mailing List Stralegies. New York, McGraw-HilJ Book Co., 1986, p. 2
(149)STONE, Bob. SueeessCul Dírect ... , p. 101.
(l50)NASH, E.L. The Dlrect Marketlng ... , p. 83.
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No Brasil, há uma série de problemas relacionadas a listas, e a indústria de lista

ainda está num estágio muito rudimentar, oferecendo listas com pouca ou nenhuma
possibilidade de segmentação mais apurada.

As listas mais confiáveis, no Brasil, são as dos usuários de cartão de crédito e

assinantes de revistas. Existem outras fontes de listas, mas com segmentos extre-
mamente pequenos e específicos.

As listas normalmente são alugadas, não permitindo acesso aos nomes. O

aluguel significa a entrega de uma etiqueta para a postagem da mala. Esta é a forma

de operação das empresas de cartões de crédito e editoras.

Outros fornecedores de listas vendem o nome, fornecendo em disquete ou lista
impressa, dependendo das condições negociadas.

A Carta

Para Katzenstein & Sachs(151) a carta é a peça mais importante do conjunto de

peças da mala direta, porque ela assume a função de apresentar a proposição de
venda para um prospecto

É ela que apresenta os benefícios, detalha a oferta e contém o comando de ação.

O sucesso de uma carta está no copy escrito, que deve detalhar aspectos da

estratégia de Marketing Direto, a resposta desejada em termos de ação (compre já,

preencha e ganhe, telefone já, etc.), as características do público-alvo, as barreiras
para a ação, os benefícios, etc.

A carta deve ser escrita por redator especializado em Marketing Direto, devido

as técnicas muito peculiares que são utilizadas para gerar as taxas de resposta
adequadas.

O tamanho da carta, por experiência dos profissionais, não precisa ser curta e
sucinta, mas sim extremamente pertinente ao público-alvo.

(151)KATZENSTEIN, Herbert & SACHS, William s. Dírect Marketing ..., p. 239.
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oEnvelope

A mala direta pode ter inúmeros formatos, desde um simples envelope contendo

uma carta de uma página, passando por catálogos até o formato mais comum, que

é um pacote de mala direta (direct mail package), contendo várias peças.

O envelope ou invólucro é o primeiro contato que se estabelece com o prospecto
Para Katzenstein & Sachs(l52), como as pessoas não abrem todas as malas diretas,

especialmente as não esperadas ou não solicitadas, o envelope tem a função de

criar uma impressão favorável. Ele precisa ser atraente e sedutor o suficiente para

levar o prospect a abri-lo, porque se isto não ocorrer, não ocorre a venda.

A criação utiliza uma série de artifícios para levar as pessoas a olharem dentro

do envelope. São usadas chamadas no envelope, tais como: Ganhe um presente I

Economize X cruzeiros I Não perca esta oportunidade I. Essas chamadas, normal-
mente, estão relacionadas com a proposição (oferta).

Normalmente o uso do formato tridimensional na mala direta, apesar de mais

caro, visa superar a barreira do descarte. Pois, a curiosidade em tomo de um objeto

é muito maior que em tomo de um envelope e, portanto, a chance de ser aberto é
praticamente de 100%.

B. TELEMARKETING

Katzenstein & Sachs(l53) definem telemarketing como:

"Telemarketing é a aplicação do telefone para a performance das
atividades de Marketing".

A AT&T, uma das maiores prestadoras de serviço em telemarketing nos Estados
Unidos, o define como:

"... o casamento da tecnologia de telecomunicações com as
técnicas do Marketing Direto ,,(154).

(152)KATZENSTEIN. Herbert & SACHS. Williarn s. Direct Marketing ...• p. 236.
(153)KATZENSTEIN. Herbert & SACHS. Williarn S. Dírect Marketing ...• p. 287.
(154)DANTAS. Edmundo Brandão. Telemarketing: A Chamada para o Futuro. Rio de Janeiro. LTC - Livros

Técnicos e Científicos Ed., p. 24
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o Telemarketing é particularmente poderoso quando usado integradamente

com outras mídias, principalmente como meio de resposta.

Tanto para Katzenstein & Sachs(155), como Nash(l56) , o telemarketing é mais

~etivo quando realizado com clientes e prospects qualificados e desde que exista
um contato anterior, que pode ser um anúncio ou mala direta.

Segundo Nash (157), desde a década de 1950 o telefone já era usado como mídia

de Marketing Direto, nos Estados Unidos. Mas, a primeira campanha de Mass
Marketing utilizando telemarketing foi realizada em 1962, pela Ford Motor Com-

pany, para gerar leads para a força de vendas dos seus revendedores.

Foram realizadas 20 milhões de chamadas telefônicas, gerando 2 leads por dia,
para cada um dos 23.000 vendedores das revendedoras.

Entretanto, só iria ser reconhecida como uma mídia efetiva para Marketing
Direto por volta de 1975.

As razões para a intensificação do uso do telefone, nos Estados Unidos, são:

1. O desenvolvimento tecnológico do sistema de telecomunicações e a expansão

da rede de telefonia, permitindo que praticamente cada residência tivesse um
telefone.

2. A divulgação e o estímulo feito pela AT&T, a maior empresa do ramo, através

de seminários e publicações, conscientizando os profissionais de Marketing

do potencial do uso do telefone nos negócios.

3. A introdução, em 1968, do sistema WATS. No Brasil este sistema foi introdu-
zido no mercado em 1980.

As principais características do Telemarketing, conforme detalha Katzens-
. (158) -tem sao:

(155)KATZENSTEIN, Herbert & SACHS, William S. Dírect Marketing ..., p. 278.
(156)NASH, E.L. The Direct Marketing , p. 164.
(157)NASH, E.L. The Direct Marketing , p. 374.
(158)KATZENSTEIN, Herbert & SACHS, William S. Dlrect Marketing ..., p. 289.
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1. Mídia especificamente dirigida (Person-specific medium):
O número do telefone de uma pessoa ou empresa é único e permite acessar
diretamente aquela pessoa ou empresa, constituindo-se num meio de comuni-
cação pessoal.

A efetividade do telemarketing deve-se ao fato que as pessoas tem uma
tendência natural a responder uma chamada telefônica. Portanto, constitui-se
numa mídia mais efetiva que a mala direta.

2. Fonte de mensagem bi-direcional:

A mensagem telefônica pode ser originada pelo vendedor ou cliente, permi-
tindo a interação para comprar, obter maiores informações e/ou reclamar.

3. Custo relativamente alto:

Os custos do telemarketing são relativamente altos, se comparados com outras
mídias, pois implicam em custos fixos do investimento em equipamento e a
manutenção de uma equipe de operadores, além do treinamento e os impulsos
cobrados.

Mas, a relação custo-benefício é positiva, porque as taxas de resposta são
comparativamente bem mais altas.

O Telemarketing desempenha um papel fundamental no Marketing Direto, em
relação:

+- A construção de banco de dados

+- Como principal meio de reposta

+- Como mídia principal do Marketing de Relacionamento.

As principais aplicações do Telemarketing são:

Telequalificação:

Na construção do database de prospects, a qualificação do nome obtido pode
ser feita pelo telefone, através de técnicas específicas.
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A qualificação do nome também reduz o desperdício de tempo da força de
vendas, que pode detectar oportunidades através da análise da telequalificação,
promovendo visitas somente a prospects de maior potencial e, direcionando ações
de mala direta aos de menor potencial.

A telequalificação pode ser pró-ativa, através do telemarketing ativo, ou reati-
va, como resultado de uma campanha, quando o prospect telefona para fazer o
pedido ou solicitar maiores informações.

Atualização de database

Periodicamente há necessidade de uma depuração do database e uma atualiza-I ção Como as taxas de retomo da mala direta, neste tipo de aplicação, são de cerca
de 2% a 4%, o mais indicado é o uso do Telemarketing,

Para recepção de pedidos de compra

Normalmente a venda por catálogo utiliza como um dos meios de resposta o
telefone, por ser uma mídia interativa, Ela é mais eficaz para o fechamento do
pedido, pois permite ao prospect esclarecer suas dúvidas, ocorrendo, conseqüen-
temente um aumento na taxa de resposta.

O telemarketing também pode desempenhar essa função nos anúncios de
resposta direta, tanto de televisão e rádio, como de revistas.

I Cross seUing
I

O Telemarketing pode ser usado no Marketing de Relacionamento para aumen-
tar a lucratividade do cliente, promovendo vendas de itens complementares ou não.
Um exemplo encontra-se na indústria de informática, que vende o hardware e
depois pratica o cross selling de suprimentos, impressoras,fax, etc, de acordo com
as necessidades detectadas no banco de dados, pela análise realizada com auxílio
de sistemas de suporte à decisão.
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Customer Service (Serviço de Atendimento do Cliente)

Este é um dos principais usos do telernarketing receptivo, e está em contínuo
processo de expansão, principalmente no Brasi1.

Através do número 800, ou chamada a cobrar, oferece-se a oportunidade ao

cliente de comunicar-se com a empresa, para obter mais informações ou reclamar

sobre algum problema. Este é um dos meios mais utilizados para obter umfeedback
do nível de satisfação com o produto ou serviço.

O maior diferencial do Telemarketing em relação a outro meio é a interação

entre empresa e cliente, permitindo a troca imediata de informações.

r

Gerenciamento de Contas Pequenas

Devido ao custo da força de vendas, muitas empresas promovem o atendimento

a contas pequenas através de uma equipe de vendas internas, que se caracteriza no

Telemarketing Sales Office, sem tradução adequada no português. Este sistema é

muito utilizado nas empresas business-to-business, para venda aos clientes já
existentes.

!

Suporte à Força de Vendas

Esta é uma aplicação mais abrangente do Telemarketing e constitui-se numa

(,--- aplicação diretamente ligada ao Marketing de Relacionamento, pois tem a função

de sistematizar certas ações decorrentes de uma estratégia de gerenciamento do

cliente, complementando as ações da força de vendas. As atividades que podem
ser abrangidas nesta aplicação são:

+- Agendamento a eventos

+- Agendamento de visitas do vendedor

+- Agendamento de demonstrações

+- Atendimento ao cliente, fornecendo todo o tipo de informações sobre o

andamento do pedido, situação de crédito, prazo de entrega, devoluções, etc.
Sendo, portanto, mais amplo que o Customer Service

+- Follow-up de qualquer natureza.
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Vendas técnicas

Quando o prospect necessita de um volume de informações muito grandes, e
que a sua necessidade é preenchida por soluções personalizadas, o Telemarketing
realizado por uma equipe técnica altamente qualificada pode ser extremamente
eficiente. Exemplo deste uso foi encontrado nas empresas de venda sob encomen-
da, onde o Telemarketing faz a pré-venda e muitas vezes inclusive faz a pré-pro-
posta.

Figura 9 - Potencial de Aplicação do Telemarketing
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Script

Os elementos mais importantes da atividade de Telemarketing são o script
(roteiro de ação) e o perfil dos recursos humanos.

O desenvolvimento de um script, normalmente, é realizado por pessoas com
muita experiência, pois exige o uso de técnicas muito específicas.

O script exige um briefing similar à carta da mala direta. Este briefing contém
a definição do conteúdo da mensagem que será transmitida pelo telefone. Ele deve
garantir que o script contenha as fases indicadas no conceito AIDA (159),para levar
à ação. Sua consistência deve ser a seguinte:

+- A abordagem: define como o prospect será abordado. Visa, segundo o
conceito AIDA, despertar a atenção através da apresentação do operador, da
empresa-e do objetivo da chamada. O estilo da abordagem é peculiar a cada
empresa e de acordo com o tipo de aplicação.

+- Apresentação: é segundo, Katzenstein & Sachs(160),o coração da mensa-
gem, porque contém a proposição e as informações que a fundamentam. É

durante a apresentação que se detalha a história do produto, os benefícios e a
oferta, que levam a uma ação imediata.

+- Objeções ou barreiras: vários argumentos são desenvolvidos para habilitar
o operador a superar as barreiras que impedem o prospect a realizar a ação
desejada. Forma-se um menu de contra-argumentos, que são utilizados de
acordo com a objeção apresentada.

+- Argumentação: são os atributos do produto ou serviço ou mesmo da ativi-
dade que o Telemarketing está desenvolvendo, apresentados de forma a
despertar o desejo doprospecto Normalmente existe um menu de argumentos,
que o operador usa de acordo com a percepção da necessidade do prospects
ou cliente, enfatizando um ou outro. Ou os utiliza numa seqüência que
conduza ao fechamento.

(159)Nota da Autora: AIDA significa uma sequência que procura conduzir uma ação ou venda através das seguintes
fases: Atenção - Interesse - Desejo - Ação.

(l60)KATZENSTEIN, Herbert & SACHS, William S. Dlrect Marketing ..., p. 299.
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.• Fechamento: é a obtenção do resultado desejado. É fazer com que o prospect

tome a ação objetivada no contato telefônico, quer seja uma decisão de

compra, ou de agendamento, ou de simplesmente prestar informações para

atualização do database. O fechamento normalmente é um comando mais
agressivo, que busca a decisão imediata.

O Telemarketing, portanto, pode ser c1assificado em receptivo e ativo.

Telemarketing Ativo é aquele que se constitui na mídia propriamente dita, pois

através dele flui a mensagem da empresa para o prospect ou cliente.

Telemarketing Receptivo constitui-se no meio de resposta, e neste caso é

complementar às outras mídias. Por isso, é a uma mídia de resposta por excelência.

O Telemarketing pode ser realizado por uma equipe própria, ou pode ser

contratado de empresas que prestam o serviço, que são os Bureau de Telemar-
keting.

C. MÍDIA ELETRÔNICA

A mídia eletrônica sempre foi uma das mais importantes mídias para a propa-

ganda tradicional, porque sua mensagem atinge grandes áreas geográficas, normal-

mente para uma audiência não-diferenciada. Esta característica exerce um grande

apelo sobre os publicitários tradicionais, pois podem conseguir uma grande cober-

tura geográfica com alta penetração de mercado.

Atualmente, a utilização da Televisão comercial e a cabo e o Rádio, como mídia

de resposta direta ou suporte, representa um dos mais significativos desenvolvi-
mentos dessa disciplina, conforme afirma Nash(l61).

Para Nash(162), a mídia eletrônica é única, porque oferece impacto, cobertura
de audiência e credibilidade.

A mídia eletrônica mais importante é a Televisão, e mesmo assim ainda tem

uma participação pequena no total dos gastos com mídias em Marketing Direto.

(161)NASH, E.L. Tbe Dírect Marketing , p. 147.
(162)NASH, E.L. Tbe Dírect Marketing , p. 147.
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Uma das causas, segundo Katzens~ein & Sachs(l63), é que a televisão é uma mídia
de massa com pouca seletividade e de alto custo.

Outro problema que a mídia eletrônica apresenta para o Marketing Direto é a
dificuldade de mensuração.

Bob Stone(l64) acrescenta, no leque de mídias disponíveis para Marketing
Direto, o vídeo cassete e o vídeo disco, que oferecem possibilidades inteiramente
novas de aplicação.

Stan Rapp, um dos maiores críticos do uso da mídia eletrônica dentro do
conceito do Marketing tradicional, é o autor que melhor define o uso da mídia
eletrônica integrada às mídias tradicionais de Marketing Direto. Para ele, ao longo
dos anos 90:

"... um número cada vez maior de anunciantes vai se mudar da

admirada propaganda. "criativa", que não produz nenhum efeito

visível, para a propaganda voltada para Banco de dados e para

a resposta, a qual estabelece contato, diálogo e vendas detectá-
veis imediatas, com clientes da vida real. "(165)

Continuando Stan Rapp afirma que:

"... no Marketing Direto de Massa, se utiliza o Marketing de

massa para chamar atenção e descobrir a identidade de seus

verdadeiros prospects, para depois dirigir-lhes isoladamente co-

municações adicionais. O meio para realizar isso, obviamente ,

éfazer uma oferta e solicitar uma resposta através de qualquer

meio apropriado: correio, fax, telefone, computador. Depois, o

anunciante usa esta resposta para construir uma ponte entre a

propaganda e a venda - ou indicando o distribuidor mais próxi-
mo, enviando informações, oferecendo inscrições num clube de

afinidade ou clube de cliente, ou qualquer outro meio aconselhável. "

(163)KATZENSTEIN, Herbert & SACHS, William S. Direct Marketlng ..., p. 299
(l64)STONE, Bob. Successful Dírect ..., p. 251.
(165)RAPP, Stan. Maximarketlng ..., p.80
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Existem duas aplicações de mídia eletrônica em Marketing Direto: para respos-
ta direta (direct response) e para apoio direto (direct support).

Cada uma dessas aplicações exige formatos diferentes, diferentes tratamentos
do copy e diferentes estratégias de mídia.

Propaganda de Resposta Direta

Nash(l66) define que:

"Resposta direta é utilizada para a propaganda produzir um
pedido de compra ou informação, ou uma doação imediatamen-
te. "

Por definição, precisa fornecer um endereço ou telefone para resposta.

Segundo Katzenstein & Sachs(167) o fator tempo num comercial de resposta

direta em rádio ou televisão é muito importante, pois a mensagem deve conter

todas as informações necessárias que levem à ação desejada. Portanto, excede os

30 segundos, podendo chegar a 120 segundos, para conseguir atrair a atenção para

a proposição e manter o interesse. A parte central do comercial deve ser o cerne

da argumentação, apresentando o principal benefício. Podendo, inclusive, ser

demonstrado o produto ou serviço, para dar maior credibilidade.

O fechamento do comercial, usualmente, apresenta a garantia de devolução e

o meio de resposta. Deve-se usar o tempo necessário para que o telespectador
retenha qual é o meio de resposta.

Este tipo de utilização não serve para qualquer tipo de produto. Para
Nash(168), o tipo de produto ou serviço dever ter um apelo para uma grande

audiência ou ser passível de segmentação por tipo de programação.

Continuando, Nash também afirma que Televisão de Resposta Direta é grande,
atraente e excitante. O potencial é enorme para o produto e oferta certos, mas

(l66)NASH, E.L. The Dírect Marketlng ..., p. 148.
(167)KATZENSTEIN, Herbert & SACHS, William S. Dlrect Marketing ..., p. 356.
(168)NASH, E.L. The Dlrect Marketlng .'" p. 148.

94



enfatiza que o fator de risco de fracasso é maior, e se alguém decidir usar esta mídia
deve fazê-lo consciente do mesmo.

Mídia Eletrônica de Suporte

Esta aplicação não é uma mídia em SI mesma, mas coadjuvante a outras

mídias,com o objetivo de aumentar a taxa de resposta.

Segundo Nash (169) o uso de mídia eletrônica, raramente, reduz o custo por

pedido, mas sim aumenta o número de respostas.

As técnicas empregadas em comerciais de apoio são idênticas aos comerciais

tradicionais: os comerciais são curtos e a mensagem principal visa, normalmente,

a remeter o telespectador a uma mala direta ou a um encarte num jornal ou revista.

O uso de propaganda de apoio e de resposta direta, mesmo nos Estados Unidos,

ainda encontra-se em desenvolvimento.

Aqui no Brasil, segundo Eduardo Souza Aranha(170), uma conjugação de

fatores: altos custos, conjuntura econômica, hábitos dos consumidores e falta de

tradição e experiência no uso desta mídia pelo Marketing Direto, inibem seu uso
de modo mais efetivo.

D. M/DIA IMPRESSA

As duas principais mídias impressas são o jornal e a revista.

A utilização dessa mídia, comparativamente a outras, não é muito grande no

Marketing Direto, devido as desvantagens que apresenta. Primeiro, ela não é uma

mídia pessoal, é de massa, dirigida ao grande público. Segundo, os leitores lêem

os anúncios por puro acaso, segundo Katzenstein & Sachs(71) , que a considera
como uma mídia involuntária.

Apesar das desvantagens, Nash(172) considera que em algumas aplicações a

mídia impressa supera a mala direta. As razões para este fato são:

(169)NASH, E.L. The Direct Marketing ... , p. 156.
(170)Nota da Autora: Comentário extraído em entrevista por ocasião da elaboração deste trabalho.
(171)KATZENSTEIN, Herbert & SACHS, William S. Dírect Marketlng ... , p. 309.
(l72)NASH, E.L. The Dírect Marketlng ... , p. 164-165.
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.• Ordem econômica:

A mídia impressa atinge um público muito maior, com menor custo, que a
mala direta, porém com menor pertinência.

.• Credibilidade:

A mídia impressa, implicitamente, transfere a credibilidade da publicação à
peça de Marketing Direto veiculada.

.• Expansão de lista (buckshotting):

Alguns segmentos de mercado não possuem listas com um número suficiente

de nomes para gerar os resultados desejados, portanto, o uso de mídia

impressa permite atingir, através do esforço de massa, os prospects mais
efetivamente.

.• Criação de novos mercados:

Iniciar com um produto ou serviço novo muitas vezes requer, segundo

Nash(173),ir ao mercado eni geral e deixar o produto ou serviço, pelas

respostas geradas, indicar qual é o seu segmento ou seu nível de consumo.

Bob Stone (174), entretanto, percebe de maneira mais favorável o uso da mídia

impressa em Marketing Direto. Para ele:

"Uma revista que traz resultados para uma variedade de propa-

ganda de resposta direta é como uma loja de aluguel barato com

grande tráfego. É mais rentável que uma loja vendendo a mesma
mercadoria do lado errado da cidade. "

As revistas são mídias de caráter nacional e, normalmente, oferecem maior

possibilidade de segmentação que os jornais, por serem dirigidas a públicos

diferenciados. Esta publicações são segmentadas de acordo com o público a que
se dirigem: femininas, masculinas, de moda, de cinema, etc.

(173)NASH, E.L. Tbe Direct Marketlng ..., p. 114.
(174)STONE, Bob. Successful Dírect ..., p. 192.
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A revista, em relação ao jornal, possui uma vida útil maior, pois são guardadas
e lidas por períodos de tempo maior.

Bob Stone(l75) afirma, em relação aos jornais, de que os mesmos são em grande

número e têm alta circulação, constituindo-se numa oportunidade excelente para
o Marketing Direto.

Os jornais são mídias locais. E a sua principal característica é a grande
penetração que possibilita em mercados locais.

Nos Estados Unidos, o uso principal do jornal destina-se à veiculação de

encartes (preprints ou freestanding inserts) e cupons, principalmente nos suple-

mentos de domingo. O jornal é a principal mídia para distribuição de cupons, nos
Estados Unidos.

No Brasil, segundo um estudo realizado pela Souza Aranha Marketing &
Direto, sob nossa coordenação(l76), para o jornal O Estado de São Paulo, sua

utilização como mídia de Marketing direto é insignificante, cerca de 2 % de seu

espaço publicitário. As razões encontradas para esse fato foram: a cuponagem, de

uso tradicional nos Estados Unidos, no Brasil não existe, e; o próprio conceito do

uso integrado do jornal com outras mídias ainda não se consolidou entre os

profissionais do Marketing Direto, que preferencialmente fazem campanhas de
mala direta.

E. CATÁLOGOS

Katzenstein & Sachs(l77) consideram catálogos um importante ramo do Mar-

keting Direto. Eles podem ser classificados de duas maneiras: ligados a operações
de varejo ou não e especializados por produtos ou genéricos.

O maior número de catálogos está ligado a operações de varejo, com dois
objetivos:

(175)STONE, Bob Successful Dírect..., p. 192.
(176)Nota da Autora: Pesquisa realizada em 1990 sobre o Mercado Anunciante de Marketing Direto. Souza Aranha

Marketing & Direto
(177)KATZENSTEIN. Herbert & SACHS. WiIliam S. Direct Marketlng ...• p. 279.
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.•. Gerar tráfego para a loja

.•. Expandir vendas para fora da área de comércio da loja.

Os produtos de um catálogo podem ser comprados por categoria de produtos

ou livre escolha. De qualquer maneira, a técnica consiste em apresentar os melho-
res produtos primeiro e os de menor giro no final.

Bob Stone(178) classifica os catálogos em:

+- Catálogos ligados a lojas:

Muitas lojas de varejo utilizam os catálogos para promover os produtos e a

loja. Um dos principais objetivos é atingir o público longe da área de
influência da loja.

+- Catálogos de linha completa de produtos:

Constituem-se em verdadeiras lojas de departamento. Uma das categorias
deste catálogo é o do atacadista.

+- Catálogos Business-to-Business:

Este tipo de catálogo apresentou um crescimento muito grande na década

passada. Normalmente busca obter vendas por telefone ou pelo correio, ou
então a chamada de visita do vendedor.

+- Catálogos especializados:

Este tipo de catálogo apresentou a maior taxa de crescimento nos anos 80,

pois visam atender necessidades específicas ligadas a estilos de vida.

Exemplos: catálogos de flores, de roupas esportivas, produtos para con-
valescentes etc.

No Brasil, devido a alta inflação, a operação de venda por catálogo é muito
arriscada. Existem poucas empresas atuando com venda por catálogo. As duas

maiores operações de venda por catálogo são da Posthaus, de Blumenau (SC), e

(178)STONE, Bob. Successful..., p. 349-380.
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da Hermes (RJ). Existem catálogos como das lojas H.Stem, JôGe Meias e outros,

que visam gerar tráfego para as lojas e possuem um caráter mais promocional.

Devido ao escopo deste estudo não será analisada em profundidade a atividade
de catálogo(l79)

3.3.3. A OFERTA

Para Bob Stone(180):

'j4 proposição que se faz ao cliente ou prospect - mais freqüen-
temente denominada de oferta - pode representar a diferença
entre o sucesso ou fracasso. Dependendo da oferta, a diferença
na taxa de resposta pode ser de 25, 50 ou 100%... "

Não só a oferta é que faz a diferença, mas a forma como é apresentada,
impactando diferentemente o público.

Katzenstein & Sachs(l81) consideram a oferta como a peça central da mensa-

gem do Marketing Direto, sendo o elemento principal para obter uma resposta
satisfatória e imediata.

Uma boa oferta, com um copy medíocre, obtém melhor resposta que um
excelente copy, com oferta fraca.

A oferta deve ter a capacidade de persuadir o prospect a tomar uma ação
imediata.

Katzenstein & Sachs comentam ainda, que a oferta vincula o produto a três

elementos: preço, condições de pagamento e fatores chaves da transação. Além

desses três fatores instigadores, podem existir opcionalmente mais dois: argumen-

tos promocionais e artifícios de redução de risco (garantia e devolução garantida).

Para Bob Stone(182) existem dez fatores que devem ser considerados no
desenvolvimento das ofertas:

(179)Nota da Autora: Para aprofundamento sugere-se: FKATZENSTEIN, Herbert & SACHS, WiIliam S. Dírect
Marketing ..., p. 259-284; STONE, Bob. SuccessCulDírect ...,p. 349-380.

(180)STONE, Bob. Successful Dírect ..., p. 59.
(181)KATZENSTEIN, Herbert & SACHS, William S. Direct Marketlng ..., p. 205.
(182)STONE, Bob. SuccessCul Dlrect ..., p. 61.
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1. Preço: deve-se testar o melhor preço para maximizar os resultados a longo
prazo.

2. Transporte e manuseio: o custo de transporte e manuseio é um fator impor-
tante do preço.

3. Unidade de venda: o produto pode ser vendido unitariamente, ou "dois por",

ou ainda, "um conjunto de X unidades". Para Bob Stone, quanto mais unidades
puderem ser vendidas por pedido melhor.

4. Opcionais: opcionais como cores especiais, tamanhos, personalização, etc,

podem elevar o valor médio do pedido.

s. Compromisso futuro: ofertas tipo "compre um disco e pague apenas X
dólares, se você se comprometer a comprar mais seis durante os próximos 12

meses". Este tipo de oferta é muito comum no mercado de discos e livros nos
Estados Unidos.

6. Opções de crédito: normalmente utilizam-se uma ou mais opções de crédito,

como cartões de crédito ou ordem de pagamento.

7. Incentivos: brindes, descontos, sweepstakes. Chamada Toll free ou a cobrar,

são incentivos que podem aumentar a taxa de resposta em 15%.

8. Prazo determinado: prazo determinado acrescenta o fator de urgência à
oferta.

9. Quantidades limitadas: um apelo do tipo "Foram produzidas apenas 5.000
cópias" confere exclusividade à oferta.

10. Garantia: existem dois tipos de garantia: 1) devolução no caso de insatisfa-

ção com o produto e 2) devolução e/ou substituição por defeito.

Segundo Katzenstein(183) a oferta não determina necessariamente o conteúdo

da mensagem. Ofertas similares podem conter dados e garantias diferentes. Supor-
te para as proposições e os argumentos racionais para o comprador podem ser bem
diferentes.

(183)KA1ZENSTEIN, Herbert & SACHS, WilIiam s. Dírect Marketlng ..., p. 217.

100

RIRllnT~f' i~



•..

As características constantes da mensagem de ofertas em Marketing Direto são:

+- Copy longo, em termos de forma. Uma carta de mala direta pode ser de várias
páginas.

+- A mensagem deve exercer todas as funções de venda:
... deve atrair a atenção sobre si mesma
... deve despertar o desejo de adquirir o produto ou solicitar a informação
... deve fazer ofechamento da venda, ou levar à ação desejada.

Os apelos das mensagens, normalmente, lidam com:

1. Níveis de racionalidade:

Existem muitos métodos de persuasão, desde os racionais até os mais irracio-
nais ou puramente emocionais.

Mas, em Marketing Direto, as mensagens racionais são mais aceitas, pois
suportam a proposição com objetividade e dados factuais.

2. Atributos do produto:

As comunicações em Marketing Direto são geralmente orientadas para o
produto ou serviço. Enfatizam desenho, funcionalidade, embalagem, cor,
preço, etc. Mas também podem ser orientadas para a pessoa, enfatizando os
benefícios pessoais.

3. Apelos positivos ou negativos

4. Venda agressiva:
Dependendo do comando de ação, a venda pode ser mais ou menos agressiva.
A venda agressiva é típica do varejo, criando um senso de urgência e oportu-
nidade.

1
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4. MARKETING DE RELACIONAMENTO: A INTEGRAÇAO
ENTRE MARKETING E INFORMÁTICA

4.1. A EVOLUÇÃO PARA UM NOVO MARKETING

Para Stan Rapp(184) os anos 80 serão lembrados na história do Marketing como
a década da transição.

"Cada norma estabelecida na propaganda epromoção está sendo
transformada pela nova economia e tecnologia"

A principal característica da década de 80 foi a transição da Sociedade Indus-

trial para a Sociedade de Informação, trazendo mudanças sociais, econômicas e
políticas de forma cada vez mais rápida e marcante.

Essas mudanças não ocorrem de repente ou aleatoriamente, processam-se

lentamente num continuum, passando de uma fase para outra.

Existem diversas maneiras de descrever a evolução do Marketing, para Stan
Rapp(185) e Charles C. Carey(l86), ocorreram as seguintes fases:

~ Era do Marketing de Massa: A era da produção em massa e propaganda de

massa emergiu após a II Grande Guerra, e teve o seu apogeu nos anos 50 e

60. O cliente transformou-se em consumidor, revelando pela própria natureza
do nome um distanciamento no relacionamento.

~ Era da segmentação: Na década de 70 proliferaram as técnicas de segmen-

tação de mercado, permitindo dirigir o esforço de Marketing a grupos de
consumidores mais homogêneos.

(184) RAPP, S. Maxirnarketlng p.xv
(185) RAPP, S. Maximarketing p.xv
(186) CAREY, Charles C .. Consumers become customers ...again! The Direct Marketing Opportunity.

Dlrectíons, volll, number 2, Marcb/April1989, p.2
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.• Era do Marketing de Nicho: Nos anos 80.0 mercado foi repartido em grupos

cada vez menores de consumidores - cada grupo com necessidades e desejos

específicos a serem satisfeitos. Nichificaçâo era a palavra de ordem.

.• Era do Cliente: Estamos vivendo este momento, em que uma força vinda do

consumidor está mudando o mercado. Consumidores querem voltar ao status

clientes, no sentido de serem tratados corno indivíduos, com suas necessida-
des entendidas e atendidas.

Essa exigência de uma individualização no tratamento ao consumidor foi muito
(187)bem captada por Carey :

"Hoje, os clientes desejam fazer negócios com empresas que
oferecem serviços agregados a seus produtos antes, durante e
após a venda. Eles procuram um relacionamento de longo prazo,
onde as necessidades individuais possam ser atendidas não so-
mente hoje, mas também no futuro. "

Na Era do Cliente existe uma demanda por prüdutüs .ou serviços com mais
qualidade e valor extra.

Naisbitt e Aburdene(l88) identificaram como lO! tendência o triunfo do Indiví-

duo, e é ela que explica porque está se prücessandü mudanças no comportamento

do consumidor, nos seus desejos, necessidades e conseqüentemente no seu estilo

de vida, que culminam numa nova época, que será a Era do Cliente:

"0 reconhecimento do indivíduo é o fio condutor que une todas
as tendências descritas no livro. Premia-se o esforço individual
e o espírito empreendedor. .. os indivíduos buscam a qualidade de
vida, e com esta ascensão, vem a supremacia do consumidor. "

(187) CAREY, Charles c..Consumers become customers ...again! The Direct Marketíng Opportunity. Dírectíons, vol
11, number 2, March/April1989, p. 3

(188) NAISBITT, J. & ABURDENE,P. Megatrends ... , p. 348·361.
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Para McKenna(l89) os anos 90 pertencerão ao c1iente, porque os avanços

tecnológicos estão habilitando as empresas a produzirem uma variedade enorme

de produtos. Conseqüentemente, os clientes terão maiores opções de compra e

apercebem-se do valor da escolha, havendo um declínio na lealdade à marca.

Continuando McKenna afirma(l90):

"It is time for the concept of Marketing and positioning to be

redefined. The standart promotional concept needs to be aban-

doned in favor of an approach based on customer and industry
infraestruture relationship. /I

Rosenfield(191) insere essas mudanças num contexto mais amplo, mais visio-
nário:

"Os anos 90 serão uma década prodigiosa. Junto com a expecta-

tiva do novo milênio, a febre da globalização e a unificação da

Europa, os eventos ocorridos no Leste Europeu, na União Sovié-

tica e Sul da África sugerem uma nova ordem mundial, antes do

ano 2000. Esta década será prodigiosa também para o Marketing
e, principalmente, para o Marketing Direto. "

Continuando Rosenfield afirma que fenômenos demográficos e tecnológicos,

que começaram há duas décadas, assumem proporções mundiais. O crescimento

na fragmentação de mercado combinado com um decréscimo no custo do proces-

samento e armazenamento dos dados e das telecomunicações irá criar uma nova

era, na qual o Marketing estará concentrado ao redor de Databases e os marketers
serão o que são os chamados hoje direct marketers.

Realmente os anos 90 trazem um desafio, não só aos marketers, mas a todos os
executivos, que é acompanhar a dinâmica do mercado.

(189) McKENNA, R. Relatlonsblp p.l
(190)McKENNA, R. ReIatlonsblp p.25
(191) ROSENFIELD, James R.. Direct Marketing Sense and Nonsense in Global Village,

Dataline: DMA, vol. 5 (2), aprill990, p. I

104



A mudança na forma de administrar não pode ser feita de forma abstrata. Deve

ser feita dentro de dois contextos, que se complementam: o mercado e a tecnologia.

Desta forma, decisões serão tomadas avaliando as oportunidades de mercado,

otimizando os recursos e habilidades da empresa. Marketing será um processo
envolvendo toda a empresa, um modo de administrar.

Administrar a empresa sob a filosofia de Marketing é o único caminho para

construir um relacionamento forte com clientes e com a infra-estrutura (fornece-
dores, governo, etc).

Vários autores reconhecem este fato, conforme já constatado na revisão biblio-
gráfica, mas McKenna(l92) é enfático, pois para ele:

"Marketing significa construir e sustentar relacionamento com
clientes e infra-estrutura para garantir a vantagem competitiva. "

A vantagem competitiva sustenta-se porque uma empresa orientada para o

mercado monitora os elementos do seu ambiente competitivo: tendências da

tecnologia, dinâmica do mercado, tendências sociais e econômicas e, principal-

mente, o cliente e a maneira como ele percebe o produto ou serviços.

Esse monitoramento permite, rapidamente, introduzir adaptações à estratégia

da empresa, que reage e molda-se às novas condições competitivas do mercado.

Outra forma de sustentar a vantagem competitiva, através da orientação para o

mercado, está no fato de que a mesma esta assentada firmemente sobre o pilar da

orientação para o cliente, mudando a comunicação do monólogo para o diálogo.

Essa comunicação com os clientes no novo Marketing envolve ouvir mais do

que falar. E é através do diálogo que se constrói o relacionamento. Produtos e
serviços são concebidos, adaptados e aceitos.

Segundo McKenna(l93) e Stan Rapp(l94) a comunicação de massa é efetiva

com poucos produtos, a lealdade à marca é decrescente e há um grande desperdício
e ineficiência na comunicação em geral.

(192) McKENNA, R. Relatlonshlp p. 26
(193)McKENNA, R. Relatíonshlp p. 119
(194~PP, S. 5! Geração ... p. 195
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Portanto, há necessidade da prática de um Marketing, que segundo Stan
Rapp(195):

"...use a propaganda para iniciar, e o orçamento da promoção de
vendas para continuar um relacionamento a longo prazo com
prospects e clientes. "

Para McKenna(196) há muitas maneiras de se comunicar com a infra-estrutura.
Umas mais caras, outras menos. Existem as formas diretas e indiretas de comuni-
cação. As formas diretas incluem telemarketing e vendas pessoais. Formas indire-
tas usam intermediários para enviar a mensagem. Para ele propaganda é uma forma
indireta de comunicação que estabelece um monólogo com os clientes.

Continuando, ele afirma que a tecnologia da Informática mudou dramaticamen-
te a maneira como a comunicação realiza-se nas empresas, na maneira de se fazer
negócios.

"Comunicação interativa rapidamente está se tornando uma
realidade. "

o diálogo entre produtor e fornecedor e entre todos os intermediários, bem
como com os clientes, é facilitado pelos produtos e serviços colocados à disposição
das empresas pela tecnologia.

Portanto, é nesse contexto que a incorporação das técnicas de comunicação do
Marketing Direto ao Marketing tradicional permitem efetivamente que uma em-
presa desenvolva as suas atividades de comunicação, criando e explorando rela-
cionamentos diretos com seus clientes, prospects e fornecedores.

As duas principais contribuições que o Marketing Direto traz para que a
orientação para o mercado possa, efetivamente, construir um relacionamento
eficaz e duradouro com seus clientes e infra-estrutura são:

(195) RAPP, S. 5! Geração ... p. 151
(196) McKENNA, R. Relationship ... p. 119
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.•. A expertise em utilizar uma ou mais midias integradamente para obter uma
resposta mensurável ou transação em qualquer lugar.(197)

.•. As técnicas de Database Marketing, que permitem tratar indivíduos como
clientes e não como consumidores.

Através do uso do Database Marketing, os markete rs podem realmente entender

as necessidades dos seus clientes e prospects. Estas informações são utilizadas para

criar programas de comunicação efetivos, pertinentes a cada indivíduo, porque
captam preferências e necessidades individuais.

Com isso, empresa e cliente constroem um relacionamento baseado na confian-
ça, porque satisfaz necessidades mútuas.

Para Care/198):

"Database Marketing envolve uma nova disciplina que oferece

soluções inovadoras para o desafio do Marketing .. "

Adiante ele afirma que essas soluções tem as seguintes características:

1.Solução na análise estratégica: porque combina análise de situação (mercado,

concorrência, tendências) com análise de dados ( o que existe no banco de

dados em termos de comportamento de compra, resposta ao esforço mercado-

lógico, segmentação de mercado, etc.). Essa análise envolve modelos estatís-

ticos, estocásticos e preditivos. Desenvolvendo melhor a idéia de Carey,

pode-se dizer que o processo decisório é aperfeiçoado porque se implanta um
Market Intelligence eficaz.

2. Solução na comunicação: porque pode-se sistematizar comunicações dirigi-

das, através de técnicas criativas, seleção de mídias, listas segmentadas, etc.,

(197) BAIER, Martin. Elements of'Dírect Marketlng. New York, McGraw·HilI Inc., 1983, p. 4
(198):::AREY,Charles C.. Consumers Become Customers ...Again! The Direct Marketing Opportunity. D1rectlons, vol

11, number 2, March/April1989, p. 3
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que permitem atingir clientes e prospects individualmente, gerando pertinên-
cia , obtendo a melhor taxa de resposta.

3. Soluções em Sistema de Informações: Banco de Dados com informações
sobre clientes eprospects, fornecedores etc., contendo dados detalhados sobre
as transações com a empresa, (tipo de compras, resposta a promoções, gastos,
etc.), bem como todos os dados sócio-demográficos e estilo de vida.

A base de dados sobre os clientes e prospects, aliada a modelos de previsão e
segmentação de mercado, integrados em Sistemas de Suporte à Decisão, auxilia a
empresa a criar uma base de conhecimento e de técnicas, que se traduz em
vantagem competitiva.

A tecnologia de Database Marketing, em minutos, pode fornecer informações,
incluindo nomes e endereços se necessário, que aumentam enormemente a capa-
cidade de resposta da empresa a ambientes em constante mudança.

Figura 10 - Marketing de Relacionamento e Database
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4.2. O CONCEITO DE MARKETING DE RELACIONAMENTO

o novo Marketing, é simplesmente a adoção da filosofia do Marketing Tradi-
cional, com escopo ampliado, quando se traduz numa forma de administrar a
empresa, onde existe um compromisso de todos em buscar implementar a orienta-
ção para o mercado, construindo um relacionamento duradouro e consistente com
seus clientes e fornecedores.

Portanto, Marketing de Relacionamento é uma filosofia de administração
empresarial, baseada na aceitação da orientação para o cliente e para o lucro por
parte de toda a empresa e no reconhecimento de que se deve buscar novas formas
de comunicação para estabelecer um relacionamento profundo e duradouro com
os clientes, prospects, fornecedores e todos os intermediários, como forma de obter
uma vantagem competitiva sustentável.

Neste estudo considera-se Marketing de Relacionamento como o conceito de
Marketing redefinido, integrando-o à Tecnologia da Informação para se adaptar às
características da Era do Cliente, utilizando a técnica do Database Marketing,
como ferramenta para o seu exercício pleno.

Portanto, o Marketing de Relacionamento constitui-se numa alternativa ao
antigo approach do conceito, por se assentar sobre informações, conhecimento e
experiência (knowledge-based e experience-based):(199)

.• Sobre a tecnologia na qual compete

.• Sobre a sua concorrência

.• Sobre os seus clientes

.• Sobre novas fontes de tecnologia que podem alterar o ambiente competitivo

(199)McKENNA, R. Relatlonshlp ... p. 3
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.•. Sobre sua própria organização:
- capacidades,
- planos,
- recursos e
- maneira de fazer negócio

4.2.1. AS PRINCIPAIS CARATERíSTICAS DO MARKETING DE
RELACIONAMENTO

As principais características do Marketing de Relacionamento, que se ligam
com o paradigma de kwoledge-based, segundo McKenna, são:

1. A integração do cliente no processo de planejamento dos produtos ou
serviços, para garantir que os mesmos sejam desenvolvidos, não somente em
função das necessidades e desejos do cliente, mas também de acordo com a
estratégia do cliente. Isto é válido, principalmente, no mercado business-to-
business.

2. O desenvolvimento de nichos de mercado onde, o conhecimento da empresa
sobre canais de distribuição e identificação de segmentos, leva a um ganho de
mercado.

3. Desenvolvimento da infra-estrutura de fornecedores, vendas, parceiros,
governo, e clientes, em que o relacionamento irá ajudar a criar e sustentar a
imagem da empresa e o seu desenvolvimento tecnológico.

Quanto aos aspectos de experience-based, o Marketing de Relacionamento
enfatiza a interatividade, conectividade e criatividade, significando que:

1. A empresa irá despender esforços mercadológicos e tempo com os seus
clientes, monitorando constantemente as mudanças que ocorrem no ambiente
competitivo, através de um Sistema de Suporte a Decisões Mercadológico,
possuindo um afinado sistema de Market Intelligence integrado a toda a
empresa.
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2. Monitoramento constante da concorrência, dentro do conceito definido por
Porter(200), onde uma análise da concorrência é usada como um importante
ponto de partida para prever as condições futuras da indústria. Em que os
prováveis movimentos de cada concorrente e da sua capacidade de responder
a mudanças pode determinar a perda ou ganho de vantagem competitiva da
empresa. Na Figura 11, temos um fluxo adaptado, que detalha as funções de
um Sistema de Inteligência sobre a Concorrência(201)

3. Desenvolvimento de um Sistema de Análise Mercadológica, que pelo
feedback (principalmente pela mensurabilidade) retoma a informação sobre
mercado, concorrência e comportamento dos clientes, fornecedores e outros
intermediários, para o Sistema de Suporte à Decisão, aperfeiçoando o próprio
sistema e permitindo uma tomada de decisão ágil e consistente, num processo
contínuo de adaptação às condições mutantes do ambiente competitivo.

(200»ORTER, Michael E.. Estratégia Competitiva , p. 82-85.
(201»ORTER., Michael E.. Estratégia Competltlva , p. 84
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Figura 11 - Sistema de Inteligência sobre a Concorrência
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Não que o conceito de Marketing já não tivesse exaustivamente enfatizado a

importância de tais procedimentos, mas conforme verificado neste estudo, é na

década de 90, para garantir a vantagem competitiva e a própria sobrevivência da

empresa, que urge a necessidade redefinir os conceitos de como administrar a
empresa, orientando-a para o mercado, num sentido pleno,

Conforme descrito anteriormente, existe um momento certo para que a relação

custo-benefício de uma mudança na filosofia empresarial torne-se favorável. O

amadurecimento e as condições tecnológicas para facilitar essa mudança estão ocor-

rendo neste inicio de década, possibilitando à empresa responder ao movimento vindo

do próprio cliente e do mercado, forçando a sua adaptação para garantir a sobrevivência

através do desenvolvimento e manutenção da vantagem competitiva.

4.2.2. IMPLEMENTAÇÃO DO MARKETING DE RELACIONAMENTO

O conceito de custo-benefício é relevante, pois segundo Bill Davis(202), a

implementação do Marketing de Relacionamento, utilizando as técnicas de Data-

base Marketing, não é fácil. Muitas empresas entendem o conceito, mas perdem-se
na implementação, dado que:

"Para se adaptar a este novo ambiente mercadológico existem 5
pontos de comprometimento, que são:
Tempo: Para implantar a novafilosofia é necessário no mínimo
um ano, e normalmente o período de pay-back requer de 3 a 5
anos. Esse tempo reduz-se quando as empresas são pequenas ou
os projetos são implantados gradualmente.
Finanças: Programas de Database Marketing para suportar o
Marketing de Relacionamento não são tão baratos, principal-
mente inicialmente. Tomam tempo e dinheiro. Complementando,
ressalta-se que são menos caros que programas de Marketing de
Massa e que são estruturas permanentes, com resultados cumu-

(202) DAVIS, Bil!. Fulfilling Tbe Promise of Database Marketing. Directlons, vol 12 (2), May/June 1990, p. 6-8.
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lativos e, principalmente, mensuráveis.
Comprometimento de Vendas e de outros Departamentos: O

suporte da força de vendas é fundamental para o sucesso deste
conceito. Força de vendas é a linha defrente que tem o conheci-
mento mais completo sobre um cliente ou prospecto Se esta
informação não épassada para o sistema (para dentro da empre-
sa) todo o Sistema de Informações torna-se obsoleto e inconsis-
tente. Acrescenta-se que as informações de outros
departamentos, como Pesquisa & Desenvolvimento, tem a mesma
relevância.
Comprometimento da Alta e Média Gerência: é fundamental
para o sucesso da adoção do novo conceito, epara que essa nova
filosofia permeie toda a organização. A área de Marketing assu-
me a responsabilidade de disseminar as informações por toda a
organização, e as demais funções devem ter o comprometimento
para responder efetivamente às necessidades de adaptação de-
tectadas.
Suporte Intelectual: Deve haver um compromisso intelectual
envolvendo o conhecimento de como as informações são coleta-
das, processadas, e de qual será o produto (output) fornecido
pelo Database e de como esse output será usado para a consecu-
ção dos objetivos de Marketing."

Este é um dos maiores desafios durante o período de transição para a orientação
para o mercado.

Conforme foi explanado no modelo conceitual da orientação para o merca-
do(203), a implementação do conceito de Marketing de Relacionamento requer o

suporte ativo em pequenas empresas, do próprio presidente, e nas empresas de
grande porte, dos executivos seniores.

(203) Nota da Autora: conceito desenvolvido no tópico 3.1.3.2
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o presidente ou executivos seniores, com paciência e determinação, precisam

a cada momento demonstrar o seu comprometimento, alocando os recursos neces-
sários para a implementação, tanto financeiros como humanos. Também devem

garantir a motivação dos níveis operacionais, para que no dia-a-dia as atividades

sejam realizadas para manter o programa em desenvolvimento, auxiliando na

superação das barreiras e resolução dos conflitos interdepartamentais, que serão
inevitáveis.

4.2.3. MARKETING DE RELACIONAMENTO E DATABASE MARKETING:
DISTINÇÃO TEÓRICA

Database Marketing, no contexto deste estudo, é tratado como uma ferramenta,

resultante da integração entre Marketing e a Tecnologia da Informação, notada-

mente a tecnologia de Banco de Dados, constituindo-se no maior facilitador para

a implementação e execução da orientação para o mercado.

Ainda não se estabeleceu um consenso quanto ao escopo e conceito de Database

Marketing, pois a literatura existente exalta os benefícios e usos, mas não o
posiciona e conceitua como disciplina.

Holder & Stone(204) do Direct Marketing Center, comentam que apesar de

existir um conjunto de literatura a respeito de Database Marketing, não existe um
corpo de conhecimento.

Na realidade, essa técnica firmou-se a partir do uso empírico que foi desenvol-
vido pelos profissionais de Marketing Direto.

No contexto deste estudo, o Database Marketing forma-se pela integração da

Tecnologia de Banco de Dados, do conhecimento dos Sistema de Informações, das

técnicas próprias da pesquisa mercadológica e do Marketing Direto, com o objetivo

de desenvolver certas atividades na consecução de objetivos estratégicos.

(204) HOLDER, Derek & STONE, Merlin. Literature Without Knowledge, Direct Response, vo142, June 1988, p.
66-67.
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o autor que mais se aproxima dessa abordagem é Stacey(205), que tem a
I

seguinte percepção sobre Database Marketing:

"Database Marketing deve ser usado como uma ferramenta ge-
rencial, como se usa uma calculadora ...

Database Marketing é a representação eletrônica do universo do
seu Marketing ...

É verdade que Database Marketing não é o Santo Graal. Mas o

que ocorre é que ele é a mais nova e eficaz ferramenta de
Marketing disponível".

Essas três afirmações situam Database Marketing como uma ferramenta de

Marketing, só que é uma ferramenta tão poderosa que alguns autores colocam-no
na posição da própria ciência a que serve.

O escopo do Database Marketing pode ser colocado em dois contextos:

1. Sentido abrangente: como uma ferramenta gerencial do Marketing de Rela-

cionamento. Nesse contexto o seu uso é mais abrangente, configurando-se

como um Sistema de Suporte à Decisão, e podendo ser representado na sua

configuração mais complexa conforme a Figura 12.

2. Sentido restrito: como Banco de Dados afeto às funções de Marketing Direto.

No contexto do Marketing Direto o seu uso é mais restrito, mas em termos da

configuração pode ser tão complexo ou mais que o sistema de sentido abran-

gente. O que muda é o escopo, pois não inclui as funções de Planejamento
Empresarial e Estratégia de Marketing.

Na prática émuito difícil estabelecer esta distinção. Éuma questão da definição
estratégica do Database Marketing.

(205) STACEY, Robert T.. Database Marketing - Fact or Fact? The Saga Continues. Direct Marketlng, vol53 (4),
Aug 1990, p. 81-95.
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Figura 12 - Configuração de Sistema de Database Marketing
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Os principais autores da atuaJidade reconhecem e confirmam que Database
Marketing é uma das mais eficientes e poderosas ferramentas disponíveis para o
exercício da filosofia de Marketing de Relacionamento.

Stan Rapp(206), um dos gurus do Database Marketing, enfatiza a importância
do Database quando comenta:

"Para empresas engajadas no Marketing Direto e vendas pes-
soais, o surgimento do Database de compradores tem sido mais
uma evolução do que uma revolução ... anteriormente era conhe-
cida como a lista de compradores ...mas o que transformou a lista
de compradores num Database foi a habilidade exclusiva do
computador de armazenar - ou encontrar - outros bits de infor-
mações sobre os compradores, além de seus nomes e endereços ...
um Database de compradores é a força mais potente do Marke-
ting, desde o surgimento da televisão."

(206) RAPP, S. 5! Geração ... p. 261
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Continuando, Stan Rapp(207) afirma que existe uma grande virada no pensa-

mento do Marketing: o poder da propaganda de consciência de produto e de
construção de imagem ainda é importante, porém o relacionamento desejado com
os consumidores individuais foi colocado como a prioridade do pensamento
estratégico. E, o cultivo de relacionamentos estáveis está sendo feito com base nas
informações dos bancos de dados de clientes.

Apesar de enfatizar a importância do Database Marketing, Stan Rapp faz uma
íntima associação de Database Marketing com Banco de Dados, cujo principal
atributo é fornecer listas segmentadas.

Nesse sentido, o principal objetivo do Database Marketing é construir relacio-
namentos estáveis apenas com clientes e prospects, através da comunicação, não
incluindo a função de Sistema de Suporte à Decisão.

Complementando, Flechter(208), considera que uma empresa precisa conhecer
seus clientes, não só segmentados segundo algum critério, ou então o seu perfil,
mas de uma forma muito mais detalhada, como um cliente individual.

Shaw & Stone, dois dos maiores expertises no assunto tem uma definição mais
ampla:

"Database Marketing is an interactive approach to Marketing,

which uses indivldually addressable Marketing media and

chanells (such mail, telephone, and sales force):

· To extend help to a company s target audience
· To stimulate their demand

· To stay close them by recording and keeping an electronic
Database memory of customer, prospect and all communication
and commercial contacts, to help improve all future contacs and

to ensure more realistic planning of ali Marketing. "

o crescimento recente do Database Marketing e seu uso como sinônimo de
Marketing Direto tem causado confusão na literatura. Isto vem acontecendo porque

(207) RAPP, S. 5! Geração ... p. xvii
(208) FLECHTER, K. Marketing Management ...p. 277.
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a prática do Marketing Direto pode ser extremamente aperfeiçoada pejas técnicas
de segmentação e pejo uso de Databases.

A melhor distinção entre Marketing Direto e Database Marketing foi dada por
David Shepard Associates(209) que reposiciona o Marketing Direto para um Novo

Marketing Direto, exercendo funções tradicionais e não tradicionais.

Para eles, quando as listas de nomes de compradores começaram a agregar mais

dados, o escopo e a complexidade técnica para a implementação de programas de

Marketing cresceu dramaticamente, exigindo uma expansão do escopo da discipli-

na. Como Database Marketing tinha uma forte conotação de processamento de

dados, e para reforçar a ampliação do escopo do Marketing Direto, eles preferem

denominar essa nova disciplina como Novo Marketing Direto, que é:

"The New Direct Marketing is an tnformation-drtven Marketing

process, managed by Database technology, that enables

marketers to develop and implement customized Marketing
programs and strategies. /I

Apesar da evolução e ampliação do escopo, o Marketing Direto ainda concei-

tua-se dentro do sentido restrito. Por isso, nesse estudo, apesar do reconhecimento

de que Database Marketing se originou e evoluiu na prática do Marketing Direto,

utilizamos o conceito com sentido mais amplo, integrado ao Marketing de Rela-
cionamento, desenvolvido por McKenna.

A diferença do Marketing Direto em relação ao Marketing de Relacionamento

de McKenna, é que para estabelecer relacionamentos estáveis com a infra-estru-

'><--- tura, o sistema de Database Marketing, não se constitui só de informações sobre
/ êlientes e prospects, mas também da concorrência, fornecedores, e todos os

intermediários. Por isso, no limite constitui-se num Sistema de Suporte à Decisão,
além de ser um sistema de comunicação individualizada.

Essa percepção é corroborada por Flechter(21O) quando comenta que Marketing

Direto tem sido definido como uma atividade que cria e explora com lucro o

(209) THE NEW DIRECT MARKETING: How to Irnplement a Profit-driven Database Marketing Strategy. David
Shepard Assoclates, IDe., Homewood, IL, Dow Jones-Irwin, 1990, p. 7.
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relacionamento entre a empresa e seus prospects e tende a focar as oportunidades

de comunicação em novas mídias eletrônicas, Telemarketing e propaganda de

resposta direta. Para ele, o verdadeiro Database Marketing pode ser utilizado com

esta finalidade, mas pode ser estendido para o planejamento mercadológico e

relacionamentos de longo-prazo em geral, indo além do escopo da comunicação
mercadológica.

4.3. MARKETING DE RELACIONAMENTO E A VANTAGEM
COMPETITIVA

M· h I P (211) id . . .IC ae orter consi era que uma empresa cna sua vantagem competitrva
quando:

"... a empresa consegue lidar com habilidade com as cinco forças
competitivas melhor que seus rivais... a base fundamental do
desempenho acima da média a longo prazo é a vantagem compe-
titiva sustentável. Embora uma empresa possa ter inúmeros pon-
tos fortes e pontos fracos, em comparação com seus
concorrentes, existem dois tipos básicos de vantagem competiti-
va: baixo custo ou diferenciação."

Tanto na vantagem competitiva de baixo custo como na de diferenciação,
Porter(212) aponta que:

"... surge fundamentalmente do valor que uma empresa consegue
criar para os seus compradores, e que ultrapassa o custo de
fabricação pela empresa. "

(210) FLECHTER, K. Marketing Management...p. 278.
(2U) PORTER, M.E.. Vantagem Competitiva: Criando e Sustentando um Desempenho Superior. São Paulo,

Editora Campus, 1989, p. 9, 103, 105, 154, 165.
(212) PORTER, M.E.. Vantagem Competitiva ..., p. 2.
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Complementando, Day & Wensley(213) su~erem que a vantagem competitiva

é consequência do uso de recursos e talentos (habilidades) superiores na adminis-

tração de uma empresa, em relação a seus concorrentes.

Para Day & Wensley<214):

"Essas habilidades e recursos refletem o padrão de investimentos
para melhorar a posição competitiva.

A sustentabilidade da posição competitiva requer que a empresa

levante barreiras que dificultem a imitação.

Como essas barreiras contra a imitação estão sendo constantemente corroídas,

a empresa precisa continuamente investir, para sustentar ou aperfeiçoar esta
vantagem."

A criação e sustentação da vantagem competitiva, segundo Day & Wesley<215),

é resultante de um processo contínuo, cíclico, representado na Figura 13

Figura 13 - Os Elementos da Vantagem Competitiva

Fontes da Vantagem
Competitiva

Vantagens Resultados
Competitivas

.......• Satisfação.......• Valor Superior .......• Fidelização.......• Custo Relativo .......• Market ShareBaixo .......• Rentabilidade

,
Investimentos para

Sustentar a
Vantagem Competitiva

~

.......•Talentos

.......•Recursos

(213) DA Y, G.S. & WENSLEY, R. Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority.
Jouroa! of Marketíng, vol52 (2),1988, p. 1-20.

(214) DAY, G.S. & WENSLEY, R. Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority.
Jouroa! ofMarketing, vol52 (2), 1988,p. 8.

(215) DAY, G.S. & WENSLEY, R. Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority.
Jouroa! ofMarketlng, vol52 (2),1988, p. 8.
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o uso de habilidades superiores na administração significa que os recursos

humanos, em qualquer nível, têm atitudes, valores, disposição e capacidade para

responder efetivamente às necessidades de adaptação que sustentem a vantagem
obtida.

Mas, para Flechter(216) essas habilidades superiores referentes aos recursos

humanos relacionam-se também com os processos existentes na empresa, tais

como a utilização de um efetivo Sistema de Informações.

Flechter ainda afirma que os recursos operacionais superiores são mais tangí-

veis e resultam dos investimentos na automação dos processos produtivos, infor-

o matização do controle de estoques e expedição, investimentos na imagem de marca
ou na imagem corporativa, escala de produção, etc.

Desarte, a base para a tomada de decisão estratégica que sustente a vantagem

competitiva está na informação. Informação toma-se uma arma competitiva.

Isto é válido tanto para a informação que sai da empresa como a que entra.

O valor estratégico de uma informação, segundo Powell(217) está em conside-

rá-la como componente da vantagem competitiva. Essa importância estratégica da
informação reside no fato que:

1. Habilita a empresa a criar valor extra para os clientes e consumidores,

2. Possibilita a diferenciação do produto ou serviço no mercado.

O Marketing de Relacionamento, apoiado pela técnica de Database Marketing,

reconhece o valor da informação em todas as etapas do processo decisório merca-
dológico e, conseqüentemente, empresarial.

O Database Marketing coleta, armazena e processa um volume enorme de

informações internas e externas à empresa, e as transforma em informações
pertinentes ao processo decisório.

(216) FLECHTER, K. Marketing Management ...p. 132.
(217) POWELL, T.W. Informatlon: TheNext... p. 198.
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Pela agilidade e amplitude com que o Database opera, a empresa constantemen-
A te tem disponível um conjunto de informações que permitem ajustes rápidos e

precisos para manter ou melhorar a sua vantagem competitiva.

O uso do Database Marketing na implementação do Marketing de Relaciona-
mento permite, também, aperfeiçoar a "infra-estrutura de Marketing" - ações
táticas e operacionais de suporte que, apesar de invisíveis para os clientes, e que
não servem para o processo decisório, permitem que a construção do relaciona-
mento seja mais eficaz e efetivo, podendo muitas vezes constituir-se na diferen-
ciação da empresa em relação aos concorrentes.

Essa aspecto é corroborado por Zemke(218),quando comenta que:

" ...porque os consumidores de hoje estão dispostos a pagar um
extra para terem suas necessidades básicas satisfeitas de forma
rápida e eficiente, e ficarão agradavelmente surpresos se forem
tratados com umpouco de dignidade e respeito ...Quando o clien-
te está satisfeito, realmente contente por estar fazendo negócio
conosco, seremos bem-sucedidos e prosperamos. "

No aperfeiçoamento da infra-estrutura de Marketing podem surgir, também,
oportunidade para redução de gastos, racionalização e melhoria na organização em
geral e aumento de produtividade.

Um exemplo típico encontra-se no desenvolvimento de um sistema de prospec-
ção de novos clientes: o uso do Database integrado ao Telemarketing e mala direta,
permite aumentar a produtividade da força de vendas, liberando 60% do tempo do
vendedor para fechamento da venda.

Isto é, todo o trabalho, que antes consumia 60% do vendedor, é transferido para
um sistema centralizado, que se responsabiliza por identificar, qualificar (obter
informações relevantes sobre ele) e criar através de ações de comunicação, a
predisposição no prospect para atender o vendedor.

(218) ZEMKE, Ron & SCHAAF, Dick. A Nova Estratégia do Marketing: Atendimento ao Cliente. São Paulo,
Editora Harbra Ltda., 1991, p. 3- 21.
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o conceito de vantagem competitiva está ligado ao uso otimizado dos recursos

de uma empresa, e por isso, segundo Porter(219) não se pode compreendê-la
observando-se a empresa como um todo.

A vantagem competitiva surge nas inúmeras atividades distintas que uma

empresa executa no projeto, na produção, no Marketing, na entrega e no suporte

de seu serviço ou produto. Cada uma dessas atividades pode contribuir para a

posição dos custos relativos de uma empresa, além de criar uma base para
diferenciação.

Porter agrupou essas atividades de acordo com o valor agregado em uma cadeia

de valores, separando as atividades de apoio e as atividades primárias.

A idéia é de que a empresa analise cada uma dessas atividades em termos de

sua performance e de seus custos para identificar as áreas onde seria possível criar
um valor superior para seus clientes.

A empresa também deve analisar a cadeia de valores de seus fornecedores, de

seus canais de distribuição e clientes, que juntos formam o "sistema de valores".

Todas essas atividades estão ligadas e se inter-relacionam. Essa ligação ocorre

quando uma atividade afeta os custos e o desempenho da outra atividade.

Isto cria interdependência entre a cadeia de valores de uma empresa e a de seus

fornecedores e canais de distribuição. E, neste caso o Marketing de Relacionamen-

to surge como resposta para sustentar e/ou melhorar a vantagem competitiva, pois

permeia e monitora, por definição, cada elo da cadeia, transformando a maneira

como cada atividade é desenvolvida, e alterando a própria natureza da ligação entre
cada uma das atividades e entre cada uma das outras cadeias.

o Marketing de Relacionamento gera vantagem competitiva nas atividades
diretamente ligadas na criação de valor para o cliente, como:

+- Operação da força de vendas

+- Propaganda

+- Projeto de produto

(219) PORTER, M.E. Vantagem Competitiva ... p. 31.
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.• Operação dos Canais de distribuição

.• Relações diretas com os clientes, etc

Bem como, nas atividades indiretas, que tornam possível a execução das
atividades diretas, numa base contínua, como manutenção, pesquisa, produção, etc
. e, também ,nas atividades ligadas à garantia de qualidade, conforme a classifica-
ção de Porter(220).

Além dos aspectos apontados acima, o Marketing de Relacionamento permite
que uma empresa sustente ou crie uma vantagem competitiva de forma mais
efetiva, devido à sua integração à Tecnologia da Informação, que lhe confere uma
habilidade diferenciada de lidar com as cinco forças competitivas, descritas na
Figura 14.

Figura 14 - Forças Competitivas
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(220) PORTER, M.E. Vantagem Competitiva ... p. 40.
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Segundo McKenna(221) a habilidade de lidar com essas cinco forças está no

fato de que a transformação do Marketing está sendo conduzida e impactada por

uma poderosa e inigualável absorção da tecnologia da informação, resultando

numa poderosa ferramenta que é o Database Marketing.

Segundo Shaw & Stone(222):

"Database Marketing é a única arma estratégia para alcançar a

vantagem competitiva ... provê o Marketing de Relacionamento

com as ferramentas para melhorar os seus resultados, não sõ no
sentido de controle das funções de Marketing, mas em meios para

melhorar a performance. "

Adiante ele explica que a mensurabilidade que as técnicas de Database propor-

cionam, permitem mudar o relacionamento da área de Marketing com as outras

funções, pela confiabilidade que se estabelece. Portanto, facilita a implementação

do conceito de Marketing como filosofia empresarial.

4.3.1. RIVALIDADE ENTRE OS CONCORRENTES

Existem várias maneiras de uma empresa atuar sobre o ambiente competitivo,

alterando os movimentos dos concorrentes: tática de preços, intensificação da

propaganda, introdução de novos produtos, etc.

Uma das principais armas, nesse contexto, é o Database com todos os dados da

concorrência, desenvolvido conforme o Figura 11, apresentado anteriormente.

Esse Database permite um monitoramento constante, projetando os prováveis

movimentos de cada concorrente e sua capacidade de reação.

Outra forma de se obter uma superioridade competitiva sobre a concorrência,
segundo Shaw & Stone(223), é a construção de um amplo Database de clientes e

prospects para os produtos atuais e futuros.

(221)McKENNA, R. Relatíonshtp ... p. 1,7,9.
(222) SHAW, R. & STONE, M.. Database Marketing p.19.
(223) SHAW, R. & STONE, M.. Database Marketing p.20.
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Depois, a partir de uma estratégia de comunicação iniciar e manter um progra-
ma de comunicação permanente para conquistar clientes da concorrência.

Um programa desse tipo pode ter os seguintes passos:

+- A busca de uma lista dos clientes da concorrência

+- Enviar por mala direta um questionário para conhecer o perfil e nível de
satisfação em relação aos concorrentes.

+- Para os compradores descontentes com sua ú1timacompra será enviado uma
comunicações pertinentes a cada cliente ou targets de clientes. Essa comuni-
cação deve ter o objetivo de levar o cliente a considerar a empresa na sua
próxima compra.

+- A próxima comunicação continua a incentivar a compra, através de um
contato pessoal. Por exemplo a visita a um show-room ou através de um
cupom ou cartão de desconto promover a visita a uma loja, ou ainda buscar
agendar a visita do vendedor.

Outra maneira de atuar sobre o ambiente competitivo é mudar a estratégia de
vendas diferenciando a sua atuação em relação aos demais concorrentes, através
do uso da tecnologia de telecomunicações e de banco de dados, conforme relata
Flechter(224), como por exemplo:

+- O uso do Telemarketing para apoiar a ação de vendas, ou

+- Agregando valor aos serviços ou produtos, tal como um serviço de atendi-
mento ao cliente, ou ainda,

+- Mapeando oportunidades de promoções de vendas, ou mesmo de vendas.

(224) FLECHTER, K. MarkeUng Management...p. 141.
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4.3.2. PODER DE BARGANHA DE COMPRADORES

O Database de Clientes pode ser usado, não somente para promover a lealdade
e para análise de perfil do cliente, mas também para estimular o crescimento das
vendas através da construção de relacionamentos sólidos e duradouros.

Esse relacionamento é construído através do posicionamento que a empresa
desenvolve junto aos seus clientes.

O posicionamento do produto ou serviço não se baseia somente nas caraterística
do produto, sejam eles tangíveis ou intangíveis. Baseia-se na escolha de segmento
para qual se destina o produto.

Empresas podem reduzir o poder de barganha dos compradores, construindo
relacionamentos sólidos focando segmentos de mercados específicos.

Stan Rapp(225)quando fala da grande virada do Marketing, considera que a 3a.
tendência é preencher cada nicho:

''A mudança em todo o mercado do "rolo compressor" para a
persuasão dos nichos cresce a cada dia com mais força ... os

custos de mídia continuam a subir, cada vez é mais caro atingir
alguns poucos e adequados ... agora o computador está tornando
inúmeros nichos de mercado identificáveis e acessíveis, pois ele
pode capturar, armazenar e combinar bits de informações acerca
de quem somos, onde moramos, do que gostamos, do que preci-
samos e o que compramos - ... criando a comunidade computa-
dorizada. "

As técnicas de segmentação de mercado do Database Marketing permitem
detectar e selecionar nichos de mercado, que são, inclusive, mais rentáveis que a
participação em grandes mercados, para que a empresa possa buscar alternativas
no sentido de reduzir o poder de barganha dos compradores.

. (225) RAPP, S. S! Geração ... p. 99
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Através da perseverança e dedicação em atender os c1ientes melhor do qualquer

outro - o que significa conhecê-los melhor - as empresas médias capturam nichos

e os defendem, mesmo das grandes e melhores empresas.

A vantagem de atuar em nichos de mercado, primeiramente é a redução do poder

de barganha dos compradores, pois normalmente a concorrência é menor. Portanto,

a chance de se constituir no líder daquele nicho é maior. Segundo, quando uma

empresa foca os seus esforços mercadológicos em determinados segmentos, pode

atuar mais efetivamente em entender e atender às necessidades daqueles clientes.

Em essência, o poder de barganha do comprador reduz-se quando se cria um

valor extra no produto ou serviço que lhe é destinado, e isto só é possível
~

conhecendo profundamente suas necessidades, desejos e comportamento de com-

pra.

Mesmo com a globalização, empresas locais atendem a comunidades locais,

pequenas. Deve-se pensar no mercado globalmente, mas atuar localmente.

No mercado business-to-business, normalmente um fabricante é comprador de

uma empresa e fornecedor de outra, ao longo da cadeia de valores. O poder de

barganha é equilibrado quando a empresa estabelece um relacionamento consis-
tente, baseado na confiança, qualidade e responsiveness. (226)

Além disso os avanços tecnológicos capacitam as empresas desenvolver e

produzir produtos a custos competitivos, para segmentos de mercado muito meno-
res que anteriormente.

Outra forma de reduzir o poder de barganha dos compradores, principalmente

na estrutura de distribuição, é o uso de canais de distribuição alternativos. O

Database Marketing pode, através da utilização de Telemarketing, mala direta,

catálogos ou outras mídias menos convencionais (videotexto, quiosques eletrôni-

cos, etc.) vender e promover os seus produtos ou serviços.

Existe uma grande vantagem no uso de canais de vendas alternativos, que é
construir a habilidade de atender às necessidades diversificadas e em constante

mudança dos seus clientes, sem incorrer em custos não competitivos. Também no

(226) McKENNA, R. Relatlonshlp ...p. 25.
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caso do atendimento pós-venda, onde os canais de distribuição tradicionais não

conseguem atender a custos competitivos, a empresa pode agregar valor aos

produtos ou serviços, através da instituição de Customer Service, garantia de
devolução, etc.

Existem, portanto, três grandes linhas de redução do poder de barganha de

compradores e ao mesmo tempo melhorar a posição competitiva nos mesmos:

+- Reduzir custos e preços: implantando novas tecnologias da informação é

possível reduzir o custo de certas operações ao longo da cadeia de valores, e

repassá-lo para o cliente. Portanto, o uso da tecnologia pode trazer vantagem

competitiva em mercados sensíveis a preços.

-+- Melhorar a conveniência: em certos mercados onde o cliente busca conve-

niência no uso do produto ou serviço, o Database pode indicar, através de um

sistema de pesquisa por mala direta ou telefone e pelos programas de segmen-

tação ou análise estatística, para quem e que tipo de conveniência pode ser

disponibilizado. Por exemplo: o sistema de caixa eletrônico dos bancos e a

consulta a saldos. No caso de distribuidores pode-se disponibilizar um sistema

de consulta e pedidos eletrônicos, integrando o sistema de informatização das

duas empresas e oferecer serviços pós-venda, etc.

+- Oferecer serviços personalizados: o uso de Databases permitem armazenar

uma série de informações sobre hábitos de consumo e comportamento de

compra de clientes, e a partir desses dados oferecer serviços especialmente

desenvolvidos para atender a cada tipo de cliente, e às suas necessidades

específicas. Exemplo típico encontra-se nas companhias aéreas, que provi-

denciam a reserva do carro da preferência do cliente, integradamente ao da

reserva de passagem. Hotéis também atuam num sistema semelhante.

Além de construir relacionamento para reduzir o poder de barganha e a

negociação por preço, consegue-se fidelizar o cliente e gerar a repetição da compra
ou uso do serviço.

130



4.3.3. PODER DE BARGANHA DOS FORNECEDORES

Os fornecedores podem exercer poder de negociação sobre os participantes de

uma indústria, ameaçando elevar preços ou reduzir a qualidade dos bens e serviços
fornecidos.

No mercado business-to-business o impacto da tecnologia tem forçado uma

série de mudanças na relação de forças entre fornecedor e comprador. A empresa

exige dos fornecedores um compromisso de prazo de entrega e qualidade estipu-

lados, muitas vezes, em contrato. Quando o mix de fornecedores que podem

satisfazer essas exigências é pequeno, ou tem um poder muito grande, a empresa
realmente fica à mercê dos mesmos.

Nestes casos há necessidade de se estabelecer um acordo de cooperação mútua

com os fornecedores, assegurando a longo prazo compromissos de compra. Os

fornecedores devem ser conduzidos a aceitar os custos extras e as habilidades

exigidas, para que a empresa possa rapidamente adaptar-se ao mercado.

Segundo McKenna (227) para a empresa posicionar-se no mercado precisa

construir relacionamento duradouros, tanto com clientes, distribuidores e comuni-

dade financeira, como também com os fornecedores. Énecessário estabelecer uma

posição competitiva na infra-estrutura da indústria.

Complementando a idéia de McKenna, de que o Marketing de Relacionamento
constrói e sustenta relacionamentos com a infra-estrutura e, portanto, com os

fornecedores, convém ressaltar de que isto é facilitado pela integração entre os

departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa e dos fornecedores.

Também é necessário ,através do Database de fornecedores, monitorar cons-

Y- tantemente as mudanças tecnológicas e o comportamento dos fornecedores, da

mesma forma que o dos concorrentes, (ver Figura 11), para antever com precisão
a capacidade de resposta à demanda da empresa.

Hallén et alii(228) comentam que existe uma interdependência entre as empre-

sas, que leva a um .processo intenso de adaptação.

(227)McKENNA, R. Relatíonshtp ... p. 32.
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"Adaptations are, nevertheless, important aspects of interfirm

exchange relationship, because most business relationship are
based on some kind of match between the operations of the two
companies. "

Os benefícios da cooperação e dos acordos de fornecimento, segundo Flech-

ter(229), são enormes, e podem criar vantagem competitiva pela influência mútua

sobre a cadeia de valores das duas empresas. Um dos principais benefícios e que

trazem uma vantagem de custo, e que o relacionamento baseado na confiança entre

as empresas leva a uma redução substancial nos estoques e aumento na qualidade,

pelos investimentos que ocorrem em tecnologia por parte dos fornecedores.

Flechter menciona ainda, que se o relacionamento é construído sobre um

sistema de informações inter-organizacional, então maiores ganhos na eficiência

podem ser conseguidos. Um exemplo é a General Motors (EUA) que conecta o seu

sistema CAD/CAM e processamento de pedidos direto com os sistemas dos
fornecedores.

Algumas empresas no Brasil, segundo as entrevistas realizadas durante este

estudo, estão em fase experimental de desenvolvimento deste tipo de relaciona-
mento interativo com os fornecedores.

Convém ressaltar de que nas áreas de Pesquisa & Desenvolvimento das empre-

sas, principalmente multinacionais, o nível de interdependência e troca de infor-

mações com seus fornecedores é substancial, e está gerando grande produtividade

e vantagem competitiva, tanto para o fornecedor como para o comprador.

Do ponto de vista de. Marketing, na medida que a tecnologia e a técnica de

Database Marketing permitem que um fluxo constante de informações flua entre

os clientes e a empresa, a empresa consegue manter o compromisso de estabelecer

um relacionamento duradouro com os clientes, através de um processo contínuo

de servir às suas necessidades. Portanto, para manter a vantagem competitiva, o

(228) HALLÉN, Lars; JOHANSON, Jan; MOHAMED, N.S. Interfirm Adaptation in BusinessRelationshlp. Journal
ofMarketlng, vo155, Apri11991, p. 29-37.

(229) FLECHTER, K. Marketing Management ...p. 138.
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relacionamento com fornecedores assume crucial importância, principalmente

porque a resposta da empresa, para se adaptar às necessidades do cliente, depende

em parte do timing de resposta de seus fornecedores.

Por isso, McKenna(230) enfatiza a importância do desenvolvimento da infra-

estrutura. Quando uma empresa desenvolve sua infra-estrutura plenamente, as

chances de sucesso são maiores, principalmente para o lançamento de novos
produtos.

Para criar ou sustentar a vantagem competitiva é importante não só reduzir o

poder de barganha dos seus fornecedores, mas construir um relacionamento basea-

do na confiança, que permita um processo contínuo de adaptação.

Esse processo está baseado nos investimentos que os fornecedores se sentem

seguros em realizar, em função das necessidades dos compradores.

Neste sentido, a empresa transforma as relações com seus fornecedores de duas
maneiras: confiança e poder, conforme relata Hallén et alii(231):

"Construir a confiança é o elemento crucial no processo de
troca. "

o processo de adaptação varia de acordo com a importância relativa da empresa

para o fornecedor, do montante de investimentos envolvidos na adaptação e do
nível de dependência existente entre as empresas.

O processo de adaptação pode ocorrer tanto pelo fornecedor, para atender a

demanda da empresa, como da empresa em relação aos recursos e possibilidades
oferecidas pelo fornecedor.

Para Porter(232) o equilfbrio de poder entre o fornecedor e a empresa pode ser

obtido se houver o desenvolvimento de uma estratégia de suprimentos, que observe
os seguintes elementos:

(230) McKENNA, R. Relatlonship ...p. 95,178,182.
(231) HALLÉN, Lars; JOHANSON, Jan; MOHAMED, N.S.lnterfmn Adaptation in Business Relationship. Journal

of Marketing, vo155, April1991, p. 29-37.
(232) PORTER, M. Anais da DMA 74a. Annual Conferencc. Boston (EUA), Novembro 1991.
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". Considerar suprimentos como uma estratégia.

, Investir no sistema de informações de fornecedores, tanto no

sentido de manter informações sobre atuais e possiveis fornece-
dores, mas também supri-los com informações.

, Otimizar o número e o mix de fornecedores .

. Minimizar os custos interdependentes, decorrentes da relação
entre as cadeias de valores .

. Criar alavancagem pela integração parcial.

o Utilizar tecnologia para enfraquecer fornecedores poderosos e,

acima de tudo, reconhecer o valor da coordenação com os
fornecedores. 11

4.3.4. AMEAÇA DA ENTRADA DE NOVOS CONCORRENTES

A ameaça de entrada de novos concorrentes depende das barreiras de entrada

existentes. As principais barreiras são:

+ Economias de Escala

+ Necessidades de capital

+ Custos da mudança para o comprador

+ Acesso aos canais de distribuição

+ Desvantagens de custo independentes de escala

+ Política governamental

Como pode-se observar, a forma do Marketing de Relacionamento lidar com

essa força competitiva continua sendo o desenvolvimento de relacionamentos
estratégicos, segundo McKenna(233):

(233) McKENNA, R. ReJatlonship ...p. 55-87-88-102-130
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li•••você pode desenvolver relacionamentos favoráveis com pes-
soas chaves na infra-estrutura da indústria ...distribuidores, re-
vendedores, governo, e outros intermediários e, principalmente,
com os seus clientes. 11

A integração entre informática e Marketing pode criar barreira a novos entran-

tes, pelo volume de investimento exigido em computação e telecomunicações. Um

exemplo dado por Flechter(234) é que o novo entrante não tenha disponível

Databases de clientes e prospects, para conhecer a demanda dos clientes ou reação

da concorrência, dificultando ou impedindo a sua entrada.

O Database de clientes, concorrência e fornecedores permite a empresa reagir

rapidamente ao novo entrante, estabelecendo uma estratégia adequada para evitar
o seu posicionamento no mercado.

Somente através do Database Marketing as empresas que estabelecerem um

posicionamento único no mercado para si, para seus produtos e seus serviços, terão

uma posição competitiva superior gerada pela fidelização, que irão conseguir junto
à sua base de clientes.

Portanto, a empresa, segundo McKenna(235), que construiu uma base sólida

não será varrida com mudanças turbulentas no ambiente competitivo, pois sua

posição não está relacionada com preços baixos, promoções ou mesmo só tecno-

logia avançada, mas sim com relacionamento duradouro e sólido com clientes,

fornecedores, canais de distribuição, investidores e outras empresas e indivíduos
chaves do mercado.

Outro aspecto é que a empresa orientada para o mercado tem à disposição um

eficiente Sistema de Suporte à Decisão e um eficiente sistema de comunicação,

que lhe permite reagir de forma pertinente e adequada, no menor tempo possível,

neutralizando as ações do novo concorrente sobre a sua base de clientes ou
prospects.

(234) FLECHTER, K. Marketing Management...p. 140.
(235) McKENNA, R. Relationshlp ...p. 46.
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4.3.5. PRODUTOS SUBSTITUTOS

Todas as empresas em um ramo industrial estão competindo, em termos amplos,

com indústrias que fabricam produtos substitutos.

A melhor maneira de lidar com essa ameaça competitiva consiste no uso do

Database Marketing, para constantemente identificar os produtos substitutivos que

possam desempenhar a mesma função, ou que assim podem ser percebidos pelos
clientes.

Isto se consegue monitorando não só a Concorrência direta atual e futura, mas
também a concorrência indireta.

Outro aspecto importante detectado por Flechter(236) é que o aperfeiçoamento

realizado num produto possibilita desempenhar mais funções ou apresentar um

conjunto maior de benefícios, que permitem competir com produtos ou serviços
tradicionais.

Assim, o shopping eletrônico é um ameaça a lojas de varejo, vídeo conferências

são uma ameaça aos centros de convenções, etc. Outro exemplo é o Computer-ai-

ded manufacturing, que permite a uma empresa que copie as modificações intro-

duzidas em um produto rapidamente.

O desafio ao Marketing dos anos 90 está em evitar substitutos nos segmentos

de mercado em que se atua, construíndo benefícios únicos no produto, criando a

diferenciação pelo posicionamento de marca, e introduzindo aperfeiçoamentos.

Um dos benefícios que o Marketing de Relacionamento traz para sustentar a

vantagem competitiva e lidar com produtos substitutos, consiste em utilizar o

Database de clientes e prospects, para auxiliar o processo de desenvolvimento de

novos produtos ou aperfeiçoamento dos existentes.

Isto é feito através de um processo de pesquisa de mercado sistemático, para

determinar as características, funções, aplicações, vantagens e benefícios deseja-

dos e esperados. Esse processo também mensura e segmenta o mercado potencial.

(236) FLECHTER, K. Marketing Management...p. 139.
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I

Shaw & Stone(237) comentam que em muitos mercado business-to-business, as

mais bem sucedidas inovações foram aquelas em que clientes potenciais estavam

em contato com a empresa desde o estágio inicial da concepção do produto.

Portanto, muitas inovações são feitas por clientes.

No caso do desenvolvimento de uma pesquisa utiliza-se o Database de pros-
pects e clientes para contatar uma amostra, e se possível todos os clientes potenciais

para um determinado produto. Mantem-se então um diálogo com eles desde a

concepção do produto ou serviço até o seu lançamento.

4.4. AS APLICAÇÕES DO DATABASE MARKETING

Existem as mais diversas aplicações que se podem dar a um sistema de Database

Marketing. As aplicações podem ser realizadas num contexto isolado, como por

exemplo um sistema de Banco de Dados de um Centro de Atendimento ao

Consumidor. Ou então aplicações integradas no contexto da orientação para o
mercado, detalhado anteriormente.

As aplicações tradicionais ligadas à tecnologia de Banco de Dados, tais como

os aplicativos de controle de estoques, programação de produção, lançamentos

contábeis, contas a pagar, etc, não fazem parte do escopo deste estudo.

Portanto, as aplicações de Database que serão apresentadas estão diretamente

relacionadas com o Marketing de Relacionamento, tais como:

+- Programas de Prospecção de novos clientes

+- Programas de fidelização

+- Sistematização, execução e controle dos programas de comunicação

+- Sistema de Suporte à Decisão

(237) SHAW, R. & STONE, M.. Database Marketlng ... p.23.
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o princípio que norteia todas essas aplicações está basicamente centrado nas
seguintes premissas:

+- Marketing de Relacionamento, como filosofia empresarial, é a resposta a
nível estratégico para o desafio que os marketers enfrentam na década de 90.

+- Maximarketing, é a resposta a nível de comunicação de como deve-se
processar a integração sistemática de propaganda, promoções, vendas, distri-
buição, desenvolvimento de produto, embalagem e relações públicas para
maximizar vendas e lucro.

+- Database Marketing é a nível operacional a ferramenta que viabiliza a
implementação do conceito estratégico e das ações a nível tático, conforme
pode ser visualizado na Figura 15.

Figura 15 - Núcleo da Informação
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Portanto, o desenvolvimento criativo de aplicações competitivas, estrategica-

f mente significantes e com custo permissível é um dos maiores desafios com que

uma empresa se defronta, quando implementa o Sistema de Database Marke-
ting(238).

Convém ressaltar que, se a empresa está orientada efetivamente para o mercado,

administrando a empresa sob a égide do Marketing de Relacionamento, esse

desafio se cumpre normalmente, e o retorno do investimento é notório. Mas,

quando se implanta ou se utiliza o Banco de Dados existente, procurando moldá-lo

a algumas necessidades de Marketing, a possibilidade de fracasso ou de desconti-
nuidade do sistema é muito provável.

4.4.1. SISTEMAS DE PROSPECÇÃO DE NOVOS CLIENTES

Um sistema de prospecção de novos clientes baseado num envolvimento

intenso pré-venda, com o objetivo de colocar o vendedor frente a um prospect já

predisposto à compra, é uma das aplicações com possibilidade de rápida expansão,
inclusive no Brasil.

Programas desse tipo, segundo Stan Rapp(239), buscam identificar os prospects:

os seus nomes, telefones, interesses especiais, estilos de vida, preferência de

compras e histórico de compras recentes; para' depois, utilizar a habilidade do

Database Marketing em alcançar e comunicar-se com os prospects individualmen-

te, com base nas informações relevantes do banco de dados.

O Sistema de Prospecção traz um grande benefício, que é o aumento de
produtividade da força de vendas, porque:

-- O custo real da força de vendas tem se elevado continuamente, na maioria
das empresas.

(238) SHAW, R. & STONE, M. Database Marketing ...p. 62.
(239) RAPP, S. 5! Geração ... p. 68
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+- Os niveis de eficiência acusam declínio.

Isto se verifica, principalmente, no mercado business-to-business, onde o

processo decisório de vendas inclue um número maior de participantes.

Vários fatores são coadjuvantes para que ocorra essa perda de eficiência pela
força de vendas. Os principais são:

+- O vendedor perde muito tempo identificando o prospect e suas necessidades.

+- Existe um período de tempo gasto no processo de informar o prospect sobre

o produto ou serviço, seus benefícios e atributos, principalmente no mercado
business-to-business .

+- O vendedor encontra muitas barreiras para iniciar o diálogo com os agentes
do processo decisório de compras.

+- O vendedor tem dificuldade de acesso ao nível hierárquico que decide.

+- Ocorre um desperdício de tempo do trabalho de vendas com prospects sem

qualificação, porque não estão no perfil adequado ou porque não tem poten-
cial de compra.

Segundo Kossen(240) o essencial é obter informações suficientes para determi-

nar se um prospect é qualificado para a compra de seus produtos ou serviços, pois:

/I Virtualmente todos são suspects, mas...tratar cada um como
prospect qualificado -pode levar a um grande desperdício do seu
raro e precioso tempo do vendedor. /I

Esse desperdício de tempo vem ocorrendo mesmo nas equipes mais eficientes
de vendas, conforme mostra uma pesquisa realizada pela DMA (EUA)(241), pois

cerca de 64 % do tempo útil do vendedor é gasto em identificar suspects e prospects
e na qualificação dos mesmos.

(240) KOSSEN, Stan. Creatlve Selling Today. 2nd ed., New York, Harper & Row, Publishers, 1982, p. 145.
(241) Nota da Autora: Pesquisa citada In: Administre o Processo de Vendas e não a Força de Vendas. Boletim

Informativo da Souza Aranha, vol. m (1)
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o programa de prospecção reverte este processo, liberando esse tempo para que
o vendedor dedique-se às etapas de conscientização do prospect sobre o produto,
geração do interesse de compra e para o fechamento da venda. A Figura 16
apresenta os resultados da pesquisa, mostrando como é alocado o tempo do
vendedor com e sem utilização de um Sistema de Prospecção.

Figura 16 - Comparativo de Produtividade da Força de Vendas
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Conforme pode-se verificar, o uso do Database Marketing como um Sistema

de Prospecção, segundo a pesquisa, aumenta a produtividade da força de vendas,

pois o vendedor aloca um tempo cerca de 36% maior para realizar o fechamento

e 28 % para geração de interesse de compra. E, além disso, o prospect já dispõe de

um número de informaçôes suficientes sobre a empresa e o produto, que facilitam

o processo decisório. Portanto, o Sistema absorve 64% de trabalho do vendedor,
que era anteriormente alocado à prospecção.

{ Outro benefício do sistema é colocar o vendedor em posição favorável frente
ao cliente potencial, pelas informações que dispõem sobre o mesmo.

No Sistema de Prospecção por Database Marketing o diálogo com o prospect

inicia-se muito antes do acionamento da força de vendas. E prossegue, após a venda

ocorrer ou não, sustentando o relacionamento construído pelo processo.

Kossen (242) define a seguinte tipologia:

+- Suspect: também denominados de Lead, são as pessoas ou empresas que são

consideradas possíveis compradores para o produto ou serviço. O perfil do
suspect é determinado na segmentação de mercado.

+- Prospect: São pessoas ou empresas que podem se beneficiar do seu produto

ou serviço, tem o potencial financeiro e o poder de decisão para a compra.

Para considerar um suspect como prospect deve-se ter um conjunto de
informações qualificadas sobre o mesmo.

+- Prospect Qualificado: Quando se inicia o processo de relacionamento com

o prospect e este manifesta algum tipo de interesse na empresa, quer seja

solicitando literatura, ou assistindo um seminário, ou pedindo a visita do
vendedor.

Para Kossen existe a possibilidade de formar um prospect, aumentando o

conhecimento do mesmo sobre o produto e/ou alterando a sua percepção através
da comunicação.

(242) KOSSEN, Stan. Creatfve Selling•.., p. 136.
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As funções do sistema de prospecção, nesse contexto, são:

.• Fazer a prospecção: identificando e transformando suspects em prospects.

.• Identificar os agentes do processo decisório: para estabelecer um relacio-
namento estável com o mesmo.

.• Sistematizar a comunicação com os prospects: de acordo com o nível
decisório a que pertence, para gerar o relacionamento.

Para realizar estas funções um sistema de prospecção utiliza o Database
integrado ao Telemarketing e ações específicas de comunicação pela mídia mais
adequada, que podem ser a mala direta, um anúncio de resposta direta, ou o próprio
Telemarketing, ou mídias menos convencionais, como fax, videotexto, disquete,
etc., conforme pode ser visualizado na Figura 17.

Figura 17 - Sistemas de Prospecção
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No exemplo acima o Sistema de Prospecção inicia-se estimulando o prospect
a se qualificar, usando mala direta, catálogos, mídia de massa e contato pessoal

(seminários, feiras, promoções). Neste sistema também é disponibilizado um

Telemarketing receptivo para receber a resposta gerada pelo estímulo. As respostas

vão incrementando o Banco de Dados de prospects. A partir desses dados os nomes

são entregues à força de vendas, ou ativados através da comunicação dirigida,

visando obter uma resposta efetiva. Para obtenção das informações o Database

Marketing utiliza a técnica de Telequalificação.

Existem grandes Sistemas de Prospecção, que chegam até a um milhão de

nomes, mas normalmente os Databases de prospects obedecem a uma relação mais

ou menos constante, que é 1000 nomes por vendedor ou representante, dependendo
do ciclo da venda.

Stan Rapp(243) cita um exemplo de Database de prospects com 1,2 milhões de

perfis identificados para carros. Neste caso, a empresa é uma Database company,

que presta serviços a diversas empresas. No Brasil existe, ainda, poucas empresas
neste tipo de atividade(244).

Stan Rapp(245), aconselha a formação de Databases próprios pela vantagem

competitiva que proporcionam. Normalmente os Databases próprios são pequenos,
devido ao custo de atualização e manutenção.

Para Coleman(246):

"Porque as despesas com manutenção de Databases Marketing
são substanciais, a principal razão para pensar pequeno é ad-
quirir prática. Databases muito grandes requerem muito geren-
ciamento, com pouco tempo para aprender. /I

(243) RAPP, S. 5! Geração ... p. 52
(244) Nota da Autora: Existem duas empresas que aruam dentro do conceito de Database Company no Brasil:

Datamídia, que é a mais antiga, e a Datasearch, de constituição recente.
(245) RAPP, S. S! Geração ... p. 108
(246) COLEMAN, Lynn G. Data-base Masters Become King ofthe Market Place. Marketing News,

Feb. 18, 1991, p. 13-18.
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4.4.1.1. ETAPAS DO SISTEMA DE PROSPECÇÃO

O estágio inicial da prospecção consiste em desenvolver uma lista de nomes de
suspects. Flechter(247) sugere que se inicie com o Database de clientes para

identificar o perfil dos melhores clientes e segmentos de mercado mais adequados,

através dos critérios sócio-demográficos, estilos de vida ou outros. E a partir dos

mesmo identificar outras pessoas ou empresas com características similares.

Para Flechter a fase de definição do prospect é muito importante, pois cada

segmento de mercado e tipo de prospects requer uma abordagem diferente, indi-
vidualizada.

Outra forma de formar a lista de prospects é através de ações de comunicação

executadas com esta finalidade, que podem ser: mala direta de lead generation ou

anúncios de lead generation. Nessa comunicação busca-se conhecer as necessida-

des e qualificar o prospect buscando uma resposta qualificada normalmente por
Telemarketing receptivo.

Para obter essa resposta pode-se oferecer material informativo, brindes ou

convite para um evento como estímulo para gerar a resposta imediata. Essas ofertas

devem ser tais que de alguma forma qualifiquem ou detectem a área de interesse

e necessidade do prospects, permitindo identificar a oportunidade de venda. Essa

também é uma forma de iniciar ou ampliar um Database de prospects.

A qualificação do prospects, tem dois objetivos:

- Aumentar a eficiência da visita de vendas, ou melhorar o índice de fechamento
de vendas.

- Evitar o desgaste no prospect por uma chamada ou visita de vendas desne-
cessária ou não pertinente.

Na qualificação, os prospects podem ser classificados, de acordo com o poten-

cial para vendas, como quentes, momos ou frios, ou outra classificação qualquer.

(247) FLECHTER, K. Marketing Management •..p. 293.
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Essa análise de potencial pode ser feita por um algoritmo ou uma matriz de

análise. Na classificação do potencial por algoritmo os dados usados são mais

quantitativos, ex: ramo de atividade ao qual se atribui um valor de acordo com a

relevância, o faturamento, o número de empregados, etc. Os critérios devem ser

selecionados de acordo com a pertinência para cada segmento.

A matriz de análise utiliza mais dados qualitativos, e critérios subjetivos. Para

cada segmento deve-se fazer uma matriz de análise ou definir os parâmetros do
algoritmo.

A seqüência mais utilizada nos sistemas de prospecção é:

1. Definição do perfil do suspect e critérios de segmentação de mercado.

2. Identificação dos suspects por segmento de mercado: significa classificar a

lista ou os nomes do banco de dados segundo critérios de segmentação.

3. Identificação dos prospects: são ações de comunicação que buscam gerar uma

resposta no universo de suspect do banco de dados.

4. Qualificação dos prospects: é feita a partir da resposta gerada pela ação de
vendas.

S. Identificação dos agentes do processo decisório: nome, cargo, atribuição e

poder: é normalmente feito pelo processo de telequalificação.

6. Formação ou atualização do Database: processo contínuo e planejada integra-
çâa à estratégia de comunicação. Cada ação no prospect é um dado para
atualização.

7. Preparar a estratégia de relacionamento com os diversos targets: através da

comunicação integrada de diversas mídias (mala direta, Telemarketing, anún-
cios de resposta direta, etc).

Essa fase tem o objetivo de informar, quebrar barreiras, gerar envolvimento,

pesquisar necessidades, e em alguns casos gerar uma visita.

8. Atuação entre as visitas da força de vendas para auxiliar o processo de

negociação: pode ser uma carta de agradecimento, um telefonema, etc.

9. Mensuração dos resultados de forma segmentada.
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10. Desenvolver atividades de sustentação para manter o banco de dados atuali-

zados e realizar, de tempos em tempos a repescagem dos prospects, para

realização de novo ciclo de prospecção.

Cada uma das fases exige a participação e engajamento do vendedor, pois o

sistema de prospecção por Database Marketing, por ser muito eficiente, exige um

montante de recursos e trabalho considerável. O volume a ser investido por suspect

depende do valor econômico de cada nome.

4.4.1.2. TELEQUALIFICAÇÃO

O telefone tem sido o meio mais rápido e eficaz para qualificar um suspect.

A telequalificação é uma técnica que se utiliza do telefone para fazer uma

chamada que segue um roteiro (script) pré-definido e testado.

Para efetivar o trabalho de Telemarketing, tanto para telequalificar como para

realizar os outras funções, exaustivamente descritas ao longo deste estudo, há

necessidade de alguns recursos operacionais.

Na Figura 18 temos a representação de um sistema operacional de Telemarke-

ting, na sua configuração mais complexa. Temos uma Central de Telemarketing

informatizada, o que nem sempre é necessário, e conecta-se ao mainframe para

acessar uma lista de clientes, ou dados históricos. Esses dados são retirados do

mainframe (computador de grande porte) para um Database Marketing (o que pode

estar em um PC AT), que é gerenciado por um software específico para a função

de Telemarketing. Os nomes para serem telequalificados são, diariamente distri-

buídos pela estação de trabalho através de supervisores, para as operadoras que
ficam ligadas a um sistema composto de PABX, processador digital e auto-disca-

gem. As informações coletadas sobre os prospects podem ser disponibilizadas para

várias áreas da empresa, conforme mostra o esquema. As centrais de Telemarketing
mais simples não precisam serem informatizadas, trabalham com listas impressas

e relatórios manuais, apenas o equipamento de telefone é específico.
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Figura 18 - Sistema Operacional de Telemarketing
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.• Identificar os agentes do processo decisório: nome, cargo, atribuição, poder
etc., dentro do processo de decisão de compra.

.• Dados de estilo de vida: hábitos de consumo ou estilo negociai, comporta-
mento de compra ou política de suprimentos, entre outras informações.

o tipo de dados solicitados depende do Database Marketing, isto é, que campos
existem para serem preenchidos no banco de dados, ou na matriz de análise.

A telequalificação visa buscar o máximo de informações sobre um prospect
para municiar o trabalho de vendas, bem como direcionar as ações de comunicação.

Como a telequalificação é um processo interativo, ela já esta iniciando o
relacionamento com o prospect, além de gerar predisposição para a visita do
vendedor.

Após a telequalificação inicia-se o segundo passo que é a indicação do nome
para o trabalho pela força de vendas. Um nome só deveria ser transferido do
Sistema de Prospecção para vendas quando o sistema, pelos parâmetros estabele-
cidos, definir os prospects como de alto potencial.

O Database transfere o nome com todas as informações pertinentes para o
desenvolvimento do trabalho de campo. O vendedor desenvolve a estratégia de
conquista do prospect, com ou sem auxílio do Database Marketing, dependendo
do nível de integração.

Para Jenkins(248) um dos mais bem sucedidos programas para gerar prospects
é solicitar para os atuais clientes nomes e endereços de pessoas que eles acreditam
possam estar interessados nos seu serviço ou produto. Esses programas são
chamados de member get member ou apresente um amigo. Para ele este é um dos
meios mais efetivo e mais rentável de conquistar novos clientes.

(248) JENKINS, VIn. Tbe Concept oC...p. 16.
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4.4.2. PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO

Dentro do contexto do Marketing de Relacionamento os Programas de Fideli-

zação, sejam qual for a sua amplitude, são considerados de extrema importância
na construção de relacionamentos estáveis e duradouros.

McKenna coloca todo o sucesso dos anos 90 na construção de relacionamento

com toda a infra-estrutura, mas principalmente com os clientes:

"Marketing has shifted from tricking the customer to blaming the

customer to satisfying the customer - and now to integrating the

customer systematically into the company ... to create and susta in
a relationship between the company and the customer. ,,(249)

Continuando McKenna (250) afirma:

"... modern Marketing is a battle for customer loyalty ".

Outros autores como Schell(251) consideram que:

"0 principal objetivo do Database Marketing é desenvolver um

perfil tri-dimensional de seus clientes e estabelecer um relacio-

namento rentável com eles ... A aplicação ótima desse conceito

está em construir o valor do ciclo de vida do cliente. "

Schell enfatiza também a importância dessa aplicação, com as seguintes con-
siderações:

"... a década de 90 será a "década do cliente" ou a "década da

satisfação e serviço do cliente ".Desde que o Database Marketing
colocou a ênfase no ciclo de vida do cliente e na sua fidelização,

como contrário a serviços de atendimento para clientes anôni-

mos e desconhecidos, o melhor termo para Database Marketing

(249) McKENNA, K. Relationship p. 4
(250) McKENNA, K. Relationshlp p. 44
(251) SCHELL, Ernest H. Lifetime Value of a Custorner. Dataline: DMA, vol6 (I), Jan 1991, p. 12.
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é provavelmente "Marketing de Relacionamento", que tem se
tornado mais e mais popular."

Para Hawkes(252) a fidelização do consumidor é um dos determinantes mais

importantes para o sucesso do Marketing Direto. Esse tipo de programa tem

influência direta na análise de' valor a longo prazo para a aquisição de cada novo

cliente. Para ele compras repetidas, baseadas em desconto e oferta, não represen-
tam o conceito de fidelização.

A decisão de repetir a compra pode estar baseada em fatores objetivos e

subjetivos. A fidelização pode resultar de características intrínsecas e extrínsecas

dos produtos ou de valores. Nos dois casos a fidelidade se relaciona com a

satisfação com o produto ou seus atributos - essa satisfação pode ser real ou apenas
uma percepção.

Estimular a repetição da compra através de um círculo vicioso de desconto e

promoções, faz com que os consumidores comprem o produto ou serviço por razões
periféricas às qualidades dos mesmos.

Para construir a fidelização é essencial entender as necessidades, desejos e

valores, pois constantemente a comunicação deve reforçar a percepção sobre o

produto ou serviço, com a mensagem certa, na hora certa.

Fidelização nasce do Marketing de Relacionamento, vendas repetidas do esfor-
ço de vendas.

Com o Database Marketing é possível, segundo Stan Rapp(253), transformar o

monólogo da propaganda em diálogo.

"0 diálogo com clientes oferece muitos beneficios valiosos. Ele
pode informar quando você estiver fazendo algo de errado e
como fazer melhor as coisas. Pode lhe dar idéias de produtos
novos e modos de apresentar osprodutos existentes. Faz com que

(252) HAWKES, Paul. Vou Cari't Buy Loyalty. Dircctions: DMA. vol l l (4) Jul/Aug 1989, p. 8.
(253) RAPP, S. 5! Geração ... p. 135
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os clientes sintam-se mais' leais e mais comprometidos em fazer

negôcios com você. Podem render declarações impressionantes

de clientes para a sua propaganda Efornece uma dimensão extra

de valor para o seu produto ou serviço. 1/

Para Bob Stone(254) o coração de um programa de fidelização é a persuasão

customizada (Customized Persuasion), que parte da premissa que nem todos os

clientes são iguais - aproximadamente 80% de todas as compras repetidas de

produtos e serviços vem de 20% da base de clientes.

Os programas de fidelização realizam esforços de Marketing específicos por

segmentos de mercado ou público-alvo para esses 20% dos clientes mais rentáveis
do seu Database.

Para Josie Garber(255) o tamanho ótimo de um Database para fidelização deve

conter aproximadamente de 10 a 25% dos clientes regulares.

Em nossa experiência, constatamos que no mercado business-to-business, e nas

empresas médias e pequenas, é aconselhável manter ações de fidelização para toda
a base de clientes.

Para David Sheppard Associates, (256) o diálogo sistemático com os clientes

facilita à empresa obter dados relevantes para a formação do Database de Clientes,

que agregados aos dados de compra, permitem desenvolver estratégias de Marke-

ting customizadas e programas para indivíduos ou pequenos grupos de clientes,
criando uma forte afinidade com a empresa.

(254) STONE, Bob. Successful Direct ... p. 3.
(255) GARBER, Josie. 10 Criticai Steps to Developing ao Integrated Database Marketing System. Apostila

distribuída durante a 74 Ih DMA Annual Conference. 3-6 Nov 1991.
(256) THE NEW DIRECT MARKETING: How to Implement a Profit-driven Database Marketing Strategy. David

Shepard Associa tes, Inc., Homewood, IL, Dow Jones-Irwin, 1990, p. 7.
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A. REGRAS BÁSICAS PARA FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES
As regras básicas, segundo Stan Rapp(257), para fidelização de clientes são:

1. Desenvolver um ciclo de comunicação com o cliente: Isto significa que

deve-se ter um estratégia de comunicação, onde as ações para os clientes sejam

planejadas desde o contato inicial, e se finalize buscando obter uma resposta

do cliente, dentro de um período preestabelecido. Esse período depende do

produto, do tipo de cliente e dos objetivos da empresa.

2. Fazer coisas juntos. (Ex. Clube de Afinidades): Este é o melhor meio de

interação entre empresa e cliente, mas de difícil implementação. Pois são

poucas atividades que a empresa pode realizar junto com seus clientes. Um

dos melhores exemplos se encontra no mercado business-to-business, quando
empresa e cliente desenvolvem pesquisa em conjunto.

3. Ouvir cuidadosamente: Este aspecto está ligado ao serviço de Customer
Service (atendimento ao cliente), que registrando as reclamações e sugestões
pode ser pró-ativo na solução de problemas.

Outra maneira de ouvir cuidadosamente é empregar as técnicas de pesquisa

como Focus Group, para buscar conhecer as necessidades, percepções e

desejos dos clientes. Ouvir os fornecedores também é bastante produtivo e cria
relacionamentos estáveis.

4. Pesquisar respeitosamente: A base do aperfeiçoamento de um Database

Marketing está em desenvolver pesquisas sistemáticas junto à base de clientes.

Mas a mesma deve ser feita de tal forma que não irrite o cliente, e sempre que

o mesmo se dispuser a cooperar deve-se recompensá-lo emocionalmente ou

com algum tipo de benefício, como por exemplo um pequeno brinde.

5. Descobrir a força da propaganda de resposta direta: A propaganda de
resposta direta permite que o cliente comunique-se buscando mais informações

ou declarando sua opinião sobre a empresa, a própria propaganda ou então,

(257) RAPP, Stan. Maxlmarketing: Implantando o Marketing dos Anos 90. Apostila distribuída durante seminário
realizado em São Paulo, em dezembro de 1991.

153



empreendendo a ação incitada. Como o próprio nome indica, o cliente pode se

comunicar com a empresa iniciando o relacionamento.

6. Transforme compradores em adeptos: Segundo os modelos de decisão, um

cliente toma-se um adepto do produto após a segunda compra. Portanto, a
hierarquia de um cliente(258) é:

· Suspect

· Prospect

· Cliente de uma compra só

· Cliente de segunda compra

· Cliente adepto

o processo de adoção é muito importante, porque irá auxiliar no planejamento

do ciclo de comunicação. Isto quer dizer que o ideal é que o ciclo de comunicação

transforme o cliente em adepto e, portanto, considere o tempo de recompra para

calcular o período de duração do mesmo.

As regras acima são auto-explicativas, mas apesar de óbvias, exigem por parte

da empresa o reconhecimento da validade das mesmas e o compromisso para a sua

efetiva implementação, fornecendo os recursos para que as mesmas se cumpram.

B. MODELOS DE REUCIONAMENTO

A partir dos pontos apresentados por Stan Rapp(259), desenvolvemos os pro-

gramas de fidelização de acordo com os modelos de relacionamento, que são:

(258) Nota da Autora: Conceito apresentado por FRIESEN, Pat & SCHMID, Jack. Ao Introduction to the Hows And
Whys of What Makes Direct Marketing Work. In: 74 th DMA Annual Conference. 4 a 6 Nov 199.

(259) RAPP, S. Maxlmarketlng: Implantando ...p. 24
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I

1. O Modelo de Recompensas

Este modelo procura recompensar o relacionamento do cliente e a repetição da
compra através de prêmios, bônus, incentivos.

Exemplos típicos deste modelo são o programa de Frequent Flyer, realizado

pelas companhias aéreas americanas, Comprador frequente, desenvolvido pelas

lojas de departamento e o Frequent Travelers Program, realizado pelas cadeias de

hotéis nos Estados Unidos.

As peças mais frequentes nesses programas são:

..•. Livreto personalizado com as regras do programa.

..•. Cartão de membro do programa.

..•. Conjunto de benefícios (ofertas): descontos, incentivos, bônus, etc

..•. Newsletters ou conjunto de malas diretas e/ou Telemarketing para manter o

ciclo de comunicações.

Este tipo de programa normalmente é usado por empresas de serviços como

locadoras de veículos, hotéis, transportes aéreos, locadoras de vídeo, etc

2. O Modelo Educacional

Neste modelo o ciclo de comunicação é mantido através de um programa de

comunicação interativo que coloca à disposição do cliente um conjunto de mate-
riais informativos. Os mesmos podem ser enviados periodicamente aos clientes ou

mediante solicitação.

A principal característica deste programa é "educar" o cliente para o uso ou

consumo do produto. Um exemplo no Brasil é o newsletter Amilzinho, que é

distribuído aos filhos dos associados. Outro exemplo é o da Revista Microsoft, que

ensina como obter o máximo do seu computador. Esta publicação é enviada a quem

preencher o cartão de garantia e enviar à Microsoft.
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Este é um dos modelos mais adequados ao mercado business-to-business, para

assegurar que o especificador de compra do produto tenha as informações adequa-

das para sua adesão.

3. O Modelo Contratual

o modelo contratual é um clube de clientes, no qual o mesmo paga uma taxa

para se tomar membro e usufruir de uma série exclusiva de benefícios. Os

benefícios podem ser:

+- A participação em eventos de caráter exclusivo.

+- A compra com preços muito baixos de determinados itens de roupas ou

objetos.

-+- Descontos privilegiados. Por exemplo o Clube de Seniores (EUA), em que

para se obter um desconto na cadeia de hotéis que patrocina o clube, a pessoa

paga pelo ingresso no mesmo a quantia de US$ 25.00.

-+- Acesso exclusivo ou diferenciado a determinadas informações. Exemplo: a

Revista Nitendo, que conseguiu 2 milhões de assinantes junto aos comprado-

res do seu produto (EUA). No Brasil temos o exemplo da Revista Games,

patrocinada pela Tec Toy, em conjunto com Nova Cultural Editora, que,
inclusive constituíram uma nova empresa, só para levar adiante este projeto.

4. O Modelo da Afinidade

O modelo de afinidade é um clube de clientes, que agrupam pessoas segundo

algum tipo de interesse. Normalmente o elemento básico é uma publicação, como

uma revista ou tablóide.
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Stan Rapp(260)' cita como exemplo revistas de empresas, com "informações

publicitárias" sobre produtos e serviços da empresa. É o caso da 9 Lives Cat Food,

empresa norte-americana produtora de ração animal, que mantém uma revista

dirigida a amantes de gatos, The Morris Report. As assinaturas são vendidas a US$

6.00 e os assinantes recebem cupons do produto, para compensar o custo da
assinatura.

A essência de um clube de afinidades é a extrema pertinência gerada pelo

interesse ou afinidade, trazendo um alto nível de resposta.

5. O Modelado Serviço de Valor Agregado (ou adicional)

Neste tipo de modelo o cliente é recompensado com algum serviço que é
agregado à compra do produto, ou o uso do serviço.

Existem inúmeras formas de aplicar este modelo. Como exemplo pode-se citar

o caso de um banco nos Estados Unidos, que para clientes preferenciais coloca a

disposição um serviço chamado Dial and Drive - o cliente chama o Banco e este

manda um carro buscá-lo para efetuar a transação desejada.

Um exemplo no Brasil, é o caso de uma concessionária em São Paulo, que retira

o veículo para conserto, ou então leva o cliente da concessionária para onde ele

desejar. A mesma concessionária empresta um carro, para os clientes mais fiéis,
durante o período do conserto.

A rede de hotelaria e locadoras de carro utilizam este modelo, prestando o

serviço de transporte do aeroporto para o hotel ou até o centro de locação, mediante
a cobrança de uma taxa ínfima de seus clientes.

(260) RAPP, S. 5! Geração ... p. 163
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, 6. O Modelo de Aliança

Este modelo é utilizado por empresas não concorrentes que fazem uma aliança
para prestar um serviço aos seus clientes comuns. Um exemplo típico são as
companhias aéreas, que fazem a reserva de carros junto às locadoras de veículos.

As lojas de varejo e fabricantes podem desenvolver esforços em conjunto junto
aos clientes. Por exemplo, um fabricante que edita uma revista que vende ao
varejista que a distribui gratuitamente aos seus clientes. (261)

C. ELEMENTOS DOS MODELOS DE RELACIONAMENTO

Um programa de relacionamento pode ser realizado de diversas maneiras, mas
em geral, utiliza as formas abaixo descritas para desenvolver o seu modelo de
relacionamento.

1. Clubes de Clientes

2. Seminários de clientes

3. Patrocínio de usuários

4. Publicações dirigidas ao cliente:
- Newsletters
- Revistas
- Vídeos
- Áudios
- Disquetes

5. Cartões de crédito e/ou condições especiais de crédito

6. Privilégios adicionais a empresas

7. Atendimento telefônico de pedidos 24 horas

8. Atendimento telefônico de assistência 24 horas

(261) RAPP,S. 5! Geração ..., p. 162.
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9. Descontos especiais

10. Garantia de preços mais baixos

Essas formas podem ser utilizadas isoladamente ou em conjunto, num determi-
nado modelo de relacionamento.

Cada um desses modelos busca formas diferenciadas de criar e manter um

relacionamento duradouro e estável com o cliente, usando um conceito específico

de reconhecimento. Cada empresa deve escolher o modelo que mais se adapte aos
desejos e expectativas de seus clientes.

D. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE
RELA CIONAM ENTOS

Para Shaw & Stone(262) Database Marketing é uma das mais precisas discipli-
nas de Marketing:

"0 Database quebra a idéia de criar um relacionamento com

clientes em um sem número de diferentes atividades, e utiliza uma

série de técnicas para que o cliente perceba que um relaciona-
mento agradável está se iniciando. /I

A atividade central num gerenciamento de relacionamento via Database Mar-

keting é o planejamento e implementação de campanhas de comunicação. Cada

campanha consiste de um conjunto de ações e está associada a uma estratégia de
relacionamento (ou modelo de relacionamento).

Uma campanha é um conjunto de ações planejadas de comunicações mercado-

lógicas, que buscam atender uma série de desejos e necessidades de um grupo
específico de clientes.

A estratégia de contato, segundo Shaw & Stone(263), é um conjunto de ações

pré-definidas para serem utilizadas no dia-a-dia do relacionamento com o cliente.

(262) SHAW, R. & STONE, M.. Database Marketing ... p.74.
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Ela começa com o contato inicial e vai desenvolvendo-se até concluir uma fase

particular do diálogo, quando o cliente irá ou não dar a resposta objetivada (uma

compra ou um pedido de literatura, comparecimento a um evento, etc).

O conjunto de ações se processa em etapas, normalmente associadas às mídias

usadas em cada uma dessas etapas.

Pode-se iniciar um contato com um anúncio de resposta direta numa mídia de

massa, com uma ação de Telemarketing, ou ainda, com uma mala direta.

As ações ótimas de comunicação são aquelas que utilizam habilmente as

mídias, integradamente ou não, para atingir um grupo de clientes com eficácia. As

próximas etapas ou fases de relacionamento são determinadas pelo tipo de envol-

vimento que se deseja estabelecer e pelo interesse do cliente e, finalmente, pela

complexidade do diálogo.

Na estratégia de comunicação pode-se utilizar todos os tipos de mídias: desde

mídias de massa até seminários, com apresentação no próprio cliente. A seleção e

integração entre elas depende dos objetivos mercadológicos e do tipo de relacio-

namento que se deseja construir, em que tempo e a que custo.

Uma boa estratégia de comunicação, segundo Shaw & Stone(264), é aquela que

resulta num relacionamento efetivo de alta qualidade entre empresa e cliente.

Assim como se aprende sobre os clientes, aprende-se qual é a estratégia mais

efetiva em termos de atender às necessidades dos clientes.

4.4.3. SISTEMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMUNICAÇÃO

O uso do Database Marketing pode racionalizar e sistematizar a maneira como

a empresa relaciona-se com os clientes, aumenta o nível de satisfação e mensura

os resultados obtidos pelos diversos tipos de respostas ..

(263) SHAW,R. & STONE,M. Database Marketing ...•p. 28.
(264) SHAW, R. & STONE, M.. Database Marketlng ... p.76.
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Um dos maiores beneficios do uso do Database é a sistematização e a veloci-
dade com que as diversas etapas dos Programas de Comunicação são processadas
de forma personalizada.

Os programas de comunicação devem ser integrados ao planejamento estraté-
gico da empresa, que define as partes do relacionamento que se deseja estabelecer
com prospects, clientes e demais integrantes da infra-estrutura da indústria.

Os Objetivos da Comunicação

No caso de Marketing de Relacionamento a comunicação mercadológica pode
ser dividida em uma série de campanhas, para gerar a pertinência e ser dirigida ao
público alvo. Portanto, pode-se ter numa mesma empresa a divisão do processo de
comunicação em várias campanhas, que devem ser acompanhadas integradamente,
no que se pode denominar de "Histórico de Campanhas", sendo que pelo feedback
gerado, levar a um aperfeiçoamento.

Como exemplos de campanha, temos:

~ Campanha lead generation

~ Campanha de fidelização dos clientes pequenos

~ Campanha de fidelização dos clientes médios

~ Campanha de relacionamento, etc

161



As campanhas, em geral, seguem um fluxo como mostra a Figura 19

Se um cliente solicita informações ou literatura, ele rapidamente recebe o
material acompanhado de uma carta personalizada. Se um cliente telefona e solicita
a visita de um vendedor, essa atividade é agendada imediatamente, e assim por
diante.

Para que uma estratégia de relacionamento seja efetiva há necessidade de um
sistema de fulfillment (administração da resposta) adequado e eficaz. Esse tipo de
serviço pode ser contratado externamente de empresas especializadas. No Brasil
existem duas que se destacam: a Irmãos Reis e a Capti, ambas de São Paulo.

Figura 19 - Planejamento de Campanha
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Segundo Andy Keedy<265):

''A maior e melhor campanha de comunicação do mundo é

desperdiçada sem um follow-up efetivo, principalmente tratan-

do-se de um produto comprado, uma literatura solicitada, ou o

envio de prêmios ou recompensas de programas de incentivo.

Nada gera maior insatisfação no prospect que a demora no

atendimento a uma solicitação."

Se a empresa tem uma campanha pequena, o serviço de fulfillment pode ser

executado por recursos próprios, mas se existe um programa de prospecção ou

fidelização, o mais aconselhável em termos de custo-benefício é a contratação de

serviços especializados de terceiros.

Neste caso há uma integração entre os dados da empresa prestadora de serviços

e o Banco de Dados para evitar a desatualização.

Os serviços de uma empresa de fulfillment podem ser contratados de acordo

com a necessidade, modularmente. Em geral incluem:

+- Manipulação da mala direta: seleção e preparação do material que compõem

a mala direta

+- Envelopagem

+- Etiquetagem

+- Postagem

+- Controle das respostas

+- Emissão de relatórios, etc

No caso das empresas americanas, elas tem um elenco de serviços como aluguel
de listas, segmentação de listas, administração da lista do cliente, análise de

segmentação, etc.

(265) Nota da Autora: Andy Keedy, Vice Presidente da Creative Computer Services, empresa prestadora de serviços
defulfillment, sediada em Dallas, Texas, foi uma das pessoas entrevistadas pela autora durante pesquisa realizada
nos Estados Unidos.
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Convém ressaltar que deve-se desenhar fluxos de fulfillment de acordo com o
tipo de operação ou programa de comunicação e administração de resposta em
desenvolvimento. Esses fluxos são muito importantes, pois permitem o controle
da operação, tomando seguros e confiáveis os processos de mensuração da respos-
ta, as análises estatísticas, e as análise de perfil dos clientes, enfim todo o processo
de feedback.

4.4.4. SISTEMA DE SUPORTE A DECISÃO

Para administrar uma empresa sob a filosofia de Marketing, existe uma exigên-
cia enorme de informações.

Conforme visto anteriormente, as informações podem ser usadas para aperfei-
çoar produtos e melhorar o relacionamento com fornecedores e clientes.

Isto é possível porque o Database permite realizar análises descritivas e
preditivas. Essas análises dividem as funções da empresa em vários componentes,
utilizando-se técnicas estatísticas adequadas para descrever as características
desses componentes.

Descrições quantitativas de partes individuais são relacionadas. Softwares de
simulação e modelos fmanceiros são, utilizados para estabelecer as diversas
relações e para emitir relatórios. Modelos fmanceiros podem ser usados no dia-a-
dia para planejar as necessidades e os cenários alternativos (What-If 7).

O Database através de seu Banco de Dados de modelos pode suportar diferentes
atividades, incluindo a segmentação de mercado, análise das respostas, relaciona-
mento entre as variáveis através de modelos de simulação e análises estatísticas
básicas.
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A arquitetura de um Sistema de Suporte à Decisão no contexto de Database

Marketing pode ser esquematizado conforme a Figura 20.

Figura 20 - Arquitetura de Sistema de Suporte à Decisão
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DECISAO

Os grandes sistemas de apoio à decisão são desejáveis, mais não imprescindí-

veis para conectar o Marketing de Relacionamento. As estações de trabalho, a

'exemplo da apresentada na Figura 21, cumprem igualmente a função devido ao
aumento da capacidade de processamento e armazenamento dos dados. Estas

estações podem trabalhar com PC's ligados em rede, ou então à RISC 6000 ou

AS-400 da IBM, ou similares. Este é um sistema para equipamentos de grande

porte. O sistema é composto de DBMS (Data Base Manegement System), que é o
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software de banco de dados que inclui a linguagem e faz o armazenamento de
dados; o MBMS (Model Based Manegement System), que incluem os aplicativos
referentes aos diversos modelos de manipulação dos dados; e, SGBD (Sistema de
Gerenciamento de Banco de Dados), que são os aplicativos de manipulação do
Database.

Databases para Marketing possuem interfaces amigáveis com softwares que
compartilham os dados para uso direto e facilitado pelos tomadores de decisão. No
capítulo 5, Caso Alpargatas, é explicado o uso de um sofware deste tipo.

Figura 21 - Estações de Trabalho em Marketing de Relacionamento
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I

5. A PRÁTICA DO CONCEITO DE MARKETING DE
RELACIONAMENTO NO BRASIL

Segundo as entrevistas realizadas com profissionais da área de Marketing e

Vendas de empresas de todos os portes, foi constatado que existe uma forte

consciência sobre a necessidade de encontrar meios de aumentar a produtividade

de forma ampla e de que o Marketing é uma resposta efetiva.

Cada um dos entrevistados possui uma percepção própria de que é Marketing,

existindo uma coincidência quanto a perceber o Marketing como a atividade da

empresa que tem como função promovê-la junto aos clientes.

O relacionamento é percebido como uma atividade imprescindível, mas feita

apenas através da venda pessoal.

Pelos resultados das entrevistas, verificou-se que a tendência é um reconheci-

mento crescente da necessidade de adotar o conceito de Marketing. Mas, apesar

de há vinte anos Philip Kotler ter editado o seu famoso livro Administração de

Marketing, ainda existem empresas com dúvidas sobre o que é realmente Marke-

ting. Esse fato é muito natural, conforme já foi explicado anteriormente.

O mesmo se aplica a Marketing Direto, podendo-se dizer que permanece quase

que desconhecido no Brasil. Uma das razões é que apenas uma ou duas faculdades

de Administração incluem Marketing Direto em seus currículos.

Apesar deste quadro, existem muitos sinais que indicam que o Marketing de

Relacionamento e Database Marketing tem um potencial de crescimento no Brasil,

levando-se em conta os seguintes fatores conjunturais:

1. O ingresso da mulher no mercado de trabalho: A estimativa é que a

participação das mulheres na população economicamente ativa cresça de
33.4% (1985) para 51.3% em 1995(266).

Portanto, haverá um aumento da renda disponível e necessidade de novos

serviços e formas de compra mais convenientes. As novas tendências estão

(266) Fonte: Estudo PNADj85 e Anuário Estatístico IBGE - 1986

167



afetando, também no Brasil, o comportamento de compra. As vendas por

Telemarketing apresentam crescimento e novos canais alternativos de distri-
buição começam a se consolidar.

2. Sofisticação do Consumo: A abertura do mercado aos produtos importados

irá ocasionar, por parte dos clientes, um nível maior de exigência, quanto a

qualidade e sofisticação dos produtos e serviços.

Por outro lado, as empresas para criarem uma vantagem competitiva susten-

tável, irão cada vez mais se orientar para o mercado, consequência do reco-

nhecimento da necessidade de redefinir a sua forma de atuação, buscando no
Marketing a solução.

3. A intensificação do uso dos cartões de crédito: O crescimento do uso dos

cartões de crédito tomam as vendas mais simples e convenientes, possibilitan-

do o uso da propaganda de resposta direta e Telemarketing para venda de
produtos.

Considera-se, também, que o maior uso de cartões de crédito e transferência

eletrônica irá exigir a construção e manutenção de Databases Marketing,

disponibilizando listas de maior qualidade e mais segmentadas que as atual-
mente existentes.

4. A redução dos custos de Hardware e Software: O fim da reserva de mercado

de informática permitirá que o Brasil entre na Era da Informação, tendo custos

permissíveis para a informatização. As mudanças no ambiente social serão

fenomenais. Uma nova era irá começar para o Marketing no Brasil, tomando

possível a adoção de novos conceitos, só exeqüíveis pela adoção da tecnologia
de Database Marketing.

5. A busca da vantagem competitiva: A prática do Marketing de Relacionamen-

to, como forma de consolidar o posicionamento junto à infra-estrutura da

indústria, principalmente fornecedores, será intensificada, como forma de

obter vantagens de custo, para fazer frente a novos entrantes no mercado e aos
importados.

Os sinais dessa tendência são muitos e estão proliferando. Os anos 90, também
para o Brasil, serão prodigiosos e, principalmente, para os profissionais de Mar-
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keting, que terão à disposição ferramentas capazes de tornar realidade os conceitos

que até hoje permanecem, se muito, no papel e na intenção.

Os casos abaixo relatados não são uma exceção. São uma amostra do que está

ocorrendo com maior ou menor intensidade e permitem verificar que o conceito

de Marketing de Relacionamento pode ser implantado, independente da empresa

ser orientada para o mercado ou não.

Evidente, que se a empresa está iniciando a implementação da orientação para

o mercado, o processo fica mais difícil, mas não inviável. E mais, a implantação

de um Programa de Database Marketing auxilia, pelo poder de sistematização,

controle e mensuração, a legitimar a adoção do conceito de Marketing na empresa.

Através dos resultados obtidos verifica-se um comprometimento crescente de

todos os níveis com o projeto, e a partir daí a implementação flui mais fácil, fazendo

com que a alocação dos recursos necessários, ocorra.

São vários casos bem sucedidos da implantação de programas de prospecção e

fidelização. Os fatores chaves de sucesso são:

1. Iniciar com um programa específico: por exemplo, a prospecção para depois

ir ampliando o escopo do programa gradativamente.

2. Iniciar pelo conceito tático: para obter o comprometimento do alto e médios

escalões da empresa, pela perspectiva de resultados a curto prazo.

3. Implementação da orientação para o mercado: após os primeiros resultados,

reúnem-se as condições e recursos para desenvolvê-la.

4. Envolver os diversos escalões: realizar seminários e reuniões para difusão

dos novos conceitos.

5. Apresentação objetiva: das vantagens e desvantagens dos diversos conceitos.

6. Auxiliar intensivamente na operacionalização dos diversos programas:

acompanhamento da execução de cada etapa.
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5.1. CASO AMESP ~

A AMESP - Assistência Médica, é uma prestadora de serviços médicos, que

representa o sistema de medicina de grupo. Foi fundada há 30 anos. É, desde então,

dirigida por professores de Medicina em instituições de renome.

É uma empresa de porte médio, que busca diferenciar-se, prestando um serviço

médico idôneo e um atendimento de qualidade, estando orientada para os clientes.

Esta orientação é confirmada pela segurança e responsabilidade que a empresa

propõem-se assegurar para o seu associado. Por isso se preocupa em garantir um

crescimento harmonioso entre número de associados e estrutura necessária para

dar continuidade à prestação de um serviço de alta qualidade.

Não possui como objetivo prestar uma assistência médica massificada, o que

comprometeria os seus ideais de atender às necessidades de seus associados e

clientes (empresas). A AMESP diferencia-se pelo atendimento médico-hospitalar

que presta aos seus associados. Possui três hospitais bem equipados e 30 centros

médicos, além de uma vasta rede credenciada, possuindo uma estrutura bem

descentralizada.

Atua basicamente no mercado business-to-business através do Plano Empresa.

No Plano Individual destinado às pessoas físicas ou profissionais autônomos,

possui uma atuação menos significativa.

A sua concorrência no Plano Empresa estabelece-se com: Interclínicas (líder

de mercado), Amico, Unimed, etc. No Plano Individual: com Golden Cross e Amil,
principalmente.

Um dos seus fundadores, o Prof. Dr. Joamel Bruno de Mello, e os demais

diretores da empresa, reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar o seu processo

de vendas, buscaram conhecer novos conceitos e técnicas de Database Marketing,
através de uma Consultoria.

o segundo passo foi assumir um comprometimento efetivo com a implantação

do novo conceito, alocando os recursos necessários para tal fim.

A Diretoria de Vendas e Marketing reporta-se ao presidente e é composta de

uma Gerência de Vendas, três supervisoras e seis vendedores.
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A. o PROBLEMA

Após a realização de um diagnóstico por parte da Consultoria, verificou-se que
os principais problemas do processo de vendas eram:

- A dificuldade da força de vendas em contatar as pessoas que realmente
decidem pela contratação de uma empresa prestadora de serviços médicos.

- A falta de um sólido posicionamento no mercado. AAmesp era desconhecida.

- O processo decisório de compra, em sua maioria, era feito sobre o atributo
preço e não pelo valor extra do serviço ou qualquer outro benefício.

- O serviço médico é percebido como uma commodity, indiferenciado.

B.A SOLUÇÃO

Primeiramente buscou-se priorizar a área de Plano Empresa para iniciar o
processo de implantação do novo conceito.

A solução mais adequada encontrada foi um sistema de prospecção, baseado
em Database Marketing, que tivesse como objetivo:

- Curto Prazo:
· Aumentar o número de visitas para os vendedores gerando um número
suficientes de leads qualificados já dispostos a negociar.
· Aumentar o índice de conversão em relação ao número de visitas realizadas.

- Médio Prazo:
· Elevar a eficácia do processo de prospecção
· Aumentar a produtividade da força de vendas
· Criar um Canal de Comunicação Permanente da AMESP com os clientes
através de um modelo de relacionamento.
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C. A ESTRATÉGIA

A estratégia foi desenvolvida em três dimensões, com execução simultânea:

11 Dimensão: Organização e sistematização do processo de prospecção e con-

quista, através da implementação do conceito de Database Marketing.

2! Dimensão: Desenvolver a Estratégia de Comunicação.

3! Dimensão: Desenvolver um programa de engajamento gerencial, para absor-

ção dos conceitos e treinamento da força de vendas.

A AMESP basicamente atua no nicho de mercado de pequenos clientes, entre

25 a 100 funcionários, apesar .de também buscar grandes clientes como Rede

MacDonalds, Banco Safra, etc, para manter o equilíbrio do seu mixo

Foi identificada a oportunidade de estender o trabalho de prospecção para

empresas industriais entre 100 e 300 funcionários, prioritariamente. Conseqüente-

mente haveria uma redução no custo por nome prospectado, além de aumentar a

produtividade por venda realizada e ser um fator motivador para a força de vendas.

D. OS RESULTADOS ESPERADOS

O Sistema de Prospecção, a nível prático, deve permitir à AMESP:

+ Identificar, dentro do mercado-alvo, os suspects. Isto é as empresas mais

adequadas para se tomarem clientes. Qualificar os suspects, através da técnica

de telequalificação.

+ Identificar em cada suspect quem são as pessoas que participam do processo

decisório.

+ Planejar, executar e controlar um processo de comunicação, dentro do con-

ceito de ciclo. Isto é, desenvolver, junto com a agência, uma campanha de

comunicação com duração de quatro meses. Pois, no caso da Amesp o ciclo
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foi caJculado em quatro meses, desde o primeiro contato até construir um

relacionamento estável com o cliente ou prospecto

+- Colocar o vendedor da AMESP em posição favorável perante as pessoas que
decidem, já estimulados a negociar.

+- Dirigir com eficácia a marcação de visitas do seu vendedor no prospect

+- Agilizar, através de comunicação personalizada, a conversão do prospect em
cliente.

+- Permitir à AMESP mensurar resultados e avaliar constantemente os esforços

dirigidos a cada suspect I prospecto

E. A OPERACIONALIZAÇÃO

1. Recursos Humanos

Para a operacionalização foram contratadas três funcionárias, para dedicação

exclusiva ao projeto. Para cada uma foi feita uma descrição de função, e dado o
treinamento adequado.

Os recursos são:

T.S.O.: Telemarketing Sales Officer

O.B.D.: Operador de Banco de Dados

Para agilização e aperfeiçoamento do tratamento de vendas, foi colocado um

terminal junto à Força de Vendas, para desenvolver as análises necessárias do
desempenho da função com mais produtividade.

A Figura 22 mostra esquematicamente as atividades básicas de cada função,
integrada aos recursos físicos.
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Figura 22 - Descrição de Cargos e Funções e Recursos Físicos do
Database Marketing
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2. Hardware

Os recursos físicos e operacionais também estão descritos na Figura 22.

Optou-se pelo sistema integrado em rede, pela facilidade de atualização, agilização
da operação e otimização do fluxo operacional. Mas, a principal finalidade foi o

compartilhamento, em tempo real, da informação com a força de vendas. No caso
da AMESP foi recomendado uma estação de trabalho com rede de PC's.
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Recursos Operacionais

Cada atividade operacional foi traçada em fluxos, que auxiliaram no processo
de implantação da estrutura.

Foi desenvolvido um Calendário de Ações que permite agendar e executar todas
as ações planejadas na Estratégia de Comunicação. Um rigoroso sistema de
fulfillment foi desenvolvido, para garantir o controle e mensuração facilmente, e
em tempo hábil, de todas as ações executadas. conforme previsto na estratégia de
comunicação.

Também foram desenvolvidos scripts de telequalificação e de agendamento,
além dos de follow-up.

O software selecionado foi um Gerenciador de Relacionamento, Eighty/20(267),

que atendeu cerca de 95% das necessidades. Esse software é customizável, pos-
suindo campos adaptáveis às necessidades do cliente, sendo a sua principal
vantagem a alta capacidade de segmentação. Além disso, possui vários módulos,
destacando-se os módulos de script e mailing listo

A construção do Banco de Dados foi feita a partir dos nomes anteriormente
trabalhados pela força de vendas, e à medida da necessidade foram buscados novos
nomes em listas de terceiros.

A etapa seguinte foi cadastrar os nomes e fazer a telequalificação de um número
suficiente de nomes, para enviar uma mala direta personalizada de alto impacto.
Depois do envio da mala direta seguiram-se as ações previstas para gerar o
envolvimento necessário à consecução dos objetivos propostos.

(267) Nota da Autora: Programa da Eight/20 Software, Inc. (EUA), já licenciado no Brasil
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o Banco de Dados de prospect armazena as informações apresentadas na
Figura 23.

Figura 23 - Estrutura do Banco de Dados da AMESP
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F. A ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

Para ativação do prospect foi desenvolvida uma campanha que foi baseada no
ciclo de comunicação apresentado no Quadro 1:
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Quadro 1 - Ciclo de Comunicação e Desenvolvimento da AMESP

Fases Objetivo Público Alvo Metodologia

· Geração do
Identificação Geração da visita Suspect Database de

prospectsl

· Mala direta
tridimensional

· Consolidar o · Cartas
relacionamento personalizadas

· Ofertas: - seminários· Fechamento da - palestras - ckek-up
venda folhetos etc
Reforçar as ofertas

Prospect qualificado de
Mala direta deEnvolvimento · alto potencial ·
envolvimento com
reforço para resposta

· Gerar a conversão • Telemarketing ativo
e receptivo
- agendamento
- tollow-up

· Proposta altamente
personalizada

• Vencer barreiras Prospect qualificado de · Mala direta para
para a conversão alto e médio potencial vencer objeções

Monitoramento de conversão · Telemarketing· Manter um canal de - pesquisar barreiras
comunicação - agendamento

· Promoções dirigidas
Sustentação · Manter um canal Prospect qualificado de · Comunicação

permanente de baixo potencial sistemática
comunicações - newsletter

- visita esporádica

A mala direta de estímulo tem a finalidade de posicionar a AMESP e para incitar

a resposta imediata foram disponibilizadas 5 ofertas especiais.

A peça principal dessa mala era um estojo de primeiros socorros em couro

branco com o logotipo da empresa, acondicionada em urna embalagem de boa

qualidade. Para apresentar a proposição foram desenvolvidas cartas específicas

por público-alvo. Essas cartas foram personalizadas pelo sistema de mailing list
do Software.
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Completando o conjunto de' peças da mala de estímulo foi desenvolvido um set
de cartas:

-- Carta de reforço para incitar a chamada espontânea.

-- Carta para vencer as barreiras de preço e da inércia e medo dos problemas

burocráticos para mudança de convênio.

-- Carta de agradecimento por ter recebido o vendedor, etc.

Essas cartas visam manter aberto o Canal Permanente de Comunicação e devem

contemplar todas as ações que ocorrem no ciclo de comunicação.

A mala direta de fechamento é uma pré-proposta personalizada, de grande poder

de persuasão e visa diferenciar a AMESP na percepção dos agentes do processo

decisório. A mala é composta de um conjunto de lâminas que conduzem, num
processo lógico, ao fechamento da venda.

Essas lâminas são colocadas numa capa especialmente desenvolvida e é acom-

panhada de uma carta personalizada, indicando as condições especialmente pre-
paradas para aquele prospecto

G. OS RESULTADOS

A fase de implantação durou quatro meses, correspondendo ao primeiro ciclo
de comunicação.

Os resultados obtidos foram:

-- Durante este período o número de oportunidades de vendas aumentaram em
102%.

-- Aumento da produtividade do trabalho de campo.

-- Domínio da técnica de Database Marketing permitindo aperfeiçoar o processo
e ajustar os diversos tipos de análises.

-- Conhecer os diversos índices de resposta por segmento, por perfil de
prospect, etc.
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Atualmente, foi iniciada a segunda fase do projeto, que é a consolidação do
Programa de Prospecção, iniciando um novo ciclo com os prospects novos e
entrando no ciclo de monitoramento e sustentação dos prospects envolvidos no
primeiro ciclo.

A partir dos resultados e do refinamento do Database será possível iniciar o
processo de modelagem e segmentação para classificação mais adequada do
prospect para consecução dos objetivos de médio prazo.

Em termos de receptividade e integração com a força de vendas o projeto
superou as expectativas, devido ao comprometimento da mesma com a nova forma
de atuação.

Convém ressaltar que um processo de implantação de Database Marketing deve
começar com um foco bem definido e com escopo reduzido. Com a experiência
adquirida pode-se ir gradativamente introduzindo os aperfeiçoamentos desejados.
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5.2. CASO ALPARGATAS

A São Paulo Alpargatas S.A. foi fundada em 1907, sendo uma companhia

aberta, privada, de capital nacional que produz e comercializa calçados, artigos

esportivos, confecções, tecidos, lonas, encerados e outros produtos têxteis para o
mercado nacional e exportação.

As suas principais marcas são líderes nos diferentes segmentos do mercado

brasileiro. Possui 28 fábricas, em 9 Estados brasileiros. O faturamento em 1990

foi de US$ 698.9 milhões com um lucro líquido de US$ 21.1 milhões(268)

A empresa atualmente está dividida em Unidades de Negócios, as princi-
pais são:

+- Divisão de Confecções

+- Divisão de Calçados

+- Divisão Têxtil

A Divisão de Confecções iniciou um projeto de reestruturação em 1990, e em

1991 buscou consolidar as novas marcas e terminar a organização da área de vendas
e da sua estrutura de distribuição.

A Divisão de Confecções dividida-se em duas outras, uma das quais é Divisão
de Moda Massiva, cujo diretor é o Sr. Odilon Almeida Júnior.

Neste estudo será apresentado o caso da divisão de Confecções - Moda Massiva,

cujas principais marcas são: US Top, Jeaneration, Arrow, entre várias outras.

As mudanças sócio-econômicas, o acirramento da concorrência, a mudança no

comportamento de compra dos lojistas e custos crescentes, levou a diretoria a

buscar aumentar a sua vantagem competitiva através de novas idéias e ferramentas
de Database Marketing.

(268) Fonte: Relatório Anual São Paulo Alpargatas 1990.
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Dentre os vários projetos possíveis de desenvolver neste sentido, optou-se por
iniciar com a construção de um Database Marketing de Clientes e Prospects de
pequeno porte.

Os objetivos eram:

•. Clientes: buscar a fidelização para aumentar as vendas e iniciar a venda
cross-selling.

•. Prospect: constituir-se num canal de vendas alternativo.

Para agilizar a montagem do Banco de Dados, e obter uma curva de experiência
com o sistema de Database Marketing, foi decidido que a primeira campanha teria
o objetivo de gerar tráfego para o show-room de vendas, que seria realizado dentro
da principal feira do setor e para os shows-room a serem realizados logo após este
evento nas diversas regiões. O total de regiões eram 8, sendo realizados dois
shows-room por região, totalizando 16 eventos.

Portanto o projeto ficou dividido em duas etapas simultâneas:

1. Construção do Database Marketing

2. Campanha de Comunicação para gerar tráfego para os eventos de show-room.

5.2.1. A CONSTRUÇÃO DO DATABASEMARKETING

O Banco de Dados de Clientes foi construído em duas etapas, a partir da lista
de clientes oriunda do mainframe da empresa. Os dados dos clientes que foram
incluídas no Banco de Dado, na primeira etapa e segunda etapa, são:

•
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Figura 24 - Database de Clientes - Alpargatas
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A partir da lista de clientes obtida do mainframe, e de lista de prospects obtida

de terceiros, foi realizada uma telequalificação para complementar os dados

necessários para realizar a segmentação.

O processo de segmentação foi muito simples, porque foram utilizados

somente dois critérios de segmentação. Posteriormente, foram incorporados

novos parâmetros.

Os serviços de telequalificação e construção do Banco de Dados foram contra-

tados de prestadores de serviço.
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o Hardware

Os recursos físicos alocados para o projeto foram:

+ 1 PC AT 386 com winchester de 80 MB

+ Impressora

Para os eventos foram alugados os equipamentos (PCs) que permitiram fazer

o cadastramento e fulfillment em tempo real, cadastrando todas as informações no
próprio local.

o Software

O Software utilizado foi o Eightyf20, já descrito anteriormente, complementado

de um aplicativo para realizar as segmentações de mercado e o ranking das

empresas, de acordo com certos parâmetros determinados pela Alpargatas.

O sistema de Database Marketing da Alpargatas configura-se em um sistema

de informação, podendo ser usado para as mais diversas aplicações, mas princi-

palmente para subsidiar o processo decisório de Marketing e Vendas.

A filosofia da Alpargatas é a contratação de prestadores de serviço para

execução das atividades de comunicação, não só criação e produção do material

promocional, mas também os serviços auxiliares, como a manipulação de mala

direta, etc.

São contratados também as atividades de Telemarketing, fulfillment, e manu-

tenção do Banco de Dados. Portanto, há uma flexibilidade muito grande para

realização de campanhas e ações de Database Marketing.

É interessante notar que a infra-estrutura em equipamentos e recursos humanos

pertencentes à Alpargatas é muito reduzida, o que não a impede de desenvolver

grandes campanhas de Marketing de Relacionamento.
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5.2.2. A CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO

A campanha de comunicação de geração de tráfego para os Shows-room,

constituiu-se numa Mala Direta Convite, apresentando as vantagens de comprar

em show-room. Para incitar a uma resposta imediata, foram disponibilizadas uma
série de ofertas de impacto:

+- O sorteio de um conjunto de peças

+- Um telefone para resposta visando o agendamento ao show-room
+- Facilitar o agendamento.

+- Um cartão de desconto preferencial

Foi montado um sistema de Telemarketing receptivo, como mídia de resposta
para a mala direta.

Além disso, também foi realizado um Telemarketing ativo para vencer a
barreira da inércia e a falta de hábito do agendamento.

A força de vendas foi engajada, posteriormente, no Telemarketing ativo de
confirmação do agendamento.

Após o evento foi enviada uma mala de agradecimento, para os dois públicos:

+- Os que compareceram receberam uma carta de agradecimento reforçando os

benefícios de terem participado desta promoção, e colocando novas ofertas a

disposição. As ofertas eram descontos progressivos pela repetição da compra,

descontos especiais, etc. Essa ação já se enquadra num programa de fideliza-
ção. Que será a etapa seguinte a ser implantada.

+- Para os que não compareceram foi enviada uma carta comentado dos benefí-

cios da promoção e apresentando uma nova oferta para quem comparecesse
ao show-room seguinte.
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Um esquema geral da campanha pode ser visualizado na Figura 25.

Figura 25 - Campanha para Geração de Tráfego para Show-room
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A campanha foi bem sucedida, trazendo ao show-room clientes e prospects
altamente qualificados.

+- Houve um aumento no número de agendamentos de visita ao show-room
superior aos anos anteriores.
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+ o volume médio de peças vendidas por pedido no show-room cresceu da
média de 300 peças para 800 peças, resultante da ação de qualificação e
segmentação.

+ O perfil médio dos clientes e prospects que compareceram ao show-room
estava mais próximo do cliente mais lucrativo da Alpargatas.

+ Houve um aprendizado intenso do comportamento de resposta a ações de
relacionamento com os diversos tipos de clientes.

Na Alpargatas o processo seguiu a recomendação de se iniciar, também de uma
forma cautelosa, apesar de ser uma empresa de grande porte. Pois, a implementação
de um programa de Database Marketing exige um período de aprendizado e
disseminação da cultura pelos diversos departamentos e níveis hierárquicos, para
legitimar o processo como um todo.

Esse foi apenas o início de um longo caminho que a Alpargatas irá percorrer
para chegar ao uso otimizado do seu Database Marketing de Clientes e de
Prospects.

O mais importante na Alpargatas, e o que garante a continuidade da implantação
é a forte cultura em Database Marketing da Diretoria, que está totalmente compro-
metida em facilitar a implementação do conceito de Marketing de Relacionamento,
como a forma de criar a vantagem competitiva para fazer frente às turbulências
que o mercado de confecções vem enfrentando desde 1989.
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6. CONCLUSÕES

Fazer previsões sobre o futuro, principalmente quando se passa por um período

de transformações tão marcantes a nível social, econômico, político e até a nível

do indivíduo, é muito difícil e temerário. Mas, sem dúvida nenhuma, as empresas

estão diante do seu maior desafio. Um desafio que vem de uma corrente impetuosa

de mudança, tão poderosa que está desagregando instituições, alterando valores,
necessidades e desejos.

:> 1. Na década de 90 a Tecnologia da Informação está acelerando o processo de

mudança, trazendo conseqüências pessoais, psicológicas e sociais imprevisí-

veis, mudando as organizações e a sua maneira de administrar.

:> 2. A natureza do Marketing neste contexto altera-se, adapta-se, aperfeiçoa-se e

finalmente constitui-se na resposta em termos de filosofia para administrar as

organizações, que as toma aptas para atuar no ambiente competitivo e turbu-

lento, criando e sustentando a vantagem competitiva.

:> 3. O Conceito de Marketing está sendo repensado nas organizações e, final-

mente, será implementado, orientando a empresa para o mercado. O Marketing

de Relacionamento, constitui-se na resposta ao desafio dos anos 90, e é um

processo que envolve toda a empresa, um modo de administrar, construindo

fortes relacionamentos com a infra-estrutura e com os clientes.

:> 4. O Marketing de Relacionamento, instrumentalizado pelas técnicas de Data-

base Marketing e pelas técnicas de comunicação do Marketing Direto I Maxi-

marketing; sustenta a vantagem competitiva. Isso é possível porque, através do

Database Marketing, monitora-se todos os elementos do ambiente, tal como

concorrência, tecnologia, mudanças nas necessidades e valores dos clientes,

tendências sociais e econômicas e simula os cenários alternativos para rapida-

mente reagir e adaptar-se às novas condições. E através das técnicas de

comunicação, atua efetivamente e com pertinência sobre os clientes e outros
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agentes da infra-estrutura, garantindo o seu sucesso, pois está construindo, a
cada passo, relacionamentos estáveis e profícuos.

>- 5. A viabilidade da atuação intensa e completa do Marketing de Relacionamento

é garantida pela Tecnologia da Informação, que permeia cada uma das ativida-

des organizacionais, aperfeiçoando processos, métodos e aumentando a capa-

cidade de planejamento, execução e controle das atividades.

>- 6. A maior contribuição que a Tecnologia da Informação trouxe ao Marketing

foi a mudança fantástica na maneira das empresas se comunicarem, constituin-

do o relacionamento pela comunicação interativa, pelo diálogo. Partindo-se do

nível tático, e utilizando-se o Database Marketing como ferramenta, é possível

alavancar e agilizar a implementação da orientação para o mercado.

>- 7. A transição para um Novo Marketing deve ser gradual e planejada, com o

comprometimento de toda a empresa mas, principalmente, da alta administra-
ção, conforme mostra a experiência.

>- 8. Marketing e Marketing Direto integram-se no Marketing de Relacionamento,

tendo como fator convergente o Database Marketing, que instrumentaliza e

auxilia na resposta efetiva ao desafio do aumento competitivo.

>- 9. É na Era do Cliente, onde o indivíduo triunfa, que os executivos precisam

manter a sua intuição sobre a tendência do mercado e das atitudes dos indiví-

duos. Devem usar os números e simulações para confirmar e ratificar a intuição,

mas não se tornarem escravos dos sistemas de informações e das poderosas

ferramentas que têm à disposição. Devem fazer a tecnologia trabalhar para o
indivíduo e não o contrário.
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7. SUGESTIÓES PARA PESQUISA FUTURA

São várias as sugestões para pesquisa futura, pois não nos foi possível aprofun-
dar algumas questões cruciais, tais como, a utilização inteligente das midias no
Marketing de Relacionamento.

No nosso estudo apenas indicamos que novas mídias estão surgindo e as
tradicionais sendo utilizadas num contexto inteiramente diferente. Será extre-
mamente interessante aprofundar o conceito de Propaganda de Resposta Direta
e o que representa, frente à propaganda de massa e como integram-se as duas
modalidades.

Quanto ao Database Marketing, deixamos fora do escopo deste trabalho toda a
parte referente à Análise Estatística e Modelagem, também de vital importância na
aplicação do Database, num escopo mais amplo dentro do Planejamento Estraté-
gico da empresa, bem como na mensuração dos resultados e perfilagem dos clientes
e prospects.

Outro aspecto muito importante é o estudo da tecnologia de Banco de Dados,
e a sua evolução, bem como o impacto sobre a evolução da própria disciplina do
Database Marketing e conseqüentemente do Marketing como um todo.

A própria teoria da Comunicação não pode ser tratada neste estudo e constitui-
se por si só num trabalho de grande envergadura.
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APtNDICES

H.l. GLOSSÁRIO

APPROACH: Abordagem

A WARENESS: Qualidade ou estado de ser cônscio. Em propaganda significa

"Consciência de Marca ou Produto" para criar a imagem de marca.

BUSINESS-TO-BUSINESS: Designa o mercado de relacionamento empresa a
empresa, ou mercado industrial.

CATEGORY: É o tipo ou mix de produtos que o cliente compra por pedido ou
durante um período de tempo específico.

COMPETITOR ORIENTATION: É um dos componentes da orientação para o

mercado, significando que a empresa tem uma compreensão dos pontos fortes e

fracos a curto prazo e da capacidade potencial e estratégica a longo-prazo da
concorrência atual e potencial.

COPY: É a descrição dos objetivos, da resposta esperada, do estilo de linguagem,

do comando de ação, características do público-alvo, etc., enfim de todos elemen-

tos que sejam necessários para a criação da mala direta.

CROSS-SELLING: Promoção de venda de itens complementares ou não, para a
base de clientes.

CUSTOMER FOCUS: No sentido do estudo significa um dos atributos da orien-

tação para o consumidor ou cliente que envolve buscar sistematicamente o conhe-

cimento profundo das necessidades, desejos e preferência dos mesmos,

envolvendo um processo de "Market Intelligence" e não a simples verbalização
desses desejos e necessidades.

CUSTOMER FOCUSED: ver Customer Focus
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I

CUSTOMER ORlENTATION: É um dos componentes da orientação para o
mercado, significando que a empresa tem a atitude de buscar o conhecimento
suficiente sobre um target de clientes para ser capaz de gerar continuamente valor
superror para o mesmo.

CUSTOMER SER VICE: São os Serviços de Atendimento ao Consumidor ou
cliente. Se caracterizam por colocar a disposição um número de telefone ou
endereço para permitir a comunicação dos clientes com a empresa para reclamar,
dar sugestões ou solicitar informações de diversas naturezas.

CUSTOMER-DRlVEN: Significa que a empresa é orientada para o cliente ou
consumidor. No sentido deste estudo é considerado sinônimo de Orientação para
o Cliente.

CUSTOMER: Cliente, na acepção deste estudo significa a valorização do indiví-
duo enquanto consumidor, recebendo comunicações personalizadas ou individua-
lizadas. Contrário de consumidor com conotação de distanciamento no
relacionamento.

DIRECT MARKETING: É um sistema interativo de Marketing que utiliza uma
ou mais mídias para obter uma resposta e/ou transação em qualquer local. Defini-
ção traduzida da DMA.

DIRECT RESPONSE AD VERTISING: Propaganda de Resposta Direta, significa
um anúncio em mídia impressa ou eletrônica de massa que buscam uma resposta
imediata do leitor ou telespectador através de técnicas próprias de comunicação,
e, para isso disponibilizam um meio para resposta normalmente um número de
telefone 00 outro meio pertinente.

DMA: Direct Marketing Association.

ENTREPRENEURS: Empreendedores.
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FAST FOOD: Modalidade de prestação de serviços' de restaurantes e lanchonetes
que se caracterizam pela rapidez de atendimento e padronização das opções de
refeições disponíveis.

FEEDBACK: Realimentação. Termo usado pela teoria de sistema, no qual a
informação é usada para realimentar o processo sistêmico.

FOCUS GROUP: É uma técnica de pesquisa de valores e percepções, que reúne
um grupo clientes ou prospects, de acordo com certos critérios e conforme certas
regras.

FORWARD-THINKING: Modo de pensar inovador.

FREQUENCY: Frequência, número de vezes que um cliente emite uma ordem de
compra num específico período de tempo, ou não.

FRVC: São os atributos - frequência, recência, valor e categoria de produtos - que
permitem classificar ou segmentar um cliente de acordo com o seu perfil de
compras

GAPS: Lacunas.

HOME SHOPPING SHOW: É a utilização da Televisão, através de programas ou
redes exclusivas para venda direta, (TV a cabo), como mídia e como meio de
resposta o telemarketing receptivo, (ou mais raramente o correio) e tem caráter
essencialmente promocional, cuja apelo básico é o preço e a novidade dos produ-
tos. Algumas vezes os produtos são vendidos exclusivamente por este meio .

. LEAD GENERATION PROGRAM: Programa de geração de nomes qualificados.

LINK: Ligação.

192



LONG-TERM FOCUS: É um dos componentes da orientação para o mercado,

significando que a empresa considera a perspectiva de longo prazo no seu plane-

jamento e ações, principalmente de investimentos, gerando valor superior para

seus consumidores e clientes, como fator chave para garantir a sobrevivência

frente a concorrência.

MAILING LIST: Lista de nomes.

MASS MARKETING: É a denominação dada ao Marketing quando a sua comu-

nicação se dá primordialmente pela utilização das técnicas de comunicação de

massa e portanto, utilizando basicamente mídias de massa.

MONETARY: Valor de compra, é o montante de dinheiro gasto por um cliente por

pedido de compra ou durante um período de tempo específico.

ONE-TO-ONE BUSINESS: Significa empresa que atua segundo a filosofia de

tratar os consumidores como indivíduos, se comunicando com os mesmos indivi-

dualmente.

PROSPECT QUALIFICADO: São empresas ou pessoas que após o inicio do

processo de relacionamento como prospect manifesta algum tipo de interesse na

empresa, solicitando literatura, assistindo um seminário, ou pedindo a visita do

vendedor.

PROSPECT: Deve ser entendido como cliente potencial. Segundo a tipologia do

cliente são pessoas ou empresas que podem se beneficiar do seu produto ou serviço,
tem o Potencial financeiro e o poder de decisão para a compra.

RECENCY: Recência, a data da última compra, ou atividade do cliente conside-

rada no Database do mesmo (histórico).

RESPOSTA DIRETA: É uma técnica de Comunicação que incita a uma resposta
imediata, tal como um pedido, uma visita a uma loja ou show-room.
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SUSPECT: também denominados de "Lead", são as pessoas ou empresas que são
consideradas possíveis compradores para o produto ou serviço.

TARGET: Público-alvo. São as pessoas ou segmentos de mercado que se deseja
atingir com uma ação de Marketing, normalmente Comunicação.

TELEMARKETING SALES OFFICER: Designa o vendedor interno que utiliza
as técnicas de Telemarketing para a execução da sua função.

UP-GRADE: Pode ter dois sentidos: 1. Venda de produtos de maior valor unitário
ou mais atualizado que o atual comprado pelo cliente; 2. Venda de um produto para
clientes de maior potencial, visando aumentar o preço pela geração de um valor
superior,
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H.2. GUIA PARA ORIENTAÇAo DE ENTREVISTAS

1 - Qual é o organograma da área de Marketing e da Empresa?

2 - Explorar a posição relativa da área na organização:
a - a quem se reporta ?
b - quantos níveis hierárquicos existem entre o executivo
responsável pela área e o Presidente?
c - posição relativa em relação a vendas (vendas é
subordinada ou subordina ?)

3 - Quais são as principais atividades desenvolvidas pela área de
Marketing e como se relacionam com os demais
departamentos?

4 - Qual é o fluxo de informações entre a área de Marketing e os
demais departamentos?

5 - Qual o nível de informação da área de Marketing e da
empresa? (Hardware, Software e Modelos de Simulação)

6 - Quais são as ações de Propaganda e Promoção que se
realizam?

7 - Quais são as ações pós-venda? Existefluxo regular de
comunicações com os clientes?

8 - Como atua a Força de Vendas em relação à:
a - prospecção de novos clientes?
b - agendamento de visitas?
c - fechamento da venda?
(explorar bem sistema de prospecção, e processo da vendas)
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9 - Verificar o que o entrevistado entende por:
a - Vantagem competitiva e como a empresa tem buscado a
mesma
b - Marketing, o que é hoje e como deveria ser
c -Informatização, o que é hoje e como deveria ser
d - Concorrência, como monitoram e como se situam em
relação a mesma
e - Relacionamento com clientes: como é hoje e como poderia
ser aperfeiçoado

10 - Perguntar ao entrevistado se a empresa dele é orientada
para o mercado? Por que? Senão, por que e o que farão
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