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Resumo: Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre Marketing com banco de 
dados, que é o marketing auxiliado por um banco de dados de clientes. No varejo, 
depois do advento da automação comercial, muitas empresas passaram a possuir 
um grande banco de dados de seus clientes com as mais variadas informações. 
Através de alguns exemplos enfatiza-se como aspectos conceituais estão 
relacionados com os casos práticos apresentados. 

Palavras-Chaves: Marketing - Banco de dados - Database - Tecnologia da 
Informação- Varejo- Vantagem Competitiva. 
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1. Introdução 

Com o desenvolvimento da tecnologia, novas ferramentas surg1ram para auxiliar os 

varejistas na busda da vantagem competitiva. 

E o Brasil, vive um momento especial no que diz respeito ao processo de instalação e 

desenvolvimento tecnológico, particularmente no setor varejista. Nesse sentido, a década 

de 90 têm sido determinante para imprimir o ritmo de modernização das lojas. Para que 

se tenha uma idéia da evolução sobre o mercado nacional de automação comercial, a EAN 

Brasil apresenta o seguinte crescimento do número de produtos codificados e lojas 

automatizadas, de acordo com a Tabela I :1 

I 

Evolução - EAN Brasil 

Ano Número de produtos Número de lojas 

codificados registradas 

1989 3200 

1990 5000 

1991 I 8000 i 

1992 15000 

1993 35000 

1194 80000 

1995 150000 

1996 250000 

' 1997* I 355000 

*estimativa para o final do ano 

Tabela l: Evolução da automação comercial no Brasil 

1 Associação Brasileira de Automação Comercial - EAN Brasil. São Paulo - jan/97. 
l 

2 

12 

25 

60 

227 

510 

1075 

2165 

4000 



A impressionante velocidade com que a ciência e a tecnologia evoluem permite que muitas 

soluções para problemas de gestão de varejo que no passado eram inviáveis possam ser 

implementadas no presente. Por exemplo, há poucos anos seria impraticável saber a venda 

da loja instantaneamente em tempo real, e menos ainda, por "chech-out". Hoje em dia com 

os recursos de computação disponíveis basta apertar um botão para saber exatamente 

quanto a loja vendeu até aquele momento no dia, na semana, ou qualquer outro período de 

tempo desejado. Dependendo da configuração do sistema é possível saber quanto de cada 

produto fui vendido em termos fisicos e financeiros. 

Este estágio de informatização que parece bastante avançado na verdade é a base para 

transformações muito maiores que já estão ocorrendo em várias partes do mundo. Sem 

dúvida o controle das informações, tanto na "retaguarda" (área que o cliente não enxerga 

como o estoque e a adminístração) quanto na "frente da loja" (vendas através dos check-

outs}, são fundamentais para a tomada de decisão dos gestores da empresa. A tendência é 

de que estas informações sejam compartilhadas com os fornecedores e atacadistas para que 

juntos possam extrair o máximo de vantagens delas, como veremos em um capítulo 

posterior2 

Nesse sentido a automação comercial é encarada por alguns como urna revolução que veio 

afetar os sistemas de trabalho que praticamente eram "imexíveis". O varejo devido ao 

grande número de ítens com que opera e de clientes que recebe diariamente, vem nos 

últimos anos mostrando-se como um dos setores que mais investem em automação 

comercial. Os seguintes dados atestam essa evolução: 

2Michael Porter em seu livro Vantagem Competitiva introduz o conceito de cadeia de valores que diz que 
cada empresa possui atividades que podem agregar maior ou menor valor ao seu produto final, e que este 
produto faz parte da ·cadeia de valor da empresa que o compra seguindo pelo canal de distribuição até o 
consumidor final. O autor torna a liberdade de inferir que os conceitos propostos por Porter 
proporcionaram subsídios para o desenvolvimento do ECR que é a urna estratégia da indústria de alimentos 
americana que implementa, de várias formas, as idéias do Sistema de valores. 

2 



" De acordo com os dados fornecidos pela EAN Brasil (Associação Brasileira de 

Automação Comercial), pode-se constatar que há um grande interesse por parte da 

indústria em se adequar a esse novo sistema, pois a pressão por parte do varejo é cada vez 

maior, devido à grande necessidade de se ter um maior número de ítens possíveis com esse 

código. "3 

A automação comercial passa portanto por um franco processo de expansão que com 

certeza trará muitos frutos4• Com relação ao desenvolvimento da automação comercial 

Smith nos afirma: 

"O desenvolvimento da automação comercial traz consigo beneficios que ainda não são 

praticados, porém são irreversíveis. "5 

Com essa afirmação pode-se deduzir que a automação iniciou um processo que não se 

limitará somente a melhorias estéticas ou operacionais da loja, mas muitas outras que trarão 

com certeza grandes retornos. 

No Brasil, os primeiros passos já foram dados e o desenvolvimento da automação comercial 

por alguns varejistas o deixarão a frente da concorrência, que para obterem vantagens 

competitivas será simplesmente uma questão de tempo como concluiu Rittner na sua 

dissertação, levar).do em consideração o exemplo dos supermercados: 

"A automação comercial nos supermercados começa ainda a cumprir os seus objetivos, 

porém muito ainda há de ser feito em todos os níveis organizacionais, principalmente no 

tático e estratégico. O supermercadista aprenderá a compreender os hábitos de seus 

3 Associação Brasileira de Automação Comercial - EAN Brasil. São Paulo - jan/97. 
4No caso dos supermercados, dificilmente um novo produto é comercializado se não houver o código de 
barras impresso no produto. 
5SMTIH, Francey - Vice-Presidente de Operações/ Retail Marketing Services da Bloomingdale's. "Long 
journeys start with small steps." Direct Marketing, Setembro/1992, pág. 26 a 31. 
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consumidores e interpretar suas tendências de consumo, oferecendo uma alta qualidade de 

serviços, onde um sortimento cada vez mais adequado é um dos elementos. "6 

Desprende-se daí que o varejista deverá utilizar as informações que possue com o advento 

da automação COJt!ercial na administração de marketing. A imensa quantidade de dados 

que são gerados diariamente não são aproveitados, pois o varejista não têm consciência do 

potencial que se encontra em suas mãos. Sem dúvida que esse processo é trabalhoso e 

custoso, mas com o crescimento da concorrência principalmente nos grandes centros 

urbanos, se toma imprescindível que novas "ferramentas" swjam para auxiliar e dar 

vantagem competitiva a esses empresários. 

Os beneficios a colher da automação das operações comerciais são vários e importantes, 

atingindo todo o ciclo de vida da mercadoria, com conseqüentes vantagens para todos os 

segmentos envolvidos (fornecedores, distribuidores, varejo e consumidores}, porém os maís 

importantes são: 

• Varejistas: melhor análise de resultados, auxílio no planejamento estratégico, qualidade, 

produtividade, rentabilidade, melhor controle de compras e estoques, fim das etiquetas 

de preços e informações de consumidores entre outras. 
' 

• Consumidores: melhor serviço com fim das filas e redução dos erros do operador, 

ampliação dos serviços, mudança do enfoque de preços, segmentação cada vez maíor 

entre outros. 

• Fornecedores: avaliação do comportamento do produto, melhor programação de 

produção e descobrir quais os melhores meios para promover os produtos. 

6RITINER, Mario Celso. "O processo de automação comercial em redes de supermercados: o uso da 
informação na administração de marketing." Dissertação de Mestrado- EAESP/FGV- 1993, pág. 134. 

4 



Segundo um estudo feio pelo CIES7 - Centro Internacional das Empresas do Setor 

Alimentar, sediado em Paris, França, mostrou que a automação comercial tem dois grandes 

estágios: 

I. Processamento de dados: esse estágio inclui as fases de iniciação (compra de 

equipamentos), desenvolvimento e controle, podendo o Brasil ser incluido nessa fase de 

iniciação. 

2. Tecnologia da informação, que é caracterizada por: 

• redesenho do processo de gestão, com alteração da cultura da empresa (algo de cima 

para baixo e que implica a necessidade de treinamento de pessoal), 

• criação de banco de dados de marketing e também de aplicativos para seu 

gerenciamento, 

• utilização estratégica da tecnologia da informação e 

• aproximação via dados, de varejistas e fornecedores. 

Com isso pretende-se mostrar que o vareJo tenta conhecer individualmente os seus 

consumidores. Não somente seus nomes e endereços, mas sua familia, interesses e 

principalmente seus hábitos de compra. Pequenos varejistas no começo de suas 

atividades conseguiam lembrar dos produtos que cada consumidor comprava e com base 

nesse comportamento faziam recomendações e até direcionavam suas compras já pensando 

nas preferências de seus clientes. Esses empresários já praticavam um marketing 

individualizado. 

7SHA W, Robert & STONE, Merlin. "Database Marketing for Competitive Advantage". Long Range 
Planníng, UK, Pergamon Journal Ltd, 1987, vol. 20, n. 2, pág. 12 a 20. 
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Mais e mais empresas em diversos setores estão aumentando o grau de automação em seu 

marketing a cada ano. E como nos descreve Stone, já em 1987 conseguia-se prever sobre 

os anos 90: 

"Pelos anos 90 haverá muitas indústrias e empresas de distribuição capazes de interligar o 

seu marketing com todas as outras áreas da empresa através de um banco de dados. •'8 

Porém, com o crescimento do mercado de massa neste século, uma nova filosofia de 

"marketing de massa" surgiu onde os clientes eram tratados por terem as mesmas 

necessidades que eram supridas por iguais produtos através de uma distribuição e uma mídia 

massificada. 

Juntamente com a evolução desse mercado de massa apareceram também os computadores 

que permítiram que mudanças surgissem através da sua maior exploração. Para o varejo a 

mudança mais revolucionária foi a habilidade de conservar na sua memória as informações 

sobre os seus principais consumidores em potencial, e assim, criar um banco de dados que 

tome seu mercado exclusivo. 

Na medida em que os custos com o armazenamento e acesso as informações diminuem, a 

habilidade de estabelecer um relacionamento individual com os consumidores cresce. E 

num futuro próximo isso permítirá que cada vez mais os laços se estreitem cativando os 

compradores já existentes além de propiciar condições para buscar novos clientes. 

Assim, o surgimento do marketing com banco de dados deu-se devido à necessidade das 
I 

empresas se aprofuarem cada vez mais de seus consumidores. A filosofia adotada pelos 

proprietários das Ltigas "mercearias" que conheciam cada cliente pelo nome agora também 
' 

se toma possível com a utilização de computadores que tem a capacidade de armazenarem 

grandes quantidades de informações através dos mais variados meios. 

8SHA W, Robert & STONE, Merlin. "Database Marketing for ................. pág. 15. 

6 



Há a possibilidade de se praticar um marketing individualizado, descobrindo através de um 

poderoso banco de dados de clientes, quais são as várias atitudes e características que cada 

um de seus clientes ou grupo de clientes possue. 

Os varejistas tem agora a possibilidade de ter uma orientação e um foco no cliente muito 

mais forte, visando conhecê-lo e assim desenvolver produtos ou serviços com base nas 

informações que agora dispõem. Segundo Shaw & Stone9, os dois objetivos principais 

para a utilização de um banco de dados são: 

• Providenciar grande volume de dados sobre compradores e clientes, para ajudar-nos a 

gerar fluxos de receita lucrativos através de um diálogo com o público-alvo orientado 

pelos dados 

• Capacitar o gerente de marketing a analisar e segmentar o público-alvo a fim de 

determinar a estratégia 

Apenas para reforçar o nosso pensamento, acreditamos que a implantação nos anos 50 do 

aúto-serviço no Brasil significou uma ruptura no processo de relacionamento entre 

comerciante e cliente. Na medida em que alguns varejistas colocaram sua clientela em 

contato direto com o produto, deixou de existir um conhecimento individualizado de cada 

cliente. Isso resultou em um distanciamento entre varejo e consumidores. Carletto nos 

reforça essa afirmação: 

"Com a eliminação do intermediário para pesar e ensacar produtos, passou a reinar no 

varejo certa impessoalidade"JO 

9SHA W, Robert & STONE, Merlin. Marketing com banco de dados, Atlas, São Paulo, 1993, pág. 114. 
IOCARLETTO, Carlos Q. "Database marketing marca a volta do clima de amizade que imperava nos 
armazéns." SuperHiper, São Paulo, Outubro/1993, pãg. 156. 
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Conhecer os seus consumidores individualmente ou grupos de consumidores é portanto o 

objetivo de muitos varejistas que buscam dessa forma obter vantagens competitivas. Com 

um banco de dados de clientes, os varejistas desfrutarão da sua maior vantagem competitiva, 

que é ser flexível ou ajustar a direção do seu negócio visando dessa forma encontrar as 

necessidades dos seus consumidores. 

Sendo assim o assunto a que nos propomos trabalhar também estará respaldado dentro dos 

conceitos citados por Porter sobre vantagem competitiva. Michael Porter11 considera que 

uma empresa cria sua vantagem competitiva quando: 

" .... a empresa consegue lidar com habilidnde com as cinco forças competitivas melhor que 

seus rivais..... a base fundamental do desempenho acima da média a longo prazo é a 

vantagem competitiva sustentável. Embora uma empresa possa ter inúmeros pontos 

fortes e pontos fracos, em comparação com seus concorrentes, existem dois tipos básicos 

de vantagem competitiva: baixo custo ou diferenciação ...... surge fundamentalmente do 

valor que uma empresa consegue criar para os seus compradores, e que ultrapassa o custo 

de fabricação pela empresa. " 

A riqueza de material disponível sobre como varejistas do exterior estão amplamente 

utilizando o marketing com banco de dados no varejo é motivadora. Os artigos, as 

publicações acadêmicas e as revistas foram de vital importância para incentivar-nos a 

desenvolver este trabalho. 

A utilização de um banco de dados de clientes no var~o caracteriza-se pela obtenção de 

uma vantagem competitiva perante os concorrentes. No caso do varejo, o marketing com 

banco de dados permite ao varejista identificar os seus consumidores de uma maneira 

personalizada, oferecendo um viável e efetivo canal de marketing, pois os velhos sistemas 

IIPORTER, Michael E. Vantagem Competitiva. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1989, pág. 2 a 17 
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mercadológicos devido à grande concorrência estão se tomando ineficientes, por isso os 

varejistas devem pensar em outras maneiras de atingir os seus consumidores finais. 

Varejistas que forem capazes de redefinir suas orientações mercadológicas baseada nas 

informações derivadas do banco de dados dos consumidores, terão uma vantagem 

competitiva significativa perante os seus concorrentes, que ainda não desenvolveram tal 

"ferramenta", ou que não foram capazes de associar essas informações com o seu mix de 

produtos. 

Portanto, esse novo processo utilizado pelos varejistas representa urna nova fronteira do 

marketing para muitos tipos de produtos e serviços. Se ele for cuidadosamente planejado 

desde o seu começo, ele poderá fornecer claramente quais os melhores nichos de mercado a 

serem atingidos. 

Além disso, um dos grandes pontos a favor da utilização do marketing com banco de dados 

é que o próprio varejista possue essas informações, ou seja, ele pode usá-las no momento 

em que bem entender. Informações externas também poderiam ser adicionadas a esse 

banco de dados para que se possa ter um "mapa" completo dos consumidores desejados, 

como veremos em um capítulo adiante. De acordo com Newell: 

"Um banco de dados não é meramente uma lista de correio, e sim a memória que a loja 

tem dos seus consumidores. "12 

Como exemplo de empresas que já utilizam com sucesso essa nova operação nós 

exemplificaremos no quinto capítulo. V ale porém lembrar que alguns varejistas de 

sucesso estão já planejando e utilizando um banco de dados de clientes: 

12NEWELL, Frederick B.Jr. "Points ofthe diamond - value of retail database marketing programs" Direct 
Marketing, Setembro/1992, vol. 55, pág. 36 e 37. 
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• A Sears esta desenvolvendo um grande banco de dados, com o objetivo de dividir os 

seus consumidores em grupos que possuem as mesmas características e assim produzir 

campanhas somente direcionadas para eles.13 

• Uma rede de lojas de sapatos nos Estados Unidos estabeleceu um banco de dados onde 

se registra tipos de informações como o que um consumidor comprou, se era fabricação 

própria ou não, como foi pago e quanto custou. O diretor de marketing dessa empresa 

informou que eles usam essas informações para enviar mensagens personalizadas aos 

seus clientes, consquistando dessa forma mais amizade e fidelidade. 14 

• Já a loja de departamentos Marks & Spencer desenvolveu uma centro de informações do 

cliente. Sendo que para operar com o grande volume de informações que são geradas 

diariamente, eles contrataram uma empresa especializada em produtos desenvolvidos 

especialmente para marketing, e de acordo com esse varejista esse sistema se paga em 

aproximadamente um ano.l5 

Portanto algumas empresas já perceberam e já adotaram em seu marketing um banco de 

dados de clientes que foi viabilizado com o desenvolvimento da automação comercial. 

i3RAPP, Stan e COLLINS, Tom. "Technology keeps tabs on who's buying what" The great 
marketing tumaround IN Canadian Business, Agosto/1992, vol. 65, pág. 31. 
14"U. S. Shoe targets the market: use of database system wins RITA honors (REACT program's Retail 
Innovation Technology Award)". Chain Store Age Executive with Shopping Center Age, Janeiro/1992, vol. 
68, pág. 73. 
15ROBINS, Gary. ''Maximizing customer databases: retailers tnne in to target marketing - Praxis 
International's MarketPnlse system" Stores, Agosto/1992, vol. 74, pág. 62 e 63. 
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1.1 Objetivos 

O objetivo geral desta dissertação é desenvolver uma maior integração entre o conhecimento 

sobre vantagem competitiva e marketing com banco de dados. 

Os objetivos específicos são: 

1. Rever o conhecimento sobre o conceito de vantagem competitiva e relacioná-lo com os 

pontos de vista dos autores de varejo 

2. Rever o conhecimento sobre marketing com banco de dados. 

3. Procurar desenvolver uma maior integração entre os conceitos de marketing com banco 

de dados com os conceitos de vantagem competitiva 

4. Identificar como algumas empresas varejistas estão fazendo uso do marketing com 

banco de dados: Bloomingdale's e Service Merchandise, além do exemplo nacional do 

Makro que já desenvolve um com relativo sucesso. 

S. Verificar como aspectos conceituais estão relacionados com os casos práticos da 

utilização do marketing com banco de dados. 
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1.2. Plano de capítulos 

De acordo com os nossos objetivos, 

predominantemente teórico-conceitual. 

esta dissertação possUI uma natureza 

Parte dos objetivos desta monografia foram 

atingidos através de uma revisão bibliográfica que visa apresentar conceitos e sistematizar as 

idéias na área de marketing com banco de dados e vantagem competitiva. 

A maior parte do material usado como referência são artigos, periódicos e livros de 

publicação em língua inglesa, simplesmente por serem uma rica e disponível fonte de 

informações. Os exemplos apresentados no capítulo cinco são realidades que se apresentam 

nos Estados Unídos, por serem esses os percusores do assunto que nós objetivamos a 

percorrer nesta dissertação. 

No primeiro capítulo apresentamos a introdução e os objetivos que pretendemos chegar com 

esta dissertação. 

No segundo capítulo pretendemos atingir nosso primeiro objetivo, que é rever o 

conhecimento sobre os conceitos de vantagem competitiva com base nas idéias de Porter, 

confrontando com os pontos de vista dos autores de varejo. 

No terceiro capítulo tentaremos esclarecer o segundo objetivo que é rever o conhecimento 

sobre marketing com banco de dados com enfase maior no varejo Evidenciaremos uma 

nova tendência que é apresentada por alguns autores de marketing em identificar uma 

diferença entre marketing direto e marketing com banco de dados. 

No quarto capítulo integraremos os conceitos de vantagem competitiva com os conceitos de 

marketing com banco de dados, atingindo o nosso terceiro objetivo. 

No quinto capítulo iremos defender o quarto objetivo que é identificar como algumas 

empresas varejistas esão fazendo uso do marketing com banco de dados. Veremos esse 

processo no varejo citando alguns exemplos práticos de varejistas no exterior, que exploram 

pontos do nosso interesse. A base para este trabalho são periódicos e artigos que relatam 
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como esses empresários estão resolvendo e absorvendo essa nova tecnologia. 

exemplificamos como o Makro já emprega essa tecnologia aqui no Brasil. 

Também 

No sexto capítulo será abordado como os aspectos conceituais estão relacionados com os 

casos práticos da utilização do marketing com banco de dados. E por último e como não 

poderia ser de outra forma, chegaremos ás conclusões que nos foram possíveis com o 

desenvolvimento deste trabalho. 
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2. Revisão do Conhecimento sobre Vantagem Competitiva no Varejo 

O sucesso ou fracasso de qualquer empresa depende do diferencial competitivo ou da 

vantagem competitiva que ela possui. Seja ofertando o seu produto a um custo mais baixo, 

ou oferecendo beneficios únicos ao comprador que justifiquem um preço. 

Na primeira parte deste capítulo, descreveremos os conceitos de vantagem competitiva, 

sugeridos por Porter. Na segunda parte descreveremos como autores varejistas utilizam a 

metodologia desenvolvida por Porter para a análise do varejo. A seguir mostraremos que 

alguns autores tratam a informação como um componente que pode alterar os conceitos ou 

os instrumentos que criam vantagem competitiva para uma empresa. Por último 

demonstraremos que posicionar -se no mercado escolhido envolve o uso das variáveis do mix 

varejista em várias combinações para suportar um diferencial competitivo. 

2.1 Os conceitos básicos de Porter 

Porter16 descreveu de que modo as empresas podem criar e sustentar de fato uma vantagem 

competitiva. Em seu livro Vantagem Competitiva, os administradores passaram a ter 

ferramenta! para avaliar sua posição competitiva e implementar as etapas de ação específicas 
' 
' 

necessárias para iprimorá-las. 
I 

A partir dos prindipais conceitos oferecidos por Porter é que vários autores iniciam a análise 

em cada segmento da indústria. No próximo capítulo ficará evidente que a metodologia 

utilizada pelos autores de varejo, segue todos os passos criados por Porter para a análise de 

qualquer indústria. Oferece aos estrategistas das empresas uma rica metodologia, na qual 

16PORTER, Michael E. Vantagem Competitiva ..... pág. 3 

14 



irão fundamentar o futuro das suas empresas. Os principais conceitos desenvolvidos por Porter 

para se obter vantagem competitiva são: as cinco forças competitivas, as estratégias genéricas e a 

cadeia de valores. 

As cinco forças: 

Segundo Porteri7: , 

I 

I 

" ..... em qualquer i~dústria, seja ela doméstica ou internacional, e que produza um produto 

ou um serviço, as regras da concorrência estão englobadas em cinco forças competitivas", 

conforme é retratado a seguir na Figura 1 que o autor desenvolveu: 18 

Fornecedores 

Poder de Negociação 
dos Fornecedores 

Entrantes 
Potenciais 

! Ameaça de Novos 
Entrantes 

Concorrentes 
na Indústria 

Poder de Negociação 

u dos Compradores 

Rivalidade Entre 
Empresas 
Existentes 

Ameaça de l 
Serviços 
ou Produtos Substitutos 

Substitutos 

Figura 1: As cinco forças competitivas 

17pQR TER, Michael E. Vantagem Competitiva ..... pág. 3 
18pQRTER, Michael E. Vantagem Competitiva ..... pág. 6 
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O conceito de vantagem competitiva colocado por Porter consiste no estabelecimento de 

uma posição sustentável e lucrativa em relação à essas cinco forças que determinam a 

concorrência na indústria. 

Os pontos principais que Porter19 ressalta quando uma empresa cna sua vantagem 

competitiva estão bem ilustrados quando ele faz a seguinte afirmação: 

"A base fundamental do desempenho acima da média a longo prazo é a vantagem 

competitiva sustentável. Embora uma empresa possa ter inúmeros pontos fortes e pontos 

fracos, em comparação com seus concorrentes, existem dois tipos básicos de vantagem 

competitiva: baixo custo ou diferenciação. "20 

Estratégias: 

Os dois tipos básicos de vantagem competitiva21, combinados com o escopo de atividades 

para quais uma empresa procura obtê-los, levam a três estratégias genéricas para alcançar o 

desempenho acima da média em uma indústria: liderança de custo, diferenciação e enfoque. 

A estratégia do enfoque tem duas variantes: enfoque no custo e enfoque na diferenciação. 

As estratégias genéricas desenvolvidas por Porter22 são apresentadas na Figura 2: 

I9pQRTER, Michae1 E. Vantagem Competitiva ..... pág. 9 
20p()RTER, Michae1 E. Vantagem Competitiva ..... pág. 23 
21PQRTER, Michae1 E. Vantagem Competitiva ..... pág. 10 
22PORTER, Michae1 E. Vantagem Competitiva ..... pág. 10 
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VANTAGEM COMPETITIVA 

Custo Mais Baixo Diferenciação 

Alvo Amplo 1. Liderança de 2. Diferenciação 
Custo 

Alvo Estreito 3A. Enfoque no 38. Enfoque na 
Custo Diferenciação 

Figura 2: Estratégias genéricas 

A. Liderança no custo: deve-se ter um produto de baixo custo, para que se possa obter um bom 

potencial de manutenção de preços baixos. 

B. Diférenciação: deve-se criar um único produto ou serviço diferenciável no mercado. 

C. Enfoque: deve-se encontrar um nicho no mercado no qual seja possível competir favoravelmente. 

Pode-se utilizar vantagem de custo ou difemciação 

Cadeia de valores: 

Porter introduz um instrumento poderoso que o estrategista necessita para diagnosticar e promover 

a vantagem competitiva: a cadeia de valores. 

O instrumento básico para diagnosticar a vantagem competitiva e encontrar maneiras de itensi:ficá

la é a cadeia de valores, que divide a empresa nas atividades distintas que ela executa no projeto, 

produção, marketing e distribuição de seu produto. 

Uma forma sistemática para o exame de todas as atividades executadas por uma empresa 

e do modo como elas interagem é necessária para a análise das fontes da vantagem competitiva. 

A cadeia de valores desagrega uma empresa nas suas atividades de 
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relevância estratégica para que se possa compreender o comportamento dos custos e as fontes 

existentes e potenciais de diferenciação. 

A cadeia de valores:deixa claro que toda empresa é uma reunião de atividades que são executadas 
I . 

para projetar, prodJzir, comercializar, entregar e sustentar seu produto. Todas essas atividades 

podem ser represedtadas, fazendo-se uso de uma cadeia de valores apresentada na Figura 3: 

ATIVIDADES 
DE APOIO 

I 

I 

INFRA-ESTRUTURA DA EMPRESA 

DESENVOLiiiMENTO DE TECNOLOGIA 

AQUISIÇÃO 

LOGÍSTICA OPERAÇÕES LOGÍSTICA MARKETING 
INTERNA EXTERNA & VENDAS 

ATIVIDADES PRIMÁRIAS 

Figura 3: Cadeia de valores genérica 

A cadeia de valores pode ser dividida em dois tipos gerais, atividades primárias e atividades de 

apOIO. 

I 

• Atividades primárias: relacionadas na parte debaixo da figura, são as atividades envolvidas 

na criação fisida do produto e na sua venda e transferência para o comprador, bem como na 
I 

assistência após a venda. Em qualquer empresa, as atividades primárias podem ser 

d. ·d·d .I · · · d fi IV! 1 as em cmco categonas genencas apresenta as na gura. 
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• Atividades de apoio: sustentam as atividades primárias e a si mesmas, fornecendo 

insumos adquiridos, tecnologia, recursos humanos e várias funções ao âmbito da 

empresa. 

A análise da cadeia de valor permite diagnosticar os direcionadores de custo, desde a 

aquisição das mercadorias até o preço final pago pelo consumidor. Permite desta forma, 

visualizar o valor adicionado a medida que o produto se "desloca" ao longo da cadeia, 

expondo seus componentes de custo. 

Desta forma, ao invés de se observar apenas uma das atividades, a empresa obtém uma 

vantagem de custo quando o seu custo total ao realizar todas as atividades da cadeia são 

menores que os custos agregados por seus concorrentes. 
I 

A cadeia de valor é uma forma sistemática de se observar as várias atividades realizadas pelo 

varejista e como estas interagem entre si, permitindo detectar oportunidades na geração de 

vantagem competitiva. 

2.2 Os conceitos de vantagem competitiva segundo autores de varejo 

A partir dos principais conceitos oferecidos por Porter na seção anterior é que os autores 

varejistas seguem uma metodologia para analisar o varejo. Neste capítulo notaremos que 

há uma grande quantidade de conceitos com relação às estratégias que o varejo deveria 

adotar para obter vantagem competitiva como veremos a seguir, e menos quando se referem 

às cinco forças e a cadeia de valor. 
I 
I 
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As cinco forças: 

Porter coloca que o vigor das cinco forças competitivas varia de indústria para indústria, 

podendo modificar-se à medida que uma indústria evolui. No varejo, para que a vantagem 

competitiva possa ser atingida, Mason, Mayer e Wilkinson23 sugerem que todas as forças do 

mercado devam primeiro ser analisadas para que depois as estratégias possam emergir. 

Segundo os autores: 

"A análise da posição na indústria das firmas rivais, pode ajudar a empresa a entender a 

dinâmica da competição Para entender totalmente as forças da competição, entretanto, a 

firma deve considerar a inteira gama de forças que dirigem a competição num 
' 

determinado setor. Consumidores, fornecedores, e firmas em outros setores em que seus 

produtos podem servir como substitutos podem também afetar o plano estratégico da 

empresa ..... As forças competitivas nascem do exercício do poder econômico dos 

compradores e fornecedores, especialmente quando poucos mas grandes fornecedores 

"lutam" com muitos e pequenos varejistas. Pressões competitivas também podem cair 

devido à vulnerabilidade dos bens e à competição dos preços dos substitutos. 

Finalmente, as forças competitivas causadas pela real ou potencial entrada de novos 

competidores no mercado também pode ser importante. " 

Estratégias: 

Os autores de v~ejo baseiam-se na análise geral fornecida por Porter para poderem detectar 

quais estratégias o varejo pode seguir para atingir seus objetivos. Segundo Walters: 24 

23MASON, J. Barry; MA YER, L. Mortis; WILKINSON, J. B.; Modem Retai/ing: Theory and Practice. 
1993, Irwin, 6th ed., pág. 171 
24W AL 1ERS, David W. Strategic Retailing Management- A case study approach. Prentice Hall 
lnternational (UK) Ltd, 1988, pág. 213. 
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"Porter afirma que empresas de sucesso são aquelas que criam uma vantagem competitiva 

sustentável; isso deve ser visto como uma prestação de serviço ao consumidor como desejável 

e essencial se a empresa procura criar uma base de consumidores leais que visite e compre 

frequentemente. " 

Na Figura 4, Walters identifica os passos essenciais para se obter uma vantagem competitiva 

sustentável. O autor distingue entre "price-based" e "service-based" 

lldentify key components I 
of customer satisfaction 

t t 
I Price-based I I Service-based I 

' t I Est_abllish n:'inimun I Estabilish relativa 
SeiVIce requ1rements importance of service 

components to targel 
customers 

t 
ldentify company 
position on key 

servica components 
relativa to compeHtion 

ldentify resouroo 
components, costs and 

sensitivities to 
volume shifls 

t I Design operating 
Monitor 

1 
I system and contrai performance parameters 

Figura 4: Os passos para se obter uma vantagem competitiva sustentável 
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• Price-based: isso é importante em muitos mercados na qual a sensibilidade a preços é o 

aspecto mais importante nas necessidades do consumidor como, comida, produtos 

duráveis e veículos. 

• Service-based: muitos outros exemplos podem ser encontrados em que serviços 

possuem maior importância. Conveniência e instalações podem oferecer a alguns 

consumidores mais beneficios do que preço mais baixo. 

A análise de Johnson25 sugere também que há duas maneiras na qual a vantagem competitiva 

pode ser alcançada no varejo: 

• Cost-jocused: its surch the competitive advantage in terms of that elements in which 

retailers can expect to exercise discretion over costs, on customer-handling, distribution, 

product-handling, the services and facilities offered, and on the ranges stocked and the 

volumes of products purchased. Most basically it was this focus which determined the 

growth ofthe supermarkets. They were able to offer not only vastly increased ranges of 

products but, through the desing of the retail offering, much more competitive prices 

over the smallest especialist shops. 

• Product market-jocused: The alternative was to seek competitive adavantage through a 

product market-focus. Here the retailer seeks to provide an offering in terms of product 

range, pricing, services and facilities or store location, and design specifically tailored to 

consumer needs and essentially different from competitors. Here we have the basis of a 
' 

market-positioning strategy. Market-positioning is the identification of particular 

customer expectations which provide opportunities to provide a specific retail mix 

25JOHNSON, Gerry. "Strategies and Strategic Positioning in Retailing" IN Business Strategy and Retailing, 
1987, John Wiley e Sons ltd. Great Britain., pág. 82 
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which: differentiates the business from competitors, creates barrieres to entry, provides relative 

advantages over competitors and suppliers and severes as a base for further development o f 

strategy. 

A Figura 5 foi elaJorada pelos autores: 

Product 
range 
Pricing 
Services 
Facilities 
Location 
Store design 
Promotion 

L__ ____ ~ 

Customer-handnng 
Distribulion 
Product-handiling 
Services 
Facilities 
Buying quanlitive 
Range contrai 

Figura 5: Elementos da vantagem competitiva no varejo 

Mason, Mayer e Wilkinson26 sugerem ainda que dependendo da análise que foi feita do mercado 

onde a empresa irá atuar, a vantagem competitiva poderá emergir de duas fontes: 

Competitor~centered assessments: o varejista se compara com um selecionado grupo de 

empresas dentro do seu mercado competitivo, através da análise da sua cadeia de valores 

26MASON, J. Barry; MA YER, L. Morris; WILKINSON, J. B.; Modem Retailing: Theory and Practice. 1993, 
lrwin, 6th ed., pág. 85 
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• Customer-centered assessments: o varejista trabalha procurando por vantagem 

competitiva começa com um foco no consumidor e diante disso trabalha dentro da sua 

empresa para identificar caminhos para aumentar a satisfação dos consumidores. Nesse 

caso a fidelidade e satisfação dos consumidores são mais importantes do que fatias de 

mercado ou estrutura de custos. 

Posicionamento procura diferenciar a organização dos competidores nos mercados alvo27 

A estratégia de posicionamento pode ser analisada em termos de três opções que envolve as 

seguintes decisões: liderança de custos, diferenciação e especialização:28 

• Liderança de ·custo: foca na posição de custo da empresa, para que se tome um 

competidor de baixo custo enquanto mantêm uma margem satisfatória de lucro. 

Equipados com equipamentos para grandes ganhos de escala, oferecendo limitada gama 

de suporte na venda e pouco ou nenhum serviço gratuito. 

• Diferenciação: concebido para criar a percepção de único na mente dos consumidores e 

para que essa percepção seja a base para a competição no mercado. Serviço superior, 

um nome forte, inovações ou qualidade superior de produtos. 

• Especialização: procura competir somente em poucos segmentos em um determinado 

mercado. Baseando toda a sua atenção em um estreito mercado e tentando fazer o 

melhor para as necessidades dos consumidores em determinados segmentos de mercado. 

27MASON, J. Bany; MAYER, L. Morris; WILKINSON, I. B.; Modem Retailing: ..... pág. 100 
28MASON, J. Bany; MAYER, L. Morris; WILKINSON, J. B.; Modem Retailing: ..... pág. !OI 

24 



Cadeia de valores: 

A cadeia de valores de Porter pode sofrer algumas alterações quando se analisa outros setores, 

porém a finalidade básica não pode ser esquecida que é propiciar uma melhor compreensão das 
I 

atividades da empresa e sua inter-relações para o estabelecimento de uma vantagem competitiva. 
I 

A cadeia de valore~ para o varejo pode ser identificada por McGee29, na Figura 6. Nela 
I 

identificamos os vários pontos possíveis de diferenciação visando obter a vantagem competitiva. 
I 

FIAM INFRASTRUCTURE 

t Human resources 
"' z o 

Training Quality Market- Floor \ Training research service 
skills 

ti Technology z 
::> 
u. 

Handling and sorting EPOS Market Check·out \ Feedback I contrai information speed 

w 
~ 

Buying a: 
o a. 
a: 
o 
(.) Property 

• 

Forward·planning Feedback systems Media 

)~· buying 
Product image 

Stock location Store ambience Credit Store location 

Store design After-sales 

INWARO DlSTRIBUTION MERCHANDISING MARKETING 
STORE I ANO STOCKHOLDING OPERATIONS 

Product range Advertising Presentation 
Product mix Promotion Financiai services 

Style and colour Returns policy Check-out service 
ccrordination 

Design 

• RETAIL OPERATIONS • 

Figura 6: Cadeia de valores para o varejo e forma de diferenciação 

29MCGEE, John. "Ret~iler Strategies in the UK".ln: JOHNSON, Gerry. Business Strategyand Retailiing. 
s.l.p., John Wiley & Smls, 1987, cap. 6 p. 89-106. 

I 
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Mason, Mayer e Wilkinson30 afirmam que no caso do varejista optar pela estratégia de 

Competitor-centered Assessments, a análise da cadeia de valor ajuda a fazer julgamentos 

comparativos sobre os seus competidores. A cadeia de valor compreende nove atividades 

demonstradas na figura. Elas são classificadas como atividades primárias e atividades de 

suporte:Jt 

1. Atividades primárias: são a criação, venda e tranferência de qualquer produto para o 

consumidor e serviço pós venda. 

• Inbound logistics: atividades que incluem controle de estoques, inventário e controle de 

recebimento e estocagem de mercadorias 

• Operation: mercadoria pronta para a venda incluindo operações como estocagem e 

definição de preços. 

• Outbound logistics: atividades incluindo mauseio de material, estocagem, 

processamento de pedidos e entrega. 

• Marketing and sales: o uso de publicidade e venda pessoal para estimular demanda 

• Service: serviços como crédito, entrega, instalações que serão somados para oferecer o 

melhor atendimento. 

I 

2. Atividades de apoio: incluem a tecnologia envolvida em servir o consumidor, recursos 

humanos associados com atividades primárias e a infraestrutura da empresa que são as áreas 

financeira, contabilidade e planejamento. A infraestrutura que suporta toda a cadeia de 

valor, pode também ser um maior recurso de vantagem competitiva.J2 

31lMASON, J. Barry; MA YER, L. Mortis; WILKINSON, J. B.; Modem Retailing: ..... pág. 85 
31MASON, J. Barry; MA YER, L. Mortis; WlLKINSON, J. B.; Modem Retai/ing: ..... pág. 85 
32 Algumas redes varejistas possuem dezenas de lojas e somente um escritório central onde centralizam todas 
as operações de apoio como, departamento de compras, recursos humanos, área financeira e de propaganda. 
Segundo alguns empresários isso é um fator de vantagem competitiva. 
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I 

2.3 Informação chmo vantagem competitiva no varejo 

I 

I 

Alguns autores começam a apontar a tecnologia da informação como uma vantagem competitiva no 

vareJo. Não apenas como uma atividade de apoio como propôs Porter no início deste capítulo, 

mas como algo muito mais importante que começa a afetar todos os conceitos que foram propostos 

anteriormente. V ale lembrar que as atividades de apoio sustentam as atividades primárias e a si 

mesmas, fornecendo insumos adquiridos, tecnologia, recursos humanos e várias funções ao âmbito 

da empresa. 

Veremos a seguir que alguns autores propõem que a tecnologia da informação não apenas sustenta, 

mas começa a alterar as atividades primárias das empresas. 

As cinco forças 

Munro e Huff33 mostram na Tabela 2, como a tecnologia da informação possui o potencial para 
' 

mudar essas forças competitivas. 

Force 

I Buyers 
' 

Suppliers 

Substitutas 

New entrants 

Rivais 

IT potential 

Reduce buyer power by increasing switching costs to buyers, e.g. a 
supplier locating order·placing terminais on buyers' premises. Home 
banking offers new beneftts which lock in buyers. 

JIT manufactoring systems demand much more Irem suppliers and 
transfer costs. Suppliers oi information as in retailers' EPoS systems 
gain power. 

Altar buyer's decision whelher to substituta or not by "bundling" 
benefits inlo a package creating unique value. Use it to shorten NPD 
process to duplicata or replace products. 

Entry barriers: capital cosi oi IT equipament as in distribution industry. 

Co-opereta in IT-besed consortium (i.e. Unichem) to use shared 
databases and ordering to compete against larger rivais. IT creates new 
rivais amongst intra-industry competitors. 

Tabela 2: As forças competitivas e o potencial impacto da tecnologia da infonnação 

33MUNRO, M. and HUFF, S. "lnfonnation technology and corporate strategy", Business Quarterly, vol. 50, 
no. 2, pp 18- 24. in FLETCHER, Keith. Marketing Management and Jnformation Technology. Prentice Hall, 
1990 Great Britain, pág. 7 5 
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Estratégias: 

Powell34 também ressalta o valor da informação: 

"o valor estratégico de uma informaçtio está em considerá-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" 

De acordo ainda com Powell35 o potencial da Tecnologia da informação está em: 

I. Aperfeiçoar o processo decisório mercadológico, 

2. Racionalizar e melhorar as operações mercadológicas, 

3. Aperfeiçoar serviços (produtos) para clientes e consumidores e, 

4. Diferenciar os Seus serviços {produtos) no mercado 

Segundo HaeckeJ36 há basicamente três razões estratégicas para as empresas investirem em 

tecnologia da informação: 

1. Aumentar a produtividade: ou seja fazer algo que já se faz, mais rápido, ou fazer mais a 

um menor custo. 

34POWELL, Timthy W. Information: The Next Battleground. IN Congram, Carole A. & FRIEDMAN, 
Margaret L. The Ama Handbook o f Marketing for the Service Industries. New York, Amacom, pág. 189 
35POWELL, Timthy W. Information: The Next Battleground ......... pág. 189 
36HAECKEL, Stephan H. "Business Strategies in an information economy". Marketing Science Institute. 
Report 90- 119, December 1990. 
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2. Implementar uma nova estratégia: a tecnologia da informação pode ser usada para dar 

urna nova vantagem a empresa, como integração de dados externos com dados internos, melhorar 

seu negócio principal através de um melhor aproveitamento dos dados ou talvez mesmo vender 

serviços, informaçõ~s desenvolvidos inicialmente para seu próprio uso. A meta do investimento, 

neste caso, é geralm~nte para melhorar a fatia de mercado, o crescimento ou a margem de lucro 
I 

3. Estabelecer uma estratégia de negócios: com mudanças constantes, investimento em 

tecnologia da informação, passa a ser uma estratégia mais que urna sequência de ações. Neste 

caso é preciso tentar antecipar o que esta para vir e reagir mais rapidamente que o concorrente. 

McGee37 divide o varejo em três áreas e associa a tecnologia da informação à essas conforme 

Tabela3: 

Food Departament stores Non-food 

Property Out-of-town sites Refurbishment Refurbishment 
lT Growing quickly Some take-up Limited take-up 
Distribution and Centralized To/onsite Some 
stockholding centraliza ti ou 

(carpets, fumiture) 
Proctu·ct policy {I) Diversification Designer labels (I) Specialization 

within food o f ranges and/ 
o r 

(2) Non-food Broad !ines (2) Broadening of 
diversification range 
(e.g. Tesco) 

Stores Superstores Stores within stores Redesign 

Tabela 3: Áreas do varejo e a tecnologia da informação 

37MCGEE, John. "Retailer Strategies in ........ pág. 97 



Com relação ao tipo de varejo McGee38 afirma que o varejo de alimentos requer um maior 

investimento em tecnologia da informação, pois esse é extremamente competitivo como ele 

descreve a seguir: 

"This table outlinesfor selectedfunctional areas some ofthe key (strategic} issues and the 

ways in which they differ between food, department stores, and non-jood. lhe food 

business is capital-intensive. Its key functional policies rejlect this and show the drive for 

productivity gains, scale incresases, and low costs. Future developments in electronic 

point-oj-sale systems are more likely to be seen first in food retailing because of the scale 

of potential cost savings. Food is a price-competitive business and is set to become even 

more capital-iten~ive. " 

Cadeia de valor: 

Flechter39 também dentro do conceito de cadeia de valor sugerido por Porter40 deposita 

mais enfase no desenvolvimento da tecnologia, processos e sistemas que uma empresa 

propicia para que decisões sejam tomadas baseadas em um sistema de informações 

confiável. Ele ainda afirma que: 

" os recursos operacionais superiores são mais tangiveis e resultam dos investimentos na 

automação dos processos produtivos e informatização do controle de estoques, entre 

outros beneficios. Assim, a base para a tomado de decisão estratégica que sustente a 

vantagem competitiva está na informação. Informação toma-se uma arma competitiva. " 

38MCGEE, John. "Retailer Strategies in ........ pág. 97 
39fi.ETCHER, Keith. Marketing Management and Jnformation Technology. 1st ed., Cambridge, UK, 
Prentice Hal1 International (UK), 1990, pág. 3. 
<W'Na página 18. 
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I 

Portere Millar41 corlcordam: 

I 

' 
"a revolução da iniormação afeta todas as atividades da cadeia de valor de uma empresa" 

Porter e Millar42 acreditam que a tecnologia da informação esta permeando a cadeia de valores em 

todos os pontos, transformando o caminho das atividades de valores e os "links" que haviam entre 

elas. Segundo eles: 

" ..... Each value activity has both a set ofphysical tasks required to perform the activity and 

an informantion pro,cessing component. Information technology has thus been incorporated 

from such repetitiv, activities as simple accoutnting transactions and stock contra! to more 

complex automated warehousing and jlexible manufacturing. " 

Support Firm infrastructure Planning models 
actlvltles 

Human resource Automated personnel scheduling 
managemenl 

Technology Computer-aided Eletronic 
development design market research 

Procurement On-line procuremenl oi parts 

Automated Flexible Automated Telemarkeling Remete 
warehouse manufacturing arder- servicing 

processing Remete terminais of equipament 
for salespeople 

Computar 
scheduling 
and routeing 
oi repair 
trucks 

I 
lnbound Operations Outbound Marketing and Service 
logistics logistics salas 

Prlmary 
Margin actlvltles 

Figura 7: Tecnologia da infonnação e cadeia de valores 

4lpQRTER, Michael E. e MILLAR, Victor E. "How Jnfonnantion gives you CompetitiveAdvantage". 
Harvard Business Review,jullago. 1985, pág. 149. 
42pQRTER, Michael E. e M1LLAR, Victor E. "How Infonnantion gives ........ pág. 149. 
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Rayport e Sviokla 43 apresentam um novo conceito que é a cadeia de valor virtual. A 

cadeia de valor virtual apresenta como principal diferença com a cadeia de valores sugerida 

por Porter o tratamento da informação. Segundo os autores Porter trata a informação 

como um elemento de suporte dentro do processo, e não como uma fonte de valor por ela 

mesma. Segundo esses autores a cadeia de valor virtual existe em um mundo feito de 

informações. Eles afirmam: 

" Every business today competes in two worlds: a physica/ world of resources that 

managers can see and touch anda virtual world made of information"44 

Os autores ainda afirmam que para criar valor: 

"To create value with information, managers must look to the marketspace ....... The 

value-adding steps are virtual in that they are performed through and with information. 

Creating value in any stage of a virtual value chain involves sequence of five activities: 

1. Gathering 

2. Organizing 

3. Selecting 

4. Synthesizing 

5. Distributing lnformation 

Just as someone takes raw material and refines it into something use.ful - as in the sequence 

of tasks involved in assembling an automobile on a production fine - so a manager today 

collects raw information an odds value through these steps. "45 

43RA YPORT, Jeffrey F. and SVIOKLA, John J., "Exploiting the Virtual V alue Chain" Harvard Business 
Review. November- December 1995, pág. 75 a 85 
44RA YPORT, Jeffrey F. and SVIOKLA, John J., "Exploiting the ..... pág. 75 
4SRA YPORT, Jeffrey F. and SVIOKLA, John J., "Exploiting the ..... pág. 76 
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Para terem sucess<;>, as empresas devem portanto atuarem em ambos aspectos: material e 

virtual. 

" The two chains must be managed distinctly but also in concet. "46 

Verifica-se portanto, que a informação é reconhecida como componente de vantagem 

competitiva, podendo muitas vezes constituir-se na diferenciação da empresa em relação aos 

concorrentes. 

Seguindo o mesmo caminho, Walters47 sugere que a tecnologia da informação deveria ser 

utilizada no varejo claramente como um recurso para desenvolver a vantagem competitiva. 

O seu modelo sug~e dois caminhos: 

1. Tecnologia da informação poderia ser usada para criar distinta vantagem 

competitiva contribuindo para efetivas tomadas de decisões via sistemas de suporte a 

decisão (em efeito, criando um diferencial de produtividade). Ex: TI está sendo 

aplicada para controles de estoque e para problemas de localização pela Rumbelaws 

e Benetton. O sistema da Rumbelaws e da Benetton enriquece a venda ao 

consumidor pela informação e pela entrega até o estabelecimento, evitando a perda 

da venda caso o produto não esteja à disposição naquele momento, pois eles 

descobrem imediatamente onde existe aquela mercadoria e atendem o cliente. 

2. A tecnologia da informação pode fomar uma base para um marketing diferenciado 

propiciando com a facilidade em adicionar valor para o varejo existente na forma de 

serviços 

46RA YPORT, Jeffrey F. and SVIOKLA, John J., "Exploiting the ..... pág. 77 
47WALTERS, David W. Strategic Retai/ing ............ pág. 281 
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Ou seja, Walters sugbre que novos negócios poderiam ser abertos ou descobertos com a utilização 

dessa nova tecnologia, e ele continua: 

" Elizabeth Arden, who offer a service whereby customers can "experiment" with new 

hairstyles, hair dyes, make-up and dress colours. 

Technological appllcatlon Management planning and eontrol 

Strate<;~ic opUons Markellng Short-tenn 

: 
Long-term 

(customer-led) appllcations applicatillns 
transactlon process 

Operational Declsions Consolidation and/or Merchendlse descrlpllon POS data capture to I 'What if?' forecasllng 
~uctivity impro>rements and availabllity identlfy and facilities \(1 e~<amtoe 

i 

Ordering aod payment ctasslfy customer 

I 
volume shltts resulllng 

lnventofr!~:,~~n o<::~~)blelowst,. ~ 
shopping behavlor from customer shopping 

I features 

: 

changes 
(Boots) {Currys) 

l 
lnvenlofY contrai 

l for replenishment (Benetton) 

Short-term Repositiontng: 
New transaction 

Store ptannlng anallsys I Evaluation of capital 
mart.e!lng Adjustments to retall to evaluate impact requtraments (llxed 
decislons package to 'service' systems 

~ cham~es in merchandise. form~ 
changlng requlremen\s of (Teleshopping) • and servlca 

and wort.ing capital) 

target customer base and (Telecard Supershop) 

I add pmduc\ service 
l 1 l 

Long-tann Gmwth: Retated New producls requlring Use of !T as a resouroo 
marketlng producl-mart.et new transaelion and Locatlon and I 

Devetopment or 
decislons development dettvery systems based _. ~ distrlbutlon servlce 

lnfonnallon strategy 
New customer on ell:iSting Sli:Change lmpllcatlons I 

to evaluate lhe success 
targets envlroment (lltu~woods Shop TV) of new ~usiness 

COrporote Diversification: 
New ell:chan:e envlroment ' . 

strategy New retailing Diversifocation ustng advanced IT sys\ems 
investment packages with new tronsaction and corporate moda! to evaluate llke\y 

New target customers 
Store ~~~~~~(n~~-~~~~~based • ~ marketing and financiai lmpllcatlons 

New posilloning 
strstegles 

or extsllng and alternativa strategtes 
stance(s) 

A portfolio addnlon Capital investment required 

I (Comp.U-Card, Shopping Mechlne) 

Figura 8: Aplicação da tecnologia da informação nas operações varejistas 
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2.4 O marketing mix varejista 

No segundo capítulo vimos que uma empresa procura obter a vantagem competitiva através 

de três estratégias genéricas: liderança de custo, diferenciação e enfoque. Adequando-se às 

cinco forças a empresa define a sua estratégia genérica. E para implementar a estratégia 

escolhida a empresa tem de ajustar o seu composto de marketing. 

Ajustar as variávei~ do composto de marketing é fundamental quando se fala de estratégia 

de rnarketing. Neste capítulo veremos que outro elemento da estratégia mercadológica 

para a empresa é determinar como ela apresentará a sua oferta ao segmento de mercado 

determinado. O conceito básico nesse ponto é o "composto de marketing". Segundo 

Kotler:48 

" O composto de marketing é o conjunto de variáveis controláveis que a empresa pode 

utilizar para influenciar as respostas dos consumidores. " 

Muitas variáveis se enquadram como pertencendo ao composto de marketing. McCarthy 

popularizou-as numa classificação de quatro fatores que denominou de "quatro P's": 

produto, praça, promoção e preço49 A Tabela 4 a seguir relaciona uma lista de variáveis 

particulares de cada "P". 

48K01LER, Philip. Marketing. Atlas, São Paulo, 1980, pág. 90 
4~CCARTIIY, E. Jerome. Basic Marketing: A Managerial Approach, 4 edição. Homewood, Richard D. 
Irwin, 1971, pág. 44 (I ,edição: 1960) 
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Produ~o Praça Promoção Preço 

Qualidade ~ Canais de Propaganda Nível 
Características distribuição Venda pessoa] Descontos e 

e opções Cobertura Promoção de reduções 
Estilo da distribuição vendas Fonnas de 
Marca Pontos de vendas Piblicidade pagamento 
Embalagem Zonas de vendas 
Linha de Níveis e locais 

produtos dos estoques 
Garantias Transportadoras 
Nível da assistência 

técnica I 

Outros serviç~s 

Tabela 4: Os quatro P's 

O conceito e a definição de marketing mix é clássica. Os P' s são uma simples e concisa forma de 

apresentar os vários elementos sobre o controle da empresa, e diferenciá-los das variáveis 

incontroláveis. Os autores a seguir concordam na essência com a definição, porém diferem no 

número de variáveis. 

Fletcher50 ainda afirma que o marketing rnix foi dessa forma chamado porque o marketing poderia 

ser visto ~mo um mixer de ingredientes. O marketing mix assim enfatiz.a a importância da integração 

de todos aspectos do rnix, e a importância de ser visto como se um consumidor o estivesse vendo, 

como um total, sem divisões. SI 

Mason, Mayer e Wilkinson52 ainda sustentam que o marketing rnix compreende todas as variáveis 

que podem ser usadas para dar suporte ao posicionamento estratégico dentro do segmento de 

mercado que foi escolhido. Todas elas são cruciais para o sucesso do posicionamento estratégico 

da empresa e a combinação dessas variáveis são quase infinitas. 

Tendo como base o marketing mix desenvolvido pelos autores de marketing, autores varejistas 

adaptaram essa definição ao varejo. 

Para Bolens3 o mii varejista teria todos os componentes do marketing mix enumerados por, 
. I 

McCarthy mas ainda teria um quinto elemento que seria o "personality". Segundo ainda o 

I . 

----------------~,--------
SOFLETCHER, Keith. !farketing Management ............... pág. 43 
SI FLETCHER, Keith. Marketing Management ............... pág. 43 
52MASON, J. Barry; MA YER, L. Morris; WILKINSON, J. B.; Modem Retailing: .......... pág. l 04 
53BOLEN, William H. Contemporary Retailing. Prentice Hall, 1988 New Jersey, pág. 30 
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autor o mix varejista de uma loja consiste de todos os elementos que fazem a identidade da loja no 

mercado, e é importante notar que qualquer loja terá um mix varejista. A pergunta é qual será o 

melhor mix possível para o apropriado mercado. Na sua própria definição: 

" the problem with the mix is the achievement of an appropriate balance of the five 

elements. !f four elements are strong but the fifth is weak, then the whole retailing mix is 

weak. "54 

Mason, Mayer e Wil1Gnson55 complementam a definição de Bolen: 

" ..... uma empresa para posicionar-se no mercado escolhido involve o uso adequado das 

variáveis do marketing mix, como preço, promoção e distribuição em várias combinações 

para suportar a vantagem competitiva. " 

Mason, Mayer e Wilkinson:56 concordam com os cinco elementos do mix varejista enumerados 

por Bolen, mas ainda acrescentam a "presentation", representado na Figura 9: 

Figura 9: Elementos do mix varejista 

54BQLEN, William H. Contemporary Retailing. ..... pág. 30 
55MASON, J. Barry; MA YER, L. Morris; WILKINSON, J. B.; ModernRetailing: .......... pág. I 00 
56MASON, J. Barry; MAYER, L. Morris; WILKINSON, J. B.; ModernRetailing: .......... pág. 104 
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E para que as necessidades dos consumidores sejão plenamente atendidas Walters57 nos afirma 

que: 

"A satisfação dos consumidores serão maximizadas quando os elementos do marketing mix 

varejista estiverem coordenados para encontrarem as expectativas de um determinado grupo 

de clientes. " 

Portanto, esse marketing mix varejista deverá formar um pacote de ações que combinadas levarão 

a total satisfação dos consumidores. W alters58 nos ilustra a relação entre o marketing mix e as 

expectativas dos consumidores, de acordo com a Figura I 0: 

Product characteristics 

Price considerations 

CListomer service 

Store locaflon 

Fa:pi!ities 

Customer communicalios 

Institucional 
profilelimage 

Design 

ln·store , __ L_ __ _.-! 
ambience r 

lnformation 

Figura 10: Elementos de satisfação dos consumidores 

57WALTERS, David W. Strategic Retailing Management ...... pág. 5 
58WAL TERS, David W. Strategic Retailing Management ...... pág. 8 
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Portanto, manter o seu marketing mix varejista "atualizado" com os seus clientes é e 

continuará sendo uma necessidade constante no varejo, principalmente quando novas 

tecnologias apresentam melhores formas para atingi-lo. 

Martell59 discute a aplicação da tecnologia da informação para decisões de marketing. Com 

relação ao impacto em marketing, e especificamente o marketing mix, alguns importantes 

pontos são sugeridos: 

• Preço: a divisão de informações entre fornecedores e varejistas terá um efeito benéfico 

em custos afetanto a produção e por consequência a distribuição. Com o acúmulo 

de informações os varejistas se tomarão mais eficientes e poderosos (em termos do uso 

de informações), e isso será um fator importante para eles quando das negociações. 

• Produto: produtos e serviços sofisticados serão apresentados de acordo com as 

necessidades armazenadas dentro do banco de dados de clientes. Tecnologia 

facilitará também a avaliação dos produtos e condições de vendas dos fornecedores. 

• Promoções: propagandas mais efetivas já são esperadas adotando uma segmentação 

de mercado mais efetiva, resultando assim em melhores custo-beneficios. 

Segundo Nash60 o diagrama da Figura 11 possibilita uma visão, sobre como ajustar o 

marketing de banco de dados no mix do marketing das empresas de produtos de consumo. 

59MARTELL, D. "Marketing information and new techno1ogy" IN: WALTERS, David W. Strategic 
Retailing Management ...... pág. 272 
60 NASH, Ed. Database Marketing -Ferramenta atual e decisiva do marketing. Makron Books, São Paulo, 
1994, pág. 188 

39 



Canais/Va~jo 
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JomaJ•_---;;:G<o::.,.n, 
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Categoria 

Comercializaçio de musa 

Figura 11: Database marketing mix 

De acordo ainda com Nash: 

I 

" A mensagem bá'sica é a de que a compreensão dos mercados de uma empresa através da 

segmentação, pode conduzir à aplicação de estratégias e táticas mais objetivas tanto no 

marketing comercial quanto aos canais de marketing consumidor. Com esta premissa, o 

papel do database marketing torna-se mais claro face aos outros elementos que estão no mix 

de marketing"61 

N h I · I· · k · · · d" - · ld - · as cone UI que o wuco mar etmg tat1co capaz e 10mecer açao neste mve e segmentaçao e o 

database marketing. O database marketing faz parte do mix do marketing como uma ferramenta 

essencial providenciada pela segmentação e crítica para alcançar o pleno equilíbrio dos recursos 

dirigidos para as duas dimensões do marketing aos canais de comercialização e do consumidor.62 

' 61 NASH, Ed. Datab'ase Marketing- F errameta ....... , pág. 188 
62NASH, Ed. Databbse Marketing- Ferrameta .... ... , pág. 190 

I 
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3. Revisão do Conhecimento sobre Marketing com Banco de Dados 

Neste capítulo estaremos revendo os conceitos sobre marketíng com banco de dados com 

enfase maior no varejo. Já na primeira parte iremos descrever como o marketing evoluiu 

até o marketíng com banco de dados. 

Na segunda parte deste capítulo definiremos o conceito, distinguiremos marketing direto 

com o marketing com banco de dados, apontaremos as principaís características e depois 

discutiremos quaís as fases para o desenvolvimento de um banco de dados. De todas as 

etapas que serão percorridas nessa parte, veremos que Nash deposita maís enfase em 

explorar as fontes de nomes existentes, visando dessa forma formar, refinar e realçar suas 

próprias listas de clientes, ou seja aproveitar o banco de dados de clientes que eventualmente 

uma empresa possua, e que não é aproveitado, e transformá-lo em uma poderosa ferramenta 

de marketíng. Shepard considera maíor importância nas fontes de dados para a construção 

de um banco de dados. Shaw e Stone são maís didáticos, pois são os autores que 

apontam maís etapas a percorrer quando se desenvolve um banco de dados. 

Na última parte passaremos pela utilização do marketíng com banco de dados que são os 

programas para conquistar novos clientes, os programas de lealdade e a segmentação dos 

clientes. 
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3.1 A evolução para o marketing com banco de dados 

Conjuntamente com o computador, outras mudanças - tecnológicas, sociais, políticas e 

econômicas - estão varrendo o mercado e exigindo uma revisão de cada componente da 

propaganda, da promoção e do processo de marketing tradicionais63 

A evolução do marketing pode ser revista de várias formas, para Rapp e Colins64 ocorreram 

as seguintes etapas: 

• Marketing de Massa: os anos 50 e 60 foram o apogeu do marketing de massa. Havia 

um tipo de produto para qualquer necessidade. 

• Marketing de Segmentação: a década de 70 foi a segmentação e extensão de linha, que 

repartiu os mercados em grupos cada vez menores de consumidores. 

• Marketing de Nicho: no início da década de 80 pelo marketing de nícho intensificado, 

cada grupo de clientes com necessidades e vontades específicas a serem satisfeitas. 

• Marketing do Um a Um: hoje se sabe o nome e o endereço do cliente. A propaganda 

estará diretamente relacionada à proporção das vendas. 

Na visão de Nascimento65 o marketing com banco de dados é uma "evolução do marketing", 

que pode ser aplicado a qualquer tipo de negócio, e que a evolução para o rnarketing com 

banco de dados seguiria o seguinte carnínho: 

Anotações -> Registros -> Dados -> Informação -> Tecnologia -> Lealdade dos clientes 

63RAPP, Stan & COLLINS, Tom. Maximarketing, São Paulo, Makron Books do Brasil, 1988, pág. XIV 
64RAPP, Stan & COLLINS, Tom. Maximarketing, .... pág. XIV 
65NASCIMENTO, José Augnsto. In: NASH, Ed. Database Marketing- Ferramenta atual e decisiva do 
marketing. Makron Books, São Paulo, 1994, pág. XVI. 
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De acordo com Rapp e Collins: 

"Esse novo tipo de marketing recebe muitos nomes - marketing de database, marketing de 
i 

relações, marketing integrado; estes são apenas alguns deles. Mas temos observado que 

nenhum destes rótulos descreve ou capta de forma plena o que está acontecendo ou, mais 

importante, o que acreditamos estar por vir. "66 

É importante con~iderar o database marketing como uma ferramenta que é o produto do 
' 

processo evolutivo, na realidade um produto que ainda está em evolução. Não brotou para 

a vida como uma repentina inspiração de alguém brilhante. O database marketing está 

enraizado no marketing direto, que por sua vez está enraizado na mala direta e nos pedidos 

pelo correio. 67 

Shepard avalia da seguinte forma porque as empresas estão buscando o marketing com 
I 

banco de dados: 

" ..... ao longo dos últimos anos, muitas empresas chegaram à conclusão de que precisavam 

de mais informações sobre os atuais clientes, a fim de negociarem mais efetivamente com 

eles e receber auxílio para encontrar os clientes de amanhã" 

Para que a evolução para um marketing com banco de dados, vale a pena lembrar que 

diversos aspectos ligados à informatização estão sendo desenvolvidos como um alavancador 

que contribuirá para os objetivos de marketing, no que se referem à tecnologia de 

comunicações, softwares, computadores de grande porte, pacotes aplicativos, velocidade, 
I 

potência de processadores, memória e armazenamento de informações. E as consequências 

desses desenvolvimentos segundo Shaw e Stone são: 

66RAPP, Stan & COLLINS, Tom. Maximarketing, .... pág. XIV 
67NASH, Ed. Database Marketing- Ferrameta ....... ", pág. 10 
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" • Informatização de áreas mais difíceis como marketing, que depende de áreas não 

controláveis pela empresa (clientes). 

• Grandes sistemas de dados serão usados para orientar a comunicação e o 

gerenciamento do cliente 

• Empresas que não planejam seus dados de marketing e estruturas de administração 

terão dificuldade em explorar desenvolvimentos. "68 

A estimativa da Businees Week vem de encontro ao nosso objetivo: 

"Bussiness Week recently estimated that more than 50% of ali U.S. retailers use or plan to 

use database marketing and that those using it have good results (e.g., a 10% - !5% 

increase in credit card use, as reported by American Express) "69 

De acordo com Shaw e Stone:7o 

" The essence of Database Marketing is communicating directly with customers, and asking 

them to respond in a tangible way. lt provides the means for the customer to respond and 

is set up to measure and fulfil the response. lt sets up or reinforces a relationship with the 

' 
customer, which is 'fulfilled' when we follow up a customer's response to our 

communication. " 

Rapp e Collins afirmam que o marketing massificado deixou de existir dando espaço para 

um novo tipo de marketing: 

68SHA W, Robert & STONE, Merlin. Marketing com ........ pág. 26. 
6<JsRACHMAN, Ronald J; KHABAZA, Tom; KLOESGEN, Willi; SHAPIRO, Gregory P; SIMOUDIS, 
Evangelos. "Mining Business Databases" IN Communicaations ofthe ACM, November 1996Nol.39, 
número 11, pág. 48. 
70sHA W, Robert and STONE, Merlin. "Database Marketing for ........ pág. 16 
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" Assim, atualmente, os anunciantes estão bem atentos tanto às novas quanto às velhas 

fórmulas para evitarem o desperdício de dinheiro, se dirigindo a não clientes em potencial. 

E o computador está ajudando, tornando possível descrever, localizar e iniciar um diálogo 

com os principais clientes em potencial. Hoje temos cinco caminhos essenciais para 

encontrar e contactar os melhores clientes em potencial: 

1. pescar (mensagens objetivados) 

2. minar (mídia objetivado) 

3. garimpar (segmentação de lista) 

4. construir {database caseiro) 

5. espeluncar (marketing de nicho) 

Os dois primeiros estão à volta há tempos, mas estão se revestindo de nova importância. 

Os dois segundos representam uma nova força poderosa que está tendo um grande efeito 

sobre a estratégia tradicional do marketing. O último é uma forma tradicional do 

marketing com roupagem nova, dada pelo database do computador"11 

Todos os consumidores não são os mesmos. Esta é a base para o marketing direcionado 

pela informação (data-driven marketing)72 A premissa é que armazenando, mantendo e 

analizando informações sobre seus consumidores, você será capaz de implementar um mais 

efeciente e efetivo programa de comunicação de marketing73 

71RAPP, Stan e COLLINS, Tom. Maximarketing .............. pág. 41 
72 JACKSON, Rob e W ANG, Paul. Strategic Database Marketing. NTC Business Books, lllinois, USA, 
1994,pág. 21 
73JACKSON, Rob e WANG, Paul. Strategic Database ......... pág. 21 
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3.2 Conceito do marketing com banco de dados 

Marketing com banco de dados relaciona informações dos consumidores incluindo 

transações de compra, compra de produtos, promoções, estilos de vida, dados demográficos 

e características financeiras. 74 

Shaw e Stone fornecem a seguinte definição para marketing com banco de dados: 

''Marketing com banco de dados é uma abordagem interativa para marketing, que usa 

canais e meios de comunicação de marketing endereçaveis individualmente: 

• Para ampliar a ajuda a um público-alvo da empresa 

• Para estimular sua demanda 

• Para estar perto deles, registrando e mantendo uma memória eletrônica de banco 

de dados de clientes, clientes potenciais, todos os contatos comerciais e de 

comunicqção, para ajudar a melhorar todos os contatos futuros e assegurar um 

planejamento mqis realista de todo o marketing. '"'5 

Para definir melhor o conceito do marketing com banco de dados Shaw e Stone76 

introduzem o cop.ceito "The Ladder ofLoyalty", que segundo os autores: 

" The ladder of loyalty is a key concept in Database Marketing. It is shown below: 

• Rung 1 ;· No awareness of company or product/service 

• Rung 2: Awareness of company 
I 

• Rung 3: Awareness ofproductlservice 

• Rung 4: Positive perception 

74JACKSON, Rob e WANG, Paul. Strategic Database ......... pág. 22 
75SHA W, Robert and STONE, Merlin. "Database Marketing for.. ... pág. 12 
76SHA W, Robert and STONE, Merlin "Database Marketing for ..... pág. 13 
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• Rung 5: Recognition of personal benefit 

• Rung 6: Enquiry 

• Rung 7: Objections overcome 

• Rung 8: Sale of product or service 

• Rung 9: Entry into continued relationship" 

E o Marketing com banco· de dados é usado para mover os consumidores cada vez mais 

para cima na citada escala. Devido a empresa gravar todas as comunicações com o 

consumidor, nós sabemos onde o consumidor se encontra em nossa escala. Duas técnicas 

são vitais se nós quisermos alcançar o consumidor e descobrir em qual posição ele se 

encontra. Essas. técnicas são: 

1. Estratégia de contato: a essencia dessa estratégia é estreitar um contato 

com o consumidor de acordo com a sua propensão a comprar. Assim, bons clientes 

levam normalmente um tratamento mais caro, enquanto clientes fracos recebem um 

tratamento inferior. 

2. Pontuação: é a técnica utilizada a estimar a propensão a comprar. Cada 

transação entre a empresa e o consumidor pode ser pontuada na base de informações do 

cliente no banco de dados. 77 

Essas duas técnicas devem ser construi das em qualquer sistema de Marketing com banco de 

dados. Esse conceito é demonstrado na próxima Figura 12: 

77SHA W, Robert and STONE, Merlin. "Database Marketing for ..... pág. 16 
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Jackson e Wang definem como: 

" Database marketing is a customer-based, information-intensive, an long-term-oriented 

marketing method. A database can be used to link and guide current marketing efforts as 

well as to build an overall body o f information to direct future efforts. 

Data base marketing always includes the following: 

A comprehensive collection o f interrelated data 

Serving multiple applications 

Allowing tiemly and accurate retrieval o f information. "78 

Jackson e Wang ainda citam que Marketing com banco de dados é um processo de comunicação, 

que é composto de três fases conforme a Figura 13: 

ldentity Communicate Capture r--

i 

Figura 13: Modelo de comunicação do database 

78JACKSON, Rob e WANG, Paul. Strategic Database ...... , pág. 22 
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A fase de identificação envolve acessar o banco de dados de uma forma que se consiga os 

consumidores apropriados para o programa des~ado. O próximo passo é desenvolver a 

comunicação adequada que preencha os objetivos do negócio. E na última, a tecnologia é 

necessária para que os resultados do esforço de comunicação sejam armazenados de uma 

forma que sejam maximizadas os valores da informações dos clientes.79 

3.2.1 Marketing direto e Marketing com banco de dados:disitinção teórica 

Autores apontam uma diferença entre marketing direto e marketing com banco de dados. 

As definições são as mais amplas possíveis e muitas delas confudem ou simplesmente 

incorporam o seu conceito em outros já existentes. 

Database Marketing ou Marketing com banco de dados seria o marketing que tem como 

auxílio a utilização de um banco de dados, ou seja, empresas que se utilizam de um banco de 

dados para auxiliarem e direcionarem o seu departamento de marketing nas suas promoções. 

Já Marketing Direto refere-se à venda por catálogos, onde diversas empresas especializadas 

já existem "trabalhando" nesse mercado. São empresas que se especialízaram em vendas 

por correspondência. Essas empresas não possuem lojas pois as suas vendas não requerem 

o uso delas, enquanto que o marketing com banco de dados se refere ao marketing auxiliado 

por um banco de dados visando atingir todos os objetivos que uma empresa de varejo 

procura. 

Nascimento, consultor de empresas especializado em marketing e database define database 

marketing como: i 

79JACKSON, Rob e W ANG, Paul. Strategic Database ...... , pág. 26 
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" ... database marketing: esse originário do marketing direto tradicional (o varejo sem loja) 

que hoje já significa "a evolução do marketing" aplicável a qualquer tipo de negócio. "80 

Em sua obra Nash conclui: 

" .... o ponto que eu tentei atingir é o de que o database marketing é uma continuidade do 

velho marketing direto, que está enraizado na história e na experiência, do que um dia foi 

chamado publicidade de pedidos por correspondência''8I 

Porém o marketing com banco de dados apresenta em comum com o marketing direto a 

utilização de um banco de dados, como nos afirma Shepard: 

"O novo marketing direto é um processo de marketing orientado pela informação e 

gerenciado pela tecnologia de bancos de dados, o que permite aos profissionais de 

marketing desenvolverem e implementarem programas e estratégias personalizadas de 

marketing. "8 2 

Bob Stone também reforça esse conceito: 

"Há aqueles que afirmam que os bancos de dados são a "arma secreta" do 

marketing direto. O que é bastante verdadeiro, pois são esses profissionais que levantam 

sua mão expressando interesse nos pradutos e serviços comercializados .... Há milhões de 

pessoas em supermercados todos os dias, mas não são conhecidas pelo nome nem pelo que 

compram ..... "83 

80NASCIMENTO, José Augusto. lu: NASH, Ed. Database Marketing ..... , pág. XVI. 
81NASH, Ed. Database Marketing- Ferrameta ....... , pág. 232. 
82SHEPARD, David. Database Marketing, São Paulo, Makron Books do Brasil, 1993, pág. 6. 
83STONE, Bob. Marketing Direto. São Paulo, Nobel, 1992, pág. 27. 
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Como disse Bob Stone o banco de dados é a arma secreta do marketing direto. Sem ele o 

marketing direto não existiria. Porém, o que os difere é a forma com que os seus produtos 

são vendidos. Veremos em exemplos posteriores que grandes varejistas utilizam-se de um 

banco de dados porém não vendem por correspondência, apenas divulgam as suas 

promoções por catálogos atraindo os clientes desejados que estão no seu banco de dados de 

clientes para dentro das suas lojas. 

Shaw & Stone diferenciam e explicam como o rnarketing com banco de dados é adotado por 

grandes empresas não objetivando as suas vendas por correspondência como pretende-se 

esclarecer: 

"Marketing com banco de dados é uma abordagem nova e poderosa para o 

marketing de empresas de grande porte, e eles a usam para definir um novo modo de 

realizar negócios, uma redefinição do gerenciamento de marketing que conduz a uma nova 

maneira de definir o relacionamento entre uma companhia e seus clientes. Ele funciona 

criando um banco de informações sobre os clientes individuais, gerando dessa forma a 

habilidade de direcionar produtos e serviços com mais precisão com vistas em clientes 

específicos. n84 

As duas formas de vendas, seja por correspondência ou nos estabelecimentos varejistas 

apresentam um objetivo que pode ser resumido pela: 

" ..... necessidade da empresa individualizar o seu cliente, procurando através da 

informática atendê-lo individualmente, conhecendo melhor os seus hábitos de compra para 

que assim possam se adequar para satisfazê-lo de uma forma absolutamente satiifatória." 

Vejamos alguns conceitos que reforçam essa afirmativa, segundo Kobs: 

84SHAW, Robert & STONE, Merlin. Marketing com .............. , pág. 20. 
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"Conhecimento é poder. Quanto mais você souber acerca do histórico de compra 

e dos dados demográficos dos seus clientes, maior sucesso terão a sua propaganda e os 

seus esforços de vendas. O seu database marketing irá ajudá-lo a transformar este 

conhecimento na habilidade de agir antes que a concorrência reaja. É uma coleção de 

dados inter-relacionados de clientes e transações que permite a oportuna busca ou uso 

daquelas informações para transformá-las em oportunidades de mercado. "85 

Jones afirma que: 

".... é a prática utilizada pela mercearia da esquina, pela loja de ferragens, hoje 

obsoleta, ou até mesmo pelas grandes lojas que vendiam de tudo nos dias pioneiros da 

América. Quanto mais sofisticado ficar nosso banco de dados no futuro, mais ele 

permitirá que tratemos nossos clientes tão individualmente quanto o vendedor da esquina, 

há várias gerações. "86 

Portanto uma empresa varejista que souber se utilizar e aproveitar de um banco de dados, 

além do seu marketing normal, com certeza terá uma vantagem competitiva relevante, pois 

ela será capaz de identificar quais são os produtos e quais os clientes que os compram, de 

uma forma que as coloca a frente da concorrência. 

um banco de dados. 

Vejamos agora como se desenvolve 

85KOBS, Jim. Do Marketing Direto ao Database Marketing, São Paulo, Makron Books do Brasil, 1993, 
pág. 317. 
86JONES, Susan K Estratégia Criativa em Marketing Direto, São Paulo, Makron Books do Brasil, 1993, 
pág. 5. 
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3.2.2 As principais características do marketing com banco de dados 

De acordo com Shaw e Stone: 

"As empresas usam o DBM (Database Marketing) de diferentes maneiras, e nem todas as 

características do DBM são visíveis em todas as empresas que as praticam. As 

características de um DBM completamente integrado são: 

• Cada atual ou potencial consumidor é identificado como um registro no marketing com 

banco de dados 

• Cada registro de um consumidor não contém apenas a identificação e a informação de 

acesso, mas um leque de informações de marketing 

• A informação está disponível para a empresa no momento da transação de venda com 

o cliente, o que possibilita uma melhor resposta com as necessidades dos clientes 

• O database é usado para guardar respostas dos consumidores diante das iniciativas da 

empresa 

• A informação está também disponível para os estrategistas, que buscam atingir quais 

são os mercados apropriados para determinados produtos ou serviços e qual é o 

marketing mix apropriado para cada produto em seu mercado 

• Em grandes empresas, que vendem muitos produtos a cada consumidor, o database é 

usado para assegurar o contato com o cliente coordenadamente, e com uma técnica de 

aproximação adequada 

• O database eventualmente toma lugar das pesquisas de mercado 
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• A automação da gerência de marketing é desenvolvida para manipular o vasto volume 

de informações que é gerado pelo DBM Esse processo identifica oportunidades para 

a empresa. B7 

Como foi dito, o database marketing está enraizado no marketing direto, que por sua vez 

está enraizado na mala direta e nos pedidos pelo correio. Todos estes campos têm sido 

influenciados pelas sutilezas psicológicas da publicidade geral e pelas lições práticas da 

promoção de vendas. Mas o database marketing deve sempre respeitar os elementos 

básicos da mala direta, mesmo quando os correios não estiverem envolvidos. Aqui estão 

alguns dos "mandamentos" desta disciplina original que têm peso no datase marketing: 

objetividade, seletividade, personalização, envolvimento, arte de venda, experiências, 

mensurabilidade, capacidade de resposta e formação de relacionamentos. 88 

3.2.3 Desenvolvimento do marketing com banco de dados 

Segundo Shaw e Stone os dados que estão no banco de dados devem satisfazer basicamente 

a dois critérios: 

• Devem poder ser coletados com relação custo-beneficio eficaz, ou seja, devem ser 

coletados de uma forma que possam ser usados para as finalidades a que se destinam 

• Devem ser claramente necessários para a geração de futuros fluxos de receita, ou 

melhor, devem ser planejados para a utilização em marketing e não simplesmente para 

utilização meramente operacional. 89 

87SHAW, Robert and STONE, Merlin. "Database Marketingfor.. .... , pág. 13 e 14. 
88NASH, Ed. Database Marketing- Ferrameta ....... , pág. 10 
&9SHA W, Robert & STONE, Merlin. Markeling com ......... , pág. 115. 

55 



De acordo com os autores o marketing com banco de dados passa pelas seguintes fases de 

desenvolvimento: 

F as e 1 : Listas de reservas 

Fase 2: Bancos de dados de compradores 

Fase 3: Comunicação coordenada com o cliente 

Fase 4: Marketing Integrado 

Essas fase não são saltos. Cada uma abrange espectro de abordagens. Tranformam-se uma na 

outra. A Tabela 5 mostra as principais caracteristicas dessas fases:90 
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90SHA W, Robert & STONE, Merlin. Marketing com ......... , pág. 76 
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O banco de dados de clientes acumulará uma grande quantidade de informações de seus 

clientes, que segundo Goodman: 

"Tradicionalmente o tipo de informações sobre consumidores que são retidos nesses tipos 

de bancos de dodos, são de uma maneira acumulativa ou por um evento de compra 

individual. "91 

Essa informação histórica é depois usada para priorizar os melhores consumidores e 

determinar as políticas de circulação dentro da loja para futuros esforços mercadológicos. 

Alguns indicadores positivos que apontam para o sucesso desse processo são: 

• As revolucionárias mudanças no varejo já começaram e continuarão, gradualmente, mas 

inevitavelmente 

• Certos varejistas inovadores serão os "participantes-chave" ou os iniciadores desse 

processo, e com eles muitos outros virão atrás 

Jackson e Wang defendem que para se implementar um Marketing com banco de dados 

alguns pontos devem ser considerados:92 

" lhe implementation of a dotabase marketing program requires certain sets of skills. 

Ihese skills fali into for groups: 

• Marketing skills • Techonology skil/s • Statistical skills • Data management skills 

91GOODMAN, John. ""Leveraging the customer database to your competitive advantage" Direct Marketing, 
Dezembro/1992, vol. 55, pág. 26 e 27. 
92JACKSON, Rob e WANG, Paul. Strategic Database .......... pág. 23 
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Jackson e Wang93 ainda afirmam que: 

" However, most database marketing applications fali into three basic types or points of 

entry into database marketing. The three entry points are: 

I. Historical Data Management Systems: 

"Historical data mariagement data bases" são usados basicamente para capturar informação dos 

programas táticos de marketing. Genericamente falando, a informação capturada é limitada a 

nome, endereço, atividade de venda e de informações sobre esforços de promoção 

L_ ____ "_·_ct~ic----~~ ·LI ____ R_;:_~-~-~~-~-s--~~ ·LI ___ "_•ct_i_d_R_•_p_ort--~ 

Figura 14: Historical Data Management Systems 

2. Marketing lnteligence Databases: 

O segundo ponto de entrada, "marketing intelligence", é construído em informações capturadas 

pelo sistema citado :iliteriormente. A maior diferença é que permite ao homem de marketing 

analisar a informação baseada em maiores detalhes que suportem decisões de marketing. Um 

"marketing intelligence system" captura uma grande gama de informações e não somente informações 

básicas. 

93JACKSON, Rob e WANG, Paul. Strategic Database .... ..... pág. 27 
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Database lntelligence Marketing Programs r--Planning 

1 

Figura 15: Marketing Inteligence Databases 

3. The Integrated Business Resource: 

Um "Integrated business resource" serve como um recurso inteiro de informações para a empresa. 

Isso é possível pelaiintegração de todas as fontes chaves de informação da empresa. 

Customer 
Service 

,EJ~ / 

Marketing 

L______j 

Data base 

Distribution 

Figura 16: The Integrate Business Resource 
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3.2.3.1 O banco de dados 

Para que exista um marketing com banco de dados é necessário, obviamente, que exista um 

banco de dados. Deve ser construido um banco de dados de clientes atuais, potenciais e 

parceiros de negócios. O banco de dados contém dados fundamentais sobre cada pessoa 

ou empresa e dados adicionais relacionados a suas transações com a empresa (compras, 

créditos, etc). 

Na definição de Jackson e Wang: 

" Um database é uma coleção de informações sobre os seus consumidores e potenciais que 

afetam o quê e como você vende para eles. Simplesmente, pode ser uma lista como um 

índice telefônico no seu computador de vendas. Ou mais complexo, fincando todas as 

informações necessárias para gerenciar o seu negócio. "94 

The five database requirement categories are: 

• Marketing requirements 

• Organizational requirements 

• Information management requirements 

• Technology requirements 

• Financiai requirements9s 

94JACKSON, Rob e WANG, Paul. Strategic Database .......... pág. 21 
95JACKSON, Rob e WANG, Paul. Strategic Database .......... pág. 30 
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Estes dados fornecem a informação necessária para direcionar e atrair novos clientes, 
' 

satisfazer lucrativamente uma parcela maior das necessidades dos clientes existentes e 

identificar formas novas, mais econônúcas, de atingir os clientes e vender-lhes% 

Veremos que os autores distinguem-se quando discorrem sobre o desenvolvimento que um 

banco de dados deve possuir, dando maior importância a um deternúnada "parte" de um 

banco de dados. Jackson e Wang ainda sugerem: 

" Como um recurso, o database pode se tornar uma ferramenta muito importante para os 

seus programas de marketing. Mas, não importa o quão importante eles se tornem, 
I 

databases não fazem mareting... .. "marketers" fazem/97 

Jackson e Wang98 caracterizam o banco de dados de duas formas: Passivo ou Ativo. 

' 
I 

''A passive database follows c/assical marketing thinking. A marketing effort delivers 

results that are stored in a database, and foture marketing efforts draw only from the same 

data. An aclive database, on the other hand, fonctions as a strategic resource. The 

databases is the heart of the marketing decision-making process. lt provides the single 

source of information for developing the strategic plan for data-driven marketing program. 

Using the database, target marketing programs are developed to meet marketing 

objectives. " 

96SHA W, Robert & STONE, Merlin. Marketing com ......... pág. 234 
97JACKSON, Rob e WANG, Paul. Strategic Database .......... pág. 21 
98JACKSON, Rob e W ANG, Paul. Strategic Database ..... ..... pág. 23 
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Figura 18: Database ativo 

A informação é o elemento básico de um banco de dados. Qualquer informação que fosse 

relevante sobre os seus consumidores deveria ser armazenada. 
I 

Para os autores de marketing com banco de dados, a informação que será selecionada ou deverá 

deverá possuir os seguintes elementos ou passar pelas seguintes fases. A seguir mencionaremos 

alguns autores que citam cada qual, as fase que para eles revelam-se como sendo importantes para 

se montar um banco de dados. 
I 

Não existe uma regra que defina quais são os campos que devem existir em um banco de dados, 

pois esses podem ser usados em diversas áreas e diferentes empresas, porém quem dita a necessidade 

é o usuário imediato desse documento. É ele quem deve decidir quais são as informações que ele 

necessita para otimizar a administração em sua área. 

Como citaNash: 

" Um banco de dados não é estático, mas uma lista mutável, crescente e dinâmica. E, o 
que é mais importante, não é meramente dados de nomes, endereços e outros, é composto 
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por pessoas reais que colocaram a confiança delas em sua empresa. Elas não são 

simplesmente o seu mercado: são o seu fUturo. "99 

3.2.3.2 A visão dos autores 

Para se desenvolver um marketing com banco de dados os seguintes autores destacam, 

particularmente, quais são os principais ítens que esse desenvolvimento deve possuir: 

Shaw e Stone: 1oo 

• Planejamento de dados: Um banco de dados é mais do que apenas dados brutos. São 

dados organizados de forma que possam ser usados para as finalidades a que se 

destinam. Um banco de dados de marketing é um banco de dados elaborado para ser 

usado para os objetivos de marketing 

• Fontes de dmlos: Os dois tipos de fontes de dados são: internas e externas. Dados 

internos compreendem: arquivos de clientes, cadastros de pedidos, relatórios de serviços 

ou queixas, cadastros de devoluções de mercadorias, cadastros de força de vendas, 

pesquisa de mercado, consultas e cartões de garantia. Dados externos incluem listas 

compiladas e de resposta direta de fontes fora da empresa. Também incluem dados que 

permitem classificação (por exemplo, dados de recenseamento e suas variantes), que 

fornecem meios de melhorar outros dados externos e internos. 

9~ASH, Ed. Database Marketing- ferramenta ........ pág. 12 
i0°SHA W, Robert & STONE, Merlin. Marketing com ......... pág. 78 
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• Seleção de dados: A seleção de dados a serem incluídos no banco de dados é feita 

conforme os critérios de fluxo de receita e viabilidade. Dados somente deveriam ser 

incluídos se ajudarem a responder as seguintes perguntas: Quem são ou serão meus 

clientes? Quem compra de mim? Quando estão mais receptivos para comprar de mim? 

Onde encontro outros? Como posso mantê-los? 

• Componentes de dados: Os componentes dos dados são: dados sobre os clientes, dados 

sobre a transação, dados sobre a promoção, dados sobre o produto e dados 

geodemográficos 

• Qualidade dos dodos: A qualidade dos dados extraídos de um banco de dados depende 

principalmente da atualização dos dados originaís e se contém o detalhe necessário para 

contatar as pessoas maís adequadas. A qualidade dos dados é medida pelos resultados 

da última auditoria realizada sobre eles. Deveria ser possível realizar algumas 

verificações de qualidade através de testes. 

• Cruzamenw dos dodos: O cruzamento dos dados diz respeito ao gerenciamento da 

informação de diferentes fontes, de forma que os dados resultantes combinados sejam de 

alta qualidade, por exemplo, sem duplicidades ou erros de grafia. 

Nasb:tot 

• Banco de dados interno: O banco de dados maís valioso e normalmente maís fácil de 

ser obtido é o dominio da lista de seus próprios clientes. Um dos motivos é que custa 

menos conservar um cliente atual do que ganhar um novo. 

lOlNASH, Ed. Database Marketing- ferramenta ........ pág. 6 
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• Banco de dados externo: Nenhum banco de dados externo é perfeito. Nenhum deles 

possui todas as categorias ou todos os detalhes de uso da marca que você poderia 

desejar, e nenhum oferece uma penetração de 100% em uma determinada categoria, mas 

eles ainda constituem uma ferramenta poderosa. 

• Segmentação dos dados: É basicamente o planejamento de dados via categorização 

(Fórmula RFP) ou posicionamento horizontal. 

• Obtenção dos dados: Há três maneiras fundamentais para acrescentar informações: 

atualizando os arquivos para novas transações, solicitando informações e comprando as 

informações. 

Kobs 102 

• Privados ou sob medido: O database sob medida é aquele que você mesmo constrói. 

Por ser uma propriedade, ele pode ser empregado como um veículo de propaganda 

privado - e até mesmo como um "mercado privado", como alguns especialistas o 

batizaram. Um database sob medida, permite que as empresas identifiquem, atinjam e 

se comuniquem com os seus melhores "prospects" - tudo isto sem alertar a concorrência 

para as suas atividades promocionais, como aconteceria na TV ou no anúncio impresso. 

Jackson 103 

• Seleção dos dados: Seleção dos dados está se tomando muito mais dificil do que se 

imagina. Gerenciar a escolha de qual informação deverá se manter no banco de dados 

do marketing esta se tomando uma ciência. Poucos homens de marketing estão 

I02KOBS, Jim. Do Marketing Direto ao Database ........ pág. 323 
103JACKSON, Rob & WANG, Paul. Strategic Database ........... pág. 25. 
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satisfeitos em ter tantas informações de seus clientes. A maioria prefere somentes as 

informações básicas e demográficas dos consumidores 

Shepard104 

Fontes: 1. Dados de clientes: desenvolvido internamente que incluem todos os dados 

relevantes dos históricos de vendas. 2. Dados de pesquisa primária: fornecido 

diretamente pelos indivfduos a respeito de si mesmos. 3. Dados de pesquisa secundária: 

adquiridos de terceiros adquiridos sobre clientes. 

3.3 A utilização do marketing com banco de dados 

Para que uma empresa pudesse imediatamente utilizar ou começar a desenvolver um 

marketing com banco de dados elas deveriam segundo Shaw e Stone: 105 

" Companies particularly well suited to using Data base Marketing share one or more of the 

following characteristics: 

• Their market can be divided into identifiable segments that cannot be reached 

independently and efficiently through advertising. 

• Short product life means periodic reselling is needed to keep customers 

• Their product range gives a cost-effective opportunity to cross sei! 

• Limited outlets or difficulty of gaining access to them 

• Competitors have significantly larger advertising budgets 

104SHEPARD, David. Database Marketing .... pág. 19 
i05SHA W, Robert and STONE, Merlin. "Database Marketing for .......... pág. 14 
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• Cost-effective mass advertising media are not available" 

A utilização do marketing com banco de dados possui como principais objetivos, os 

programas para novos clientes, programas para manter os já existentes e a segmentação dos 

principais clientes. 

No caso do varejo a utilização do marketitng com banco de dados pode adotar duas 

distintas posturas de relacionamento com os seus consumidores: 

• Grupos de clientes: o banco de dados de clientes trabalharia focado em um grupo de 

clientes, que por possuírem uma ou mais caracteristicas em comum trariam a 

possibilidade de se vender produtos que satisfaçam essa "necessidade média", ou que 

atendam a esse agrupamento em particular. Novos segmentos poderiam surgir, novas 

necessidades provenientes desses novos segmentos provavelmente também seriam 

descobertas, passando .então para um controle cada vez mais "perfeito" de cada 

segmentação. Segmentar-se-ia ao máximo os clientes de uma empresa, criando-se 

novos segmentos que fossem viáveis economicamente. 

• Individualização: o marketing com banco de dados passaria a trabalhar com os 

individuos em particular buscando a solução individual para cada problema. 

Obviamente que o custo dessa operação também aumentaria, porém o que esta por trás 

disso é a possibilidade de se segmentar ao máximo possível os clientes de uma empresa, 

sendo a individualização o extremo dessa cadeia. Como demonstraremos a Service 

Merchandise já se encontra neste estágio. 
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3.3.1 Programas para novos clientes 

Nenhum objetivo po marketing com banco de dados tem capturado tanto a imaginação dos 

atuais profissionai~ quanto o "marketing de conquista". Em lugar de fazer .publicidade para 
I 

pessoas que já compram seus produtos, você concentra seus investimentos sobre pessoas 

que compram os produtos de outrem. Em vez de oferecer descontos para todo mundo, 
I 

que acabam sendo usufiuídos principalmente por aqueles que já são seus clientes, você 
I 

propicia incentivos muito mais generosos apenas para aqueles que estão atualmente do lado 

do seu concorrente. 106 

A publicidade de conquista dos bancos de concorrentes diferencia-se por fazer tais ofertas 

especificamente a usuários das marcas ou serviços concorrentes ou a pesoas que têm forte 

probabilidade de sê-lo.to7 

O programa de conquista é um meio eficaz para falar com os públicos certos e em muitas 

situações. E, o que é mais importante, ele permite levar amostras de modo eficaz; solicitar 

dados específicos, usar elementos precisos de imagens e de argumentos de que poderiam ser 

relevantes para mercados especiais, mas não para a publicidade de massa. É possível 

também fazer generosas ofertas de amostras ou cupons de loja que seriam antieconômicas se 

oferecidas aos usuários atuais. 10s 

Jackson e Wang dividem programas para novos clientes em duas frentes: 109 

Finding new customers that look like cu"ent customers: 

!f marketers want to target new customers they look to available commercial mailing /ists. 

These /ists are selectable by demographic criteria ....... Consumer demographics are 

l06NASH, Ed. Databllse Marketing- ferramenta ........... pág. 62 
107NASH, Ed. Database Marketing- ferramenta ........... pág. 63 
108NASH, Ed. Database Marketing -ferramenta ............ pág. 63 
109JACKSON, Rob & W ANG, Paul. Strategic Database ..... pág. 41 e 42 
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available for use to enhance or overlay on existing customer data. With conventional 

research and analysis techniques, externally available enhancement data can provide a 

detailed demographic customer profile that is a powerful tool in e.ffectively targeting 

outside lists 

ldentifying competitors' customers: 

For many marketers, especially those with mature products ar in established product 

categories, the mission is to identify and capture a competitor's customers ar identify 

customers that are new to a category. A technique that has become increasingly popular 

is surveys ar questionaires.. .. The goal of the surveys is to identify brand, category, and 

frequency usage. 

Nash ressalta ainda como funcionou bem em alguns casos em que esteve pessoalmente 

envolvido: 

" Infelizmente, algumas das melhores demonstrações desta técnica com as quais estive 

diretamente envolvido estão ainda protegidas por acordos de sigilo. E por bons motivos. 

Se isso funcionou uma vez, pode funcionar novamente para uma lista maior de uma outra 

marca. E pode ser adptado para funcionar ao contrário, para ser usada como uma 

contra-ofensiva pelo concorrente atordoado. "110 

Em "The Marketing Revolution", os autores Kevin J. Clancy e Robert S. Shulman afirmam 

que encontrar novos clientes e fazer vendas para eles (programas de aquisição) é mais 

importante do que conservar (programas de retenção) ou aumentar o volume dos clientes 

ll<lNASH, Ed. Database Marketing- ferramenta ........ pág. 64 
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atuais (programas de expansão). Os autores esquematizam da seguinte maneira como é mostrado 

naTabela6:11I 

Tipo de cliente Esforço de Valor para o Custo do 
marketing profissional programa 

de marketing 

Novos clientes (aquisição) Alto Baixo Alto 
Clientes atuais (retenção) Moderado Alto Moderado 
Clientes atuais (expansão) Baixo Moderado Baixo 

Tabela 6: Tipos de clientes X Esforço de marketing 

i 

3.3.2 Programas[ de lealdade 

' I 

A escala do relacionamento ou lealdade é uma maneira comum de analisar um banco de dados. A 

' idéia é a de que você tem um relacionamento com cada um dos que estão em sua lista e de que a 
I 

intenção de cada esforço promocional é fazê-los subir escada cima, degrau por degrau. 1 12 

I 
I 

I 
• Primeiro (Suspect) 

I 
' I 

• Segundo (Prospects ou clientes potenciais) 

111NASH, Ed. Data base Marketing- ferramenta ........ pág. 80 
Il2NASH, Ed. Databdse Marketing- ferramenta ...... . pág. 46 
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• Terceiro (Usuários iniciantes) 

• Quarto (Clientes fiéis) 

• Quinto (Advocates ou defensores) 

No processo de lealdade de um consumidor os programas de promoção são uma poderosa 

ferramenta. De acordo com Nash: 

" Com todas as novas armas de marketing projetadas para tirar os negócios dos 

concorrentes, seria apenas sensato supor que algumas delas estão nas mãos de seus 

concorrentes. Enquanto você se dedica a planejar uma excitane campanha de conquista, 

eles podem estar fazendo o mesmo, mas visando os seus clientes"113 

Nesse processo, os compradores iniciais são impelidos a se converterem. Para o 

comprador que repete, servem para reforçar o relacionamento e desencorajar a mudança. 114 

Muitos deles refletem a influência da promoção de vendas no database marketing. O mais 

simples é um cupom de desconto para a próxima compra, mas não garante o fornecimento 

do nome. É muito mais eficaz, para o planejamento promocional de longo prazo e para o 

database marketing, providenciar algum tipo de oferta relacionado a um retomo pelo 

correio. 115 

Segundo Nash, um bom exemplo seria: 

113NASH, Ed. Database Marketing- ferramenta ........ pág. 79 
114NASH, Ed. Database Marketing -ferramenta ........ pág. 83 
115NASH, Ed. Database Marketing -ferramenta. ....... pág. 83 
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" Uma abordagem óbvia é a histórica oferta "náilon", originalmente realizada no nível de 

varejo por meio de um cartão perfurado de sócio. Exemplo: "Envie 1 O comprovantes da 

compra e terá um cupom válida para outro ítem gratuito "116 

Muitas empresas usam a publicidade de massa a fim de criar a conscientização e o desejo. 

Servem-se das promoções para gerar a experimentação. Mas isso transforma em clientes 

fiéis aqueles que fazem a experiência? Na maioria das organizações, a resposta é 

negativa117 

No database marketing, as empresas muitas vezes dedicam todo o seu orçamento ao 

marketing a fim de atrair o comprador de primeira viagem, confiando na sabedoria de que a 

repetição das malas diretas e das ofertas deverá compensar os investimentos. As 

promoções chamadas de "retorno final" são consideradas os aspectos mais lucrativos do 

comércio. 118 

Na construção do relacionamento Nash ainda cita um exemplo de um tipo de promoção que 

não visa todos os clientes mas somente os melhores: 

" Muitas lojas de departamento enviam aos seus clientes suas faturas ou contas e, 

encartadas, circulares promocionais. As circulares que acompanham as faturas da 

Neiman-Marcus mencionam o total que o cliente gasta com a loja e converte esse total em 

pontos no "lnCircle Points" - um ponto por dólar. Passando dos 3000, os clientes 

recebem uma circular, um livro de receitas e um presente oculto gratuito, entre outros 

privilégios. À medida que o total cresce, aumentam também os presentes. " 

116NASH, Ed. Database Marketing- ferramenta ........ pág. 83 
117NASH, Ed. Database Marketing- ferramenta ........ pág. 91 
11~ASH, Ed. Database Marketing- ferramenta ........ pág. 91 
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E Jackson e Wang119 demonstram que para conseguir os melhores clientes é preciso que se 

utilize pelo menos de uma das duas fórmulas que serão sugeridas a seguir: 

" O mais importante valor de um maketing com banco de dados é capturar os 

consumidores e o seu relacionamento para o seu negócio. Mais frequentemente, isso está 

relacionado aos produtos e serviços que eles tiveram contato. E para identificar os seus 

melhores consumidores, você necessita ser capaz de olhar para as informações usando a 

fórmula RFM ou a de análise de comparação." 

Jackson e Wang120 citam também que os consumidores ainda não estão acostumados com 

uma marketing a esse nível: 

" Personalizar o serviço ao consumidor. As duas "palavras mágicas", por-favor e 

obrigado, podem ser usadas em qualquer situação de negócio com resultados poderosos. 

Quando um varejista segue esse meio, o consumidor pode primeiramente ficar chocado, 

somente porque gentileza foi mostrada." 

Ainda citando, existem três maiores beneficios para identificar os seus melhores 

consumidores com um banco de dados:l21 

1. Se o seu objetivo é aumentar vendas, você economizará dinheiro comunicando-se 

somente com os seus melhores clientes. Eliminando segmentos de consumidores 

improdutivos, você pode controlar os custos e manter a resposta 

119JACKSON, Rob & W ANG, Paul. Strategic Database ................ pág. 40 
120JACKSON, Rob & WANG, Paul. Strategic Database .................. pág. 51 
12'SHAW, Robert and STONE, Merlin. "Database Marketing for .......... pág. 19 
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2. Pode-se aumentar as respostas e sendo assim a eficiência dos esforços de marketing pela 

identificação de mais novos consumidores 

3. Pode-se criar uma lealdade com os consumidores pela relação que os seus melhores 

consumidores possuem com a sua empresa. Isso pode ser obtido através de um 

programa de comunicação (ongoing communications) que custa pouco e propicia 

grandes resultados em lealdade. 

3.3.2.1 A fórmula RFV 

A fórmula RFV é a fórmula mágica, como diz o autor Bob Stone, de recência, frequência e 

valor122 Essa fórmula é citada por diversos autores de livros e artigos que quando 

aplicada traz excelentes resultados, identificando dessa maneira quem são os melhores 

consumidores. E como cita Nash essa fórmula foi emprestada do marketing direto para ser 

adotada também para o marketing com banco de dados: 

".... a fórmula clássica RFV tomada .emprestada da clássica mala direta dos pedidos, é 

usualmente a principal característica..... "123 

As partes dessa fórmula são: 

• Recência: é a recência de compras estipulada pelo varejista. 

122STONE, Bob. Marketing Direto ....... pág. 30. 
123NASH, Ed. Database Marketing- ferramenta ......... pág. 42. 
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• Frequência: é o número de vezes que um consumidor comprou no período estipulado 

pela recência. 

• Valor: é o valor gasto em cada compra. 

A expansão da fórmula RFV desenvolvida por Robert Kestnbaum nos trouxe uma outra 

variável, o C. 124 Ele representa uma categoria de produto ou serviço que uma pessoa 

adquiriu em um determinado período. A nova fórmula chama-se FRVC. Através dessa 

nova variável podemos identificar com qual seção ou produtos um cliente se identifica, 

direcionando dessa maneira novos produtos e serviços, ou mostrando/adequando à nossa 

linha para as necessidades dos consumidores. 

A informação histórica é então usada para priorizar os melhores consumidores e determinar 

políticas de circulação para futuros esforços. 

Com relação a fórmula Jackson e Wang comentam: 

"RFMassume que o seu database é capaz de acompanhar as infonnações de compras dos 

seus clientes. Quantas vezes o consumidor comprou o seu produto? Quanto ele gastou 

por compra? Quando foi a última vez que ele comprou? Essa infonnação irá pennitir que 

você construa unia simples equação para identificar os melhores clientes baseado na 

frequência e dinheiro que ele gastou na sua empresa"I25 
' 

Alugar e trocar listas externas com empresas especializadas nesse processo é sempre uma 

necessidade para quem deseja continuar crescendo nesse processo. Novos clientes e novas 

oportunidades com certeza existem fora das listas produzidas dentro de casa. 126 

124STONE, Bob. Marketing Direto ....... pág. 31. 
125 JACKSON, Rob & W ANG, Paul. Strategic Database ................. pág. 40 
126SHA W, Robert & STONE, Merlin. Marketing com ........... pág. 126. 
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O m!lfketing dirigido para o cliente desperta e obriga que as empresas se especializem no 

aperfeiçoamento do banco de dados. Uma técnica que é utilizada para aperfeiçoa-los é o 

uso do cruzamento (data base overlays). 

Para que um cruzamento seja bem sucedido é preciso percorrer por 4 etapas que são: 

• conversão par\! um formato padrão de todos os campos 
I 

• eliminação de repetições 

• divisão e codificação para o tipo de cadastros exigidos na lista 

• pré-seleção na qual os cadastros serão selecionados.l27 

Especialistas da área de informática afirmam que o desenvolvimento desses softwares 

capazes de gerenciar esses cruzamentos são relativamente caros, além do que é necessário 

urna grande habilidade para que sejam atendidas todas as necessidades dos clientes, que 
I 

variam muito. Bob Stone o define como: 

"Cruzamentos são programas de computador rodados em conjunto com listas existentes -

compiladas ou de respostas diretas - a fim de descobrir nomes conhecidas ou suspeitos de 

ter as mesmas características dos consumidores de um determinado banco de dados".128 

A seguir, um exemplo que nos demonstra isso: 

"Os executivos do Banorte em meados de 1993, conseguiram juntar informações sobre os 

seus 80.000 correntistas, antes espalhados nas diversas unidades de negócio do grupo. A 

área de seguros não apresentava um bom desempenho referente à venda de seguro-

educação. Foi então através de uma consulta ao database do banco que a sua 

127SHA W, Robert & STONE, Merlin . Marketing com ........... pág. 126. 
128STONE, Bob. Marketing Direto ..... pág. 38. 
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companhia de sebros robusteceu sua carteira. Selecionou 5.000 clientes com renda 

superior a 2. 000 dólares e filhos em idade escolar a quem enviou uma mala direta 

oferecendo o produto. Os primeiros resultados animam: 1.500 apólices de seguro-

educação vendidas com saldo consolidado de 1,5 milhão de dólares, em apenas dois meses 

.de promoção. "129 

Outro tipo de cJi.lzamento de dados é o banco de dados enriquecidos ( enhanced data 

bases).BO Nele as listas de consumidores são relacionadas com os seus dados 

demográficos e o seu estilo de vida. Pessoas de mesma idade, renda e estado civil podem 

ter padrões e estilos de vida completamente diferentes. 

Dados demográficos referem-se normalmente a: sexo, renda familiar, idade, estado civil, 

ocupação do marido da esposa, tipo de moradia, filhos, tempo de residência entre outros. 

Enquanto que os dados de estilo de vida referem-se a: atividades que exerce como pesca, 

viagens, acampamentos, revistas que compra, computador, automóveis, aplicações e no mais 

que se fizer necessário. 

Cruzando as listas primárias de uma loja com essas fornecidas por empresas especializadas, 

a probabilidade de obtermos potenciais consumidores se tornou muito maior. 

129"Database Marketing- Na cola do cliente". Revista Exame. São Paulo, Março/1994. 
130STONE, Bob. Mafketing Direto ....... pág. 33. 
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3.3.2.2 Análise de Comparação 

Além da fórmula RFM citada, Jackson e Wang131 introduzem um conceito de comparação 

visando descobrir quem são os seus melhores clientes. 

" !f customer purchase transaction data is not available, then other data can be used to 

compare custome~s. !f you can identify a segment of customers in your database as "good 

customers" by any means, then you can find a w.zy to compare the identified customer 

segment with the rest of your customers. This can be accomplished by overlaying 

externally a vailable demographic data on customer data and finding additonal customers 

already in your database that look like your identified "good" customers. " 

Sendo assim, identificar seus melhores consumidores é a chave para o prosseguimento do 

marketing com b~co de dados. Eles continuam: 

" In historical data management, customers's past purchase behavior is analyzed and best 

customers identified based upon past promotion and safes efforts tracked by the database. 

In marketing intelligence and business resource databases, transactional data and overlay 

of enhancement data allow for current behavior analysis as well as past purchase behavior 

analysis of best customers. ·~32 

BIJACKSON, Rob & WANG, Paul. Strategic Database ................. pág. 41 
132JACKSON, Rob & WANG, Paul. Strategic Database ................. pág. 41 
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3.3.3 Segmentação 

Segmentação deriva do conceito que um grupo pode ser quebrado em pequenas partes. A 

aplicação da seginentação no marketing com banco de dados assume que todos os 
' 

consumidores não' são os mesmos. O processo divide o banco de dados. em grupos, cada 

qual com algumas I mesmas caracteristicas. 
' 

No passado, o sucesso de marketing significava vender o máximo possível ao maior número 

de pessoas. Entretanto, essa estratégia não é mais um sucesso. Todos nós possuímos 

diferentes necessidades e desejos que são relacionados à nossa cultura, religião, demográfica 

e sócio-econômico caracteristicas, comportamento de compra e muitos outros fatores. 

Devido à nossa diferença, nós devemos identificar onde, porque, e como vender aos 

consumidores e, o mais importante, quais os consumidores nós deveriamos focar para os 

nossos produtos e serviços.m 

Rapp e Collins confirmam que o marketing não deveria ser mais em massa: 

"Significa redescobrir como conversar com indivíduos de uma maneira que muitos homens 

de marketing da nova geração nunca aprenderam..... E como num bom relacionamento 

significa aprender a escutar, transformando a propaganda de monólogo já conhecida em 

um diálogo, descobrindo novas maneiras de escutar o que os seus consumidores estão 

tentando lhe dizer, e respondendo para eles. "134 

Os príncipios chave de uma segmentação são os seguintes: 

133 ' JACKSON, Rob & WANG, Paul. Strategic Database ................. pág. 158 
134RAPP, Stan e COLLINS, Tom. The Great Maketing Tumaround. Prentice Hall. Englewood Cliffs, NJ, 
1990,pág.29 
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• Uma vez que o consumidor tenha comprado um produto ou um serviço, ele estará 

propenso a comprar da mesma fonte, pressupondo que o consumidor obteve uma boa 

experiência quando da primeira compra 

• Entender o valor do consumidor permite ao marketing maximizar seus negócios 

respondendo as suas necessidades e desejos 

• Todos os consumidores não compram os mesmos produtos pelas mesmas razões. 135 

Jackson e Wang definem que a segmentação pode ocorrer: 

" Demográfica, comportamental ou psicográfica, geográfica, de oferta, de benefícios, de 

produto, por uso do produto e por compra"l36 

Consumidores são o ponto chave de um negócio e o marketing com banco de dados 

propicia um caminho para gerenciar melhor esses consumidores. 

O marketing com banco de dados e a segmentação podem ajudar ao marketing desenvolver 

um programa de gerenciamento de consumidores Geralmente, esses programas possuem 

três maiores objetivos: 

1. Acquire appropriate customers 

2. Retain best customers 

3. Reactivate desired former customers'37 

A segmentação dos seus consumidores pode ser usada para categorizar grupos de clientes 

em que dividem características similares de compras. Isso permite aos homens de 

135JACKSON, Rob & WANG, Paul. Strategic Database .............. pág. 159 
136JACKSON, Rob & WANG, Paul. Strategic Database .............. pág. 163 
137JACKSON, Rob & W ANG, Paul. Strategic Database .............. pág. 167 
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marketing selecionar aqueles segmentos de consumidores com o qual eles terão o melhor 
' 
I 

retomo no investimento em propaganda. 

Segundo Nash a segmentação pode, ou deveria ter o nome de categorização: 

"Embora o database marketing permita infinitas seleções de nomes ou de múltiplas 

características, o planejamento das promoções as vezes requer alguns tipos de categorias, 

cada qual com a contagem contínua dos nomes que se ajustem à sua descrição. "138 

Para se desenvolver um processo em que o objetivo seja implementar uma segmentação, faz

se necessário percorre seis passos. São eles pela ordem: 

1. Organizar a infonilação 

2. Definir a informação 

3. Gerenciar a informação correta 

4. Acessar a informação 

5. Processar o projeto de segmentação 
I 

6. Analizar os resultados139 

As categorias óbvias são aquelas de çlientes. A fórmula clássica RFP tomada emprestada da 

clássica mala direta dos pedidos, é usualmente a principal característica. "R" refere-se a 

clientes recentes ou atuais, "F" a compradores frequentes ou de muitas compras, "P" 

simboliza a categoria do preço - não apenas alto ou baixo, mas, para algumas negociações, o 

preço total versus o preço com desconto. Se alguns compradores respondem somente a 

I 

138NASH, Ed. Database Marketing- ferramenta ........... pág. 42. 
139JACKSON, Rob & WANG, Paul. Strategic Database .............. pág. 171 
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ofetas de venda ou especiais140, você pode também planejar a sua ação de acordo com 

issol41 

Naturalmente, dependendo do negócio, podem ser desejáveis segmentações geográficas, 

demográficas ou psicográficas.142 

Com relação à segmentação Wiersema143 conclui que o sucesso do maketing por meio de 

banco de dados e da segmentação avançada depende de vários fatores cruciais: bons dados, 

aplicação adequada de um método sólido de segmentação, e uma economia subjacente do 

negócio que justifique tal empenho. Sem esses fatores cruciais, pode-se não obter nenhum 

beneficio da segmentação. Mas, com tais fatores funcionando de forma apropriada, pode

se lucrar substancialmente. 

140No caso dos superbercados, esse tipo de cliente é exatamente aquele que não interessa, pois só compra os 
produtos promocionais que geralmente não trazem margem para a empresa e também não compõe um mix 
de margem. Portanto, medidas contrárias para conquistar o cliente poderiam ser adotadas. 
141NASH, Ed. Database Marketing- ferramenta .......... pág. 42. 
142NASH, Ed. Database Marketing- ferramenta .......... pág. 43. 
143WJERSEMA, Fred D. "Como utilizar o banco de dados". Superhiper. Setembro/95, pág. 150 
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4. Integração entre vantagem competitiva e marketing com banco de dados 

O emprego do marketing com banco de dados permite que uma empresa sustente ou crie uma 

vantagem competitiva. O seu emprego lhe confere uma habilidade diferenciada de lidar com as 

cinco forças competitivas citadas por Porter, como foi demonstrado no segundo capítulo. 

Marketing com banco de dados é a habilidade de antecipar as necessidades dos consumidores 

melhor do que os competidores e assim abrir um diálogo com eles no momento certo e providenciar 

os produtos ou serviços adequados. Também possibilita as empresas a identificar os grupos de 

consumidores que estão menos satisfeitos. Identificando isso em tempo e providenciando os 

produtos ou serviços evita os riscos que a concorrência traria 144 Usando o Database Marketing, 

a empresa pode usar o conhecimento dos consumidores para desenvolver mais conhecimento. O 

quanto mais se sabe 'sobre os seus consumidores, mais se sabe sobre as suas necessidades e como 

melhor se comunicar com ele, e mais informações pode-se capturar dele. A Figura 19 ilustra como 

esses fatores sustentam o crescimento.I45 

Data base 
lncreasing 
in Coverage and 
Quality 

More lnvestment in lncreased 
Developing and Knowledge 
Maintaining ot Customer Needs 
Data base and Behavior 

f ' lnCreasing Value 
More Communications 
with lncreasingly 

of Database Precise Targeting 

L ' More Profit and 
Greater Aesponsiveness 

1-- of Customers 
More lnformation Achieved at Lower Cost 

I 

Figura 19: Fatores que sustentam o crescimento do database 

144SHAW, Robert and STONE, Mer1in. "Database Marketing for .................. pág. 15 

I4SsHA W, Robert and STONE, Merlin. "Database Marketing for .................. pág. 15 
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O veículo para escutar o seu consumidor e criar um diálogo com ele é o seu banco de dados 

de clientes. Aqueles empresários que forem capazes de redefinir as suas direções de 

marketing baseados nas informações dos bancos de dados conseguirão sustentar uma 

vantagem competitiva acima daqueles que esperam por muito tempo para construir um. 
' 

Ele não serve somente para atrair novos clientes mas para estreitar também as relações entre 

consumidores antigos que foram conseguidos com dificuldade. 

Rapp & Collins citam que cinco vantagens competitivas podem ser desenvolvidas a partir da 

soma de um banco de dados de clientes com a imagem de uma loja. São elas: 
I 

• Vendas repetitivas maximizadas 

• A fidelidade do comprador maximizada 

• A promoção cruzada maximizada 

• A extensão de linha maximizada 

• O sucesso de novos empreendimentos maximizado146 

Os varejistas têm çertamente mais elementos para atingir o sucesso nessa nova empreitada 

do que qualquer outro setor. O segredo é saber adaptar todas as vantagens competitivas 

de que ele possui em uma verdadeira estratégia de marketing com banco de dados. Porém 

muitos varejistas não sabem fazer essa adaptação. Os principais pontos ao seu favor são: 

• Nome conhecido 

• Conhecimento de merchandising 

• Uma saida natural para produtos de dificil venda 

• Entendimento 4a importância do serviço do consumidor 

• Poder de compra 

• Conhecimento estatístico 

146RAPP, Stan & COLLINS, Tom. Maximarketing ................... pág. 269. 

84 



• Folheto de Ofertas 

Um fator de extrema importância é a possibilidade em se estabelecer uma vantagem 

competitiva a partir de uma mudança do sistema de gerenciamento dos negócios, pois uma 

nova forma de tomada de decisão, com base em informações fornecidas pela administração 

de um marketing com banco de dados, pode ser gerada. 

O marketing auxiliado com um banco de dados, processa um volume de informações 

internas e externas à empresa, e as transforma em informações pertinentes ao processo 

decisório. 

Pela agilidade e amplitude com que o banco de dados opera, a empresa constantemente tem 

disponível um conjunto de informações que permitem ajustes rápidos e precisos para manter 

ou melhorar a sua ,vantagem competitiva. 

O uso do Marketing com banco de dados pernúte 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, pernútem que a construção do 

relacionamento seja mais eficaz e efetivo, podendo muitas vezes constituir -se na 

diferenciação da empresa em relação aos concorrentes. 

O banco de dados permite que o marketing e a empresa sustente ou crie uma vantagem 

competitiva de forma mais efetiva, devido à tecnologia da informação, que lhe confere uma 

habilidade diferenciada de lidar com as forças competitivas. 

Porter.l47 identificou cinco áreas de oportunidade competitiva para a tecnologia da 

informação, e os i autores Shaw e Stone 148 mostram como o marketing com banco de 

dados toma-se viável pelo progresso dessas oportunidades. As cinco áreas relacionadas 

por ambos são: 

147PQRTER, Michael. Estratégia Competitiva, Rio de Janeiro, Campus, 1986, pág. 23. 
148SHA W, Robert & STONE, Merlin. Marketing com ........ pág. 38, 
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Michael Porter Shawe Stone 

Intensidade da rivalidade entre os componentes Mudança da base de competição/ Superioridade 

existentes Competitiva 

Poder de negociação dos compradores Reforço dos relacionamentos com os clientes 

Poder de negociação dos fornecedores Eliminação de problemas de 

fornecedores/ Canais alternativos de vendas 

Ameaça de entrada Levantamento de barreiras contra novatos ou 

ingressantes 

Pressão dos produtos substitutos Criação de novos produtos e serviços 

Tabela 7: Áreas de Oportunidade Competitiva 

Das cinco forças competitivas apresentadas por Portemo contexto do varejo, a maioria dos autores 

que foram consultados assim como os exemplos práticos que serão apresentados a seguir nota-se 

para essa evolução onde algumas forças são muito importantes enquanto outras não representam 

muito ou até mesmo não têm nenhum significado. 

Através da utilização do marketing com banco de dados, uma empresa varejista obterá vantagens 

competitivas sustentáveis sobre os seus concorrentes. Neste capítulo constataremos que em 

alguns casos as cinco forças influenciam em maior ou menor grau com a utilização do marketing 

com banco de dados. 

No contexto do varejo, a maior das vantagens competitivas apresentadas por Porter esta 
I 
I 

baseada no comportamento do consumidor em sua loja, que é manifestada através dos serviços 

de atendimentos a consumidores que cada loja deveria possuir. Através dos números de 

visitas, volume de compras e lealdade dos consumidores nós poderemos identificar o sucesso 

que a nossa loja proporciona no mercado. 
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A tabela 8 foi elaborada com base na pesquisa bibliográfica e nos casos práticos que serão 

apresentados no quinto capítulo. Segue por ordem de importância a seguinte classificação: 

' 

Intensidade das Vantagens Competitivas no Varejo 

Relacionamento com 
Forte 

clientes 

Relacionamento com 
fornecedores Forte 

Barreiras de entrada 
no mercado Médio 

Rivalidade entre os 
concorrentes Médio 

Produtos Substitutos Fraco 

Tabela 8: Intensidade das vantagens competitivas no varejo 

4.1 Relacionamento com clientes 

O banco de dado poderia ser usado para contatar todos os clientes de uma empresa. Mantendo-

se um diálogo com eles, os varejistas adequariam o seu marketing mix às suas necessidades, como 

já foi mencionado no capítulo 2. 

Seria portanto usad!J um banco de dados não só para manter os fieís compradores mas também 

para construir um rel~cionamento sólido entre varejista e cliente. A habilidade de antecipar melhor 
I 

as necessidades dos i seus consumidores antes da concorrência. 
' 

E esse relacionamento é desenvolvido através da posição que a empresa procura ocupar no mercado 

com relação a produtos e serviços. O posicionamento não se baseia somente nas 



caracteristicas do produto mas também na escolha do segmento para qual se destina esse 

produto. 

Através de técnicas de segmentação desenvolvidas por autores da área de planejamento 

estratégico poderiamos posicionar um varejista em um determinado nicho de mercado, 

visando dessa forma satisfazê-lo ao máximo além de fortalecer a sua posição em relação aos 

seus compradores, reduzindo também o poder de barganha do comprador perante o 

varejista. 

Quanto mais a empresa se especializa em um determinado nicho mais aumentam as suas 

vantagens competitivas. Através da perseverança de conhecer cada vez melhor os seus 

clientes, mais as empresas criam condições de atendê-lo melhor, e o poder de barganha do 

comprador reduz-se quando se cria um valor extra para os produtos ou serviços a que se 

destinam. E isto só é possível conhecendo profundamente o comportamento do 

consumidor. 

Existem três linhas importantes para a redução do poder de barganha dos compradores: 149 

1. Reduzir custos e preços: através da implantação de novas tecnologias pode-se reduzir os 

custos de determinadas operações dentro da cadeia de valor. O uso da tecnologia pode 

trazer vantagem em mercados sensíveis a preços. 

2. Melhorar a conveniência: através de adequadas segmentações ou benefícios na compra 

ou pós-venda podem trazer melhorias que irão se refletir em melhorias para os clientes 

3. Oferecer serviços personalizados: os bancos de dados armazenam as informações dos 

seus clientes oferecendo a eles serviços personalizados. Essas informações se referem a 

hábitos e comportamento de compra 

14<JsRETZKE, Miriam. O marketing de relacionamento: integração entre informática e markeling na 
busca da vantagem competitiva. Dissertação de Mestrado. 1992. EAESP/FGV. 
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Segundo a visão de W alters, mesmo simplesmente no contexto varejista este "poder" dos 

clientes citado por Porter não teria grande importância: 

"O poder de compra dos consumidores reflete simplesmente as suas sensibilidodes a preços 

e a serviços, enquanto que o poder das marcas próprias dos supermercados para dominar 

os consumidores esta se tomando extremamente significante. "ISO 

Daí concluímos que os varejistas comparativamente tem muito mms poder sobre os 

consumidores. O relacionamento dos clientes seria com certeza melhorado, porém o seu 

poder de barganha com os grandes varejistas é praticamente nulo. 

De acordo com Smith que nos exemplificará no quinto capítulo: 

" ........ quanto mais nós aprendemos sobre os nossos consumidores, mais nós estamos 

preparados para o mercado e para o futuro ........ O diálogo com eles servirá para 

descobrirmos quais são as suas necessidades, pois as nossas lojas para alguns clientes são 

importantes apenas para a área de cosméticos enquanto que para outros o departamento 

de móveis tem maior importância ......... Existem portanto diferentes consumidores, com 

diferentes preferências para diferentes departamentos e com diferentes hábitos de compra, 

por isso o banco de dados permite identificar os nossos melhores clientes através de um 

sistema de pontos. "151 

Um sistema adotado também pelo supermercado Flygfyren152 é que um banco de dados 

pode auxiliar não somente ele próprio como também os próprios clientes. Através do 

cartão preferencial ele dispõe de informações sobre seu histórico de compras, quanto gasta 

ISOWALTERS, David W. Strategic Retaling Management ................... pág. 106. 
lSISMITH,Francey. "Longjourneys ....... ", pág. 26. 
152fiOLMBERG, Rolf. "Making the most ofeletronic marketing". Progressive Grocer, Março/92, pág. 13. 
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mensalmente naquele estabelecimento entre outras informações que resultarão em um 

estreitamento de relações entre o varejista e o cliente e consequentemente em vantagem 

competitiva. 

4.2 Relacionamento com fornecedores 

O poder derivado do fato da empresa possuir informações que até há pouco não estavam 

disponíveis e de poder utilizá-las em uma troca proveitosa com seus parceiros comerciais 

gera uma nova mudança tecnológica representada pelos novos métodos de gestão no varejo. 

Alguns destes métodos já são utilizados no Brasil, como por exemplo o "Gerenciamento de 

Categorias". Outros ainda são desconhecidos no setor apesar de seu imenso potencial de 

ganhos, como por exemplo o Activity Based Costing (ABC). Estes elementos, e muitos 

outros, são parte de uma estratégia adotada pelo varejo americano chamada ECR - Eficient 

Consumer Response, ou em português Resposta Eficiente ao Consumidor, que segundo 

Almeida: 

" .... 0 ECR surgiu nos Estados Unidos em 1992 como uma resposta dos supermercados ao 

crescimento assustador de outros formatos de varejo como as superdrugstores, os 

supercenters e os clubes de desconto. A fórmula de varejo do supermercado tradicional 

estava gasta e era hora de melhorá-la ...... "153 

Aqui no Brasil a adoção de novas tecnologias de informação deve se expandir rapidamente 

no varejo devido à abertura de mercado, diminuição de custos dos produtos e, é claro, pela 

153 ALMEIDA, Luiz Gonzaga de. "Wal-Mart traz também avanço tecnológico". Revista Superhiper, 
Fevereiro de 1996, pág. 110 
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impossibilidade de concorrer em pé de igualdade sem estes recursos. Mas a utilização 

plena dos seus beneficios se dará mais vagarosamente. Por outro lado a adoção de novos 

métodos de gestão deve ocorrer com rapidez nas redes lideres devido ao aumento da 

concorrência. 

Conforme o professor Leonard Berry da Texas A & M University coloca: 

" ...... a tecnologia da informação (necessária) entre o fornecedor e o varejista para se ter a 

informação correta será crucial. É crucial hoje mas será mais ainda no futuro. ·~54 

Na prática já existe um intercâmbio de informações entre um supermercado e os seus 

fornecedores, como demonstra Almeida: 

" ..... . Retail link é uma rede eletrônica que liga os fornecedores aos computadores centrais 

da Wal-Mart, nos Estados Unidos, onde estão os dados que os próprios compradores da 

rede varejista utilizam. Informações preciosas, como o desempenho de vendas de um 

determinado ítem numa loja especifica ou numa região, podem chegar, a qualquer 

momento, aos micro-computadores do fabricante, tornando-se ferramenta para diversos 

departamentos da empresa. O fornecedor vai compartilhar com a Wal-Mart informações 

dos PDVs, acessando dados acumulados de cada ítem de sua linha de produtos à medida 

que forem registrados na passagem do consumidor pelos check-outs em qualquer loja e em 

qualquer dia. Pode também analisar como está o estoque de seus produtos nos armazéns 

das lojas ..... " 155 

Os fornecedores citam, entre outros beneficios do sistema: 

154BERRY, Leonard. "Fewer companies seen holding more retailing power in 2005" - Chad Rube1-
Marketing News, vol. 29 no. 24, 20 de novembro de 1995 
155 ALMEIDA, Luiz Gonzaga de. "Wai-Mart traz também ................ pág. 110 
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1. a possibilidade de fazer previsões de vendas com grande precisão 

2. formar um histórico de cada produto 

3. planejar melhor o ciclo produtivo conforme a demanda 

4. aprimorar a distribuição e participar, com os executivos da Wai-Mart, da decisão 

sobre o melhor mix de produtos para cada loja 

5. Além da vantagem extra de poder acompanhar melhor o desempenho dos produtos 

em lançamento ou em promoção. 

Sendo assim entra em cena um componente crucial que é o intercâmbio de dados que 

permite melhoria no gerenciamento de estoques, logística, compra, merchandising entre 

outros elementos. Isto ainda é, otimisticamente, muito incipiente na relação supermercado

fornecedor. 

Através portanto da vantagem de possuir um grande conhecimento dos seus clientes, a 

Bloomingdale's conseguiu convencer alguns fornecedores que não acreditavam no seu 

potencial de vendas a fazê-lo. Hoje eles conseguiram ampliar a sua linha de produtos 

graças à essa vantagem competitiva que as coloca a frente da concorrência, como cita 

Smith: 

"Conhecendo a idade, renda e aspectos demográficos dos nossos consumidores 

proporcionou-nos a possibilidade de conseguirmos parcerias. Por exemplo, nós 

lançamos o carro Infiniti no mercado nas nossas lojas. Sem a informação que 

possuíamos dos nossos clientes, nós nunca seríamos capazes de convencer a fábrica que 

nós eramos uma válida opção de vendas para esse carro sofisticada. Portanto a parceria 

com os fornecedores visando grandes negócios se torna fácil quando se possui um bem 

desenvolvido banco de dados. "!56 

156SMITII, Francey. "Longjourneys ....... ", pág. 31. 
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No exemplo da Bloomingdale's no quinto capítulo veremos que a Cannon também se 

convenceu que essa rede de lojas de departamento era capaz de comercializar os seus 

produtos, pelos resuhados que a utilização de um marketing com ·banco de dados lhe 

trouxeram. 

4.3 Barreiras de entrada no mercado 

A tendência das empresas que operam com banco de dados é de aproximar-se .cada vez mais 

dos seus clientes, impedindo que novos concorrentes se sintam tentados a ingressar nesse 

mercado, pois muitas vezes essas informações serão um bem exclusivo de propriedade da 

organização que as utiliza. 

A reciprocidade também é verdadeira. As empresas que possuem detalhadas informações 

de seus clientes podem ingressar em outros mercados senão aqueles em que já operam. 

Segundo Porter, as principais barreiras para a entrada de novos concorrentes em um 

determinado mercado são: 

+ Economias de escala 

+ Diferenciação do produto 

+ Necessidade de capital 

+ Custos de mudança 

+ Acesso aos canais de distribuição 

+ Desvantagens de custo independentes de escala 

+ Política Governamental 

Walters reforça as economias de escala citadas por Porter, quando se trata de varejo: 
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"Economias de escala em distribuição e operação varejista associado com a forte aliança 

entre consumidores e antigas lojas são suficientes para desencorajar qualquer opositor que 

pretenda entrar nesse mercado, a não ser que se construa uma participação de mercado 

via aquisições de concorrentes. "!57 

O banco de dados de clientes exige um grande investimento em automação comercial além 

do próprio investimento na criação de um. Portanto, empresas que estiverem dispostas a 

entrarem no mercado com certeza terão muito mais dificuldades, se essas estiverem 

operando com um marketing com banco de dados, pois não significa apenas ofecerem 

preços baixos ou promoções, pois o banco de dados dessa empresa já possui muitas 

caracteristicas de seus clientes, que gerou uma fidelização para seus produtos e serviços que 

tomará essa empresa muito mais sólida no ambiente competitivo. E como diz Zimmerman, 

da Service Merchandise: 

" .... nós temos as nossas ferramentas, vocês possuem as vossas. Tecnologia que nos 

permita escutar o consumidor é o que nós estamos procurando no futuro. "158 

Conhecer bem os seus consumidores é também portanto uma barreira para quem tenta 

ingressar em um novo mercado. 

l57WALTERS, David W. Estrategic Retaling Management ....... pág. 106. 
!58ziMMERMAN, Raymond. Presidente da Service Merchandise durante uma palestra proferida no DMA 
-National Retai1 Federation Relationship Marketing Conference. Direct Marketing, Ago/1992, pág. 42 a 45. 
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4.4 Rivalidade entre os concorrentes 

Shaw & Stone159 sugerem que existe uma mudança da base de competição quando se adota 

um marketing com banco de dados. Segundo os autores a rivalidade entre os concorrentes 

existirá também entre os bancos de dados das empresas que utilizam essa "ferramenta". 

E para que exista ~uperioridade competitiva com a utilização de uma nova tecnologia, Porter 
I 

deposita considerãvel enfase na posição relativa da empresa na indústria e também na 

relativa força da sua vantagem competitiva. E segundo ele, a confiança competitiva da 

firma depende da: 

+ Vantagem competitiva da qual se necessita para competir 

+ Distintiva competência da empresa na qual as vantagens competitivas poderão estar 

baseadas 

+ Uma visão geral dos riscos relativos a que se incorrerão caso se opte por determinadas 

estratégias 

Portanto os varejistas estão usando marketing com banco de dados para melhorar a 

eficiência no mercado e auxiliar a tomar outras decisões de marketing, trazendo -dessa 

maneira uma superioridade competitiva. A seguinte análise é fornecida por Kim: 

"A rivalidade existe de uma forma corriqueira para disputar posições no mercado, seja 

através de preçoJ publicidade, introdução de produtos, melhores serviços ou garantias, 
' 

porém a batalha competitiva entre os varejistas também .começara a ser disputada entre os 

banco de dados de clientes. "160 

159SHAW, Robert & STONE, Merlin. Marketing com ....... pág. 46 
I60KJM, Junu Bryan. "Databases opeu doors for retailers". Advertising Age, 15.02.1993, pág. 38. 
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A partir da criação de um banco de dados de seus clientes os varejistas podem incrementar a 

sua participação num ambiente competitivo através do seu uso como sugere Flechter:l61 

• Adicionar valor aos produtos e serviços para se colocar a frente da concorrência 

• Mapear promoções de vendas ou oportunidades de vendas 

• Ou ainda usar o telemarketing para auxiliar nas vendas do varejo 

' 

' E é através do uso dessa segunda citação de Flechter, que o supemercado FlygJYrem se 

colocou à frente da concorrência na sua cidade, como menciona Holmberg: 

" ... foi através desse "programa de marketing eletrônico" que eu fui capaz de fortalecer o 

meu negócio aqui na cidade. "162 

Com isso a rivalidade entre os concorrentes também passará a ser disputada entre os banco 

de dados de clientes, que incrementarão a sua participação num ambiente competitivo 

através do uso de um banco de dados. 

No nosso exemplo varejista veremos que a Service Merchandise diz que o mais importante 

bem da sua empresa é o seu banco de dados, por esse possuir a habilidade de antecipar 

melhor as necessidades dos consumidores antes da concorrência. 

16lfLETCHER, Keith. Marketing Management ............... pág. 65 
162HOLMBERG, R~lf. "Making the most of ............................ pág. 13. 
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4.5 Produtos Substitutos 

Através do banco de dados de clientes as empresas podem monitorar como os produtos 

estão sendo aceitÓs pelos clientes. No processo de desenvolvimento e lançamento de novos 

d llh . d .•. pro utos ou na me ona os Ja extstentes. 
I 

Novos produtos btes de serem lançados passam por testes .com potenciais clientes para 
I 

descobrirem quai~ alterações deveriam ser feitas na embalagem, preço, segmentos a atingir, 
' 

etc. Conhecer o cliente certo para "testar" os produtos que serão destinados a ele é uma 

eficiente forma de descobrir quais os defeitos ou melhorias que poderiam ser desenvolvidas 

antes do processo de lançamento. Portanto .a empresa que tiver mais informações possíveis 

sobre os hábitos de consumo de seus clientes terá maiores chances de oferecer os produtos 

certos evitando .a entrada de potenciais substitutos. 

Na visão de Walters, os produtos substitutos neste caso são pouco relevantes para o varejo: 

"Substitutos são difíceis de considerar no contexto do varejo. Esta categoria poderia ser 

melhor chamada por "imitadores", que são aqueles varejistas que imitam um varejista de 

sucesso, oferecendo "pacotes" similares de merchandising, ambiente e de serviços. ".163 

Com relação a ~ovos produtos e serviços, a informação poderia ser vendida como um 

produto. Algurhas alianças entre produtores e varejistas estão sendo formadas visando um 
I . 

melhor conhecim~nto dos seus clientes, e alguns serviços já são oferecidos como: 
I 

' 

I 
I 

• Venda e ape\feiçoamento de dados: as vendas de listas estão se difundindo de uma 

maneira muit\) rápida 

163WALTERS, DaVid W. Strategic Retailing Management ...... pág. 106. 
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• Serviços de "diminação de dados": empresas criadas para melhorar os bancos de dados 

de seus client~s, com a eliminação de informações que não interessam, e/ ou com o 

cruzamento de~ dados de terceiros 

• Gerenciamento de dados: envolve a criação, atualização e manutenção do banco de 

dados. 
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5. A prática da utilização de um marketing com banco de dados 

Os casos práticos que agora serão apresentados identificam como algumas empresas 

varejistas esão fazendo uso do marketing com banco de dados. A Bloomingdale's e a 

Service Merchan~ise são exemplos de varejistas no exterior, que passaram e ainda passam 

por pontos do nosso interesse. A base para estes exemplos foram periódicos e artigos que 

relatam como esses empresários estão resolvendo e absorvendo essa nova tecnologia. No 

caso brasileiro citamos o Makro que já emprega essa tecnologia com relativo sucesso, como 

evidenciaremos a seguir. 

5.1 Os três passos da Bloomingdale's 

O exemplo desta cadeia americana de lojas de departamento nos ilustra como um banco de 

dados pode auxiliar no marketing do varejo. 164 Foi este o caminho percorrido para atingir o 

nível de marketing com banco de dados em que eles se encontram hoje. 

O autor lembra que as três principais razões, citadas por diversos autores para o sucesso de 

uma loja são: localização, localização e localização. Sem dúvida que essa variável é, e 

talvez seja muito importante, porém a partir deste momento nós teremos de ter consciência 

de um novo ponto: informação, informação e informação. Isso signífica que o sucesso 

para um marketing com banco de dados no ambiente varejista é o acesso relevante e 

acessível de informações dos consumidores. 
I 

Porém, tão importante quanto o acesso às informações é também a habilidade de gerência-

las e atingir os objetivos esperados. Dessa forma a Bloomingdale's vem tentando atingir o 

164SMI1H, Francey. "Longjourneys ....... ", pág. 9. 
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consumidor certo Com a mensagem certa. Quanto mais aprendem sobre os consumidores, 

mais estão preparados para o mercado e para o futuro. Vejamos os passos que eles 

seguiram para atingir os seus objetivos: 

Primeiro passo: 

A criação de um banco de dados é obviamente o primeiro passo para se desenvolver um 

programa de marketing com banco de dados. As informações para esse banco foram 
I 

originalmente capturadas nos pontos de vendas que formam num primeiro momento um 

histórico de crédito do consumidor. Dai essa mesma informação é passada para os homens 

de marketing que irão reordená-las e adequá-las com os seus planos/objetivos. Em outras 

palavras, eles estão reciclando informações que a loja já possui, moldando-as para algo em 

que possão utilizar sob um ponto de vista mercadológico. 

As informações desses pontos de vendas com as de crédito são "alimentadas" no banco de 

dados. Os relatórios provenientes desse processo informam o comportamento de compra 

do consumidor, como as caracteristicas de vendas de cada loja. Esse desencadeamento 

motiva a segmentar clientes baseados em áreas geográficas, demográficas e históricos de 

compras, entre outros critérios. Informações mais específicas podem e devem ser 

encontradas como quem abriu o cartão de crédito da loja,. com que frequência é utilizado, 

quando foi pela última vez, em qual loja, o que foi comprado, quanto foi gasto, etc. Isso 

os toma capaz de identificar "nichos" de clientes que serão mais indicados para responder a 

determinadas ofertas, ao invés de oferecer para todos, otimizando assim os custos de 

propaganda. 
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Segundo passo: 

O segundo passo é a orientação das informações para os objetivos. Todas essas 

informações geram tempo, despesas e áreas de trabalho. Elas necessitam ser colocadas em 

um formato funcional , o qual requer a combinação de "experts" profissionais em sistemas 

de informações e varejistas. O diálogo entre eles apontará para quais são as 

necessidades/objetivos específicos a se atingir. 

Para alguns clientes as lojas são importantes apenas na área de cosméticos, enquanto que 

para outros o departamento de móveis tem maior importância. Todos têm consciência 

disso, mas como distinguir o comprador de cosméticos do comprador de móveis e saber 

como cada um é e como compra. Isso significa que não existe um típico comprador da 

Bloomingdale's. Existem diferentes consumidores, com diferentes preferências para 

diferentes departamentos e com diferentes hábitos de compras, necessidades e lealdades. 

Outra observação permiti-lhes descobrir que 17% dos clientes correspondem por 80% do 

volume de vendas, situando-se perto da lei de Pareto onde afirma que 20% dos clientes 

correspondem por 80% das vendas. 

Com o banco de dados existe a possibilidade de se identificar por nome, endereço e histórico 

de compras cada consumidor que pertence à faixa dos 20%, e urna vez atingidos, começam 

a trabalhar em minimizar os 80% restantes. Pois é muito mais fácil convencer um cliente 

que já o conhece do que alguém que nem sabe onde fica a sua loja. 

Também descobriram que alguns clientes que possuem o cartão preferencial nunca o 

utilizam. Eles querem o cartão talvez por segurança, mas não o usam não importando 

quais as vantagens que lhes sejam oferecidas. Eles estão desenvolvendo um programa para 

incentivar o uso de cartões inativos. Há a necessidade de trabalhar essas pessoas 

oferecendo-lhes .Vantagens e assim conhecendo-os melhor. 
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Terceiro passo: 

O terceiro passo é a participação de terceiros. Tendo substanciais informações de seus 

clientes, decidiram por completar ainda mais o banco de dados com o objetivo de terem mais 

detalhes de seus compradores. 
! 

Enriqueceram com informações geodemográficas de 

terceiros que não são muito caras e contém dados como idade e nível de renda, crianças, 

chefe da casa, hobbies, outros interesses e número de telefone. 

Conhecendo esseá dados a mais de seus clientes, eles não só se tomaram parceiros como 
I 

também conseguiram convencer alguns fornecedores, que não acreditavam na sua 

capacidade de vender os seus produtos a fazê-lo. Essas tentativas lhes trouxeram a 

possibilidade de ~xpandir a linha de produtos que antes não era possível devido à 4escrença 

de alguns fabricantes. Um exemplo foi a Cannon que acabou se convencendo a vender 

suas copiadoras a laser em suas lojas. Montaram um catálogo chamado "Islands in the 

Stream", auxiliado pela própria empresa que em pouco tempo se tomou um sucesso. 
! 

Durante um ano típico, o marketing de varejo da Bloorníngdale's produziu promoções em 14 

lojas. Essas promoções incluíram aproximadamente 40 diferentes catálogos com 16 a 36 

páginas, enviadas em quantidade de 200.000 para 1.000.000 de clientes. O total de pessoas 
! 

em seu banco de dados é de 1.500.000. Também praticam a inserção de promoções em 

jornais locais que variam de 95.000 a 600.000 dependendo do mercado. Essas oferecem 

preços promocio,nais por períodos de 4 a 10 dias. Há também o envio de cartões postais 

individuais para 100 específicas pessoas, além de cartas que em média se situam entre 1 5 e 

25.000 cópias. Na maioria das promoções, essas cartas eram exigidas no momento da 

compra, pois não só isso trazia um envolvimento entre cliente e loja, como também era a 
I 

úníca forma de ~edirem os seus esforços. 

Analisando a frequência, recência e valor eles chegaram a informações interessantes. 

Além dos dados que ela por si própria já fornece, eles também foram capazes de observar 
! 

como um dos seus melhores consurnídores isolado reage a um tipo de promoção específica. 
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Mapeando as suas compras, eles puderam identificar quais os produtos que mais lhe 

agradam e quais os futuros que provavelmente mais lhes agradarão, como se fosse uma 

"assistência de merchandising". 

Outras vantagens que lhes convenceram a manter um database de nossos clientes foram: 

Aluguel de listas: 

O aluguel das listas para terceiros também trouxe uma fonte extra de renda. Os principais 

interessados em alugá~las são as companhias de seguros/financeiras e as organizações 

filantrópicas. Quanto melhor for a sua lista maior aceitação e procura ela terá no 

mercado, por isso todos os lucros provenientes desse aluguel são revertidos para pagar os 

custos da sua confecção e manutenção. Porém os lucros desse alugueis são ínfimos se 

comparados com a habilidade que adquirimos em enxergar, agrupar e trabalhar nichos de 

mercado que antes desconhecíamos. 

Área de injluêncialcomircio: 

É também importante mapear a sua área de influência pois ela terá utilidade para dirigir as 

suas promoções ajudando a determinar novos pontos para a abertura de novas filiais ou até 

fechar as inoperantes, além de auxiliar na sua penetração de mercado. Para que os 

anúncios em jornais e as promoções com cupons de descontos tivessem melhores resultados, 

eles primeiramente criaram uma "blueprint" das suas 14 lojas. Através do CEP das 

redondezas dessa área primária de influência, eles identificaram quais deles tinham a maior 

concentração de compradores por CEP, descobrindo assim quais eram os mais interessantes 

para as suas mensagens promocionais. Explorando os que já tinham um bom retomo e 

procurando aprimorar naqueles de menor vantagem. 
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Vendas cruzadas: 

Se você tem um consumidor que compra gravatas, meias e camisas, mas você não o acha no 

arquivo de calças alguma coisa esta errada. Se um mulher que esta comprando acessórios 

de moda mas não compra suas roupas prontas, ela com certeza representa uma 

oportunidade. Lendo seus arquivos os varejistas são capazes de identificar e criar 

promoções para essas pessoas, otimizando seu custo/beneficio. 

Lealdade: 

A Bloomingdale's fechou em meados de 1991 a sua loja de Stamford. Diante do fato de 

que iria perder os clientes daquela unidade, ela enviou para os seus melhores uma carta de 

despedidas e um presente, que na verdade era um cupom de compras, onde ressaltava que 

havia uma outra em White Plains. Também identificou aquelas pessoas que moravam em 

um raio de 25 milhas de distância da sua nova loja e as motivou para que fossem até lá 

conhecê-la. E ainda, durante seis meses após o fechamento, eles desenvolveram um pesado 

programa de conscientização, tentando convencer os clientes de Stamford, Connecticut, a 

mudarem seus hábitos de compras e mudarem para aquela redondeza. 

Funcionou, disse o Sr. Smith: 

" Conseguimos recuperar a maioria dos nossos clientes e estabelecer uma nova clientela 

na nova área. " 

Portanto, segundo ele, o marketing auxiliado com banco de dados é uma ferramenta que 

deve ser adotada por todas as empresas varejistas, se por acaso estas quiserem estar em 

sintonia com os seus clientes de hoje para o futuro. 
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5.2 O Sucesso da Service Merchandise 

A Service Merchandise é uma loja de departamentos que migrou de um showroom de 

catálogos, ou sejar uma operadora de mala direta que vendia exclusivamente por esse 

sistema, para uma loja com catálogos que segundo seu presidente responde por uma 

importante diferença: 

"Há uma significante e estratégica diferença entre um showroom de catálogo para uma 

loja com catálogo. 
I 

Nossas 361 lojas estão completamente atreladas e fortalecidas pelo 

nosso sistema de catálogos. Eles estão presentes em 100% das casas dos nossos clientes, 

enquanto que o nosso sistema de venda por correspondência correspondem apenas por 1% 

das nossas vendas. Portanto nossa distribuição fisica é o forte da nossa empresa frente a 

concorrência"165 

i 

Absolutamente todos os clientes dessa cadeia americana estão registrados no banco de 

dados dessa empresa. São 20 milhões de clientes, mais de 650 milhões de publicações, 

com um faturamento anual acima de 3,5 bilhões de dólares. Apesar das suas vendas por 

correspondência representarem apenas 1% das suas vendas, eles são hoje os líderes das 

vendas por catálogos na indústria varejista americana. 
' 

"O mais importante bem da nossa empresa é o nosso banco de dados"I66 

165ZJMMERMAN, Rllymond Presidente da Service Merchandise ........................... pág. 44. 
166ZJMMERMAN, Ràymond. Presidente da Service Merchandise ........................... pág. 42. 

105 



O seu banco de dados envolve mais de 100 informações por cliente. Portando informações 

como datas de aniversários, localidades e outras dados são apenas ingredientes para as 

mentes ferteis de homens de marketing que desejam progredir nessa nova área. 

O sistema funci01ja através do número do telefone do cliente. Independente de ele comprar 

com dinheiro, cheque ou cartão, sempre que ele faz uma compra a operadora pergunta o seu 

telefone. Imediatamente o terminal acessa o seu número na nossa central onde aparecerá 

o seu nome antes de terminada a operação de compra. Se for um cliente já cadastrado, ela 

o agradecerá e ni>vas informações serão acumuladas no banco. Mas se seu número não 
I 

constar e for um novo cliente, ela perguntara seu nome e telefone, numa operação que leva 

5 segundos. Pronto, mais um cliente em seu banco de dados com informações que serão 

úteis daqui em diante. 

Através de um sistema de pontos (Fórmula RFV citada anteriormente) descobriram e 
I 

segmentaram os melhores clientes visando atrai-los para novos eventos promocionais. 

Essa empresa se divide em duas áreas específicas. A primeira é a venda de "hardlines" e 

que traz por essa forma um grande fluxo de pessoas, porém com uma baixa rentabilidade, 

devido à nessecidade de haver bons preços perante a concorrência. A outra é a de 

joalheria, pois el~s são os mairores compradores de pedras preciosas e ouro da América e 

nessa área o lucro é razoavelmente bom. Portanto a área de "hardliness" traz o movimento, 

o fluxo de clientes para dentro da loja, enquanto que a joalheria lucra com os poucos 

clientes, em comparação com a outra linha, que ela consegue captar em função desse 

movimento. Então a "hard" traz o movimento para a joalheria lucrar. 
I 

Identificam os bons clientes da "hard" e enviam-lhes promoções na área de joalheria 

objetivando com isso: 

• extender o r~lacionamento com bons clientes 
i 

• converter "high-dollar" clientes em clientes de grande lucro e 

• influenciar em subsequentes ítens que tragam boas margens 
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Não enviam somente catálogos mas também promoções ou cartões de agradecimento pelas 

suas compras. Com a adoção cada vez mais segmentada de seus clientes conclui-se que é 

preferível ter pequenas campanhas isoladas com poucos clientes porém rentáveis, ao invés 

de grandes campkmas com muitos clientes atingidos porém com um baixo retomo. Dai 

que o investimento na manutenção de um poderoso banco de dados tomou-se a sua 

prioridade: 

"O nosso programa de catálogos responde por 80% do nosso orçamento em 
I 

propaganda. "167
1 

Com este exemplo tentou-se evidenciar que varejistas podem e devem ser auxiliados por um 

banco de dados de seus clientes. Eles não irão vender os seus produtos por mala direta, 

pelo correio, mas os venderão em suas lojas, apoiados por um poderoso banco de dados. 

Conhecendo os seus clientes, cuidando bem deles através de um política agressiva de bom 

relacionamento. I Saber o que o consumidor deseja através da teconologia da informação 

não é apenas um capricho mas sim um questão de sobrevivência em mercados extermamente 

competitivos como estarão em um futuro não muito distante. 

167ZIMMERMAN, Raymond. Presidente da Service Merchandise ........................... pág. 45. 
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5.3 Makro: os primeiros passos 

No Brasil a primeira rede de auto-serviço que já iniciou com um banco de dados de clientes 

foi a rede Makro.I68 Com relação à criação do banco de dados de clientes, Gonçalez 

lembra que foi a legislação brasileira quem obrigou o Makro a criar um, sem que esse fosse 

o seu objetivo: 

".. .. a legislaçãq brasileira com relação à emissão de nota fiscal exige que o endereço 

esteja presente ho seu corpo. Advinda portanto dessa necessidade tributária, que o 

Makro criou um banco de dados de seus clientes .. " 

Para sabermos exatamente o conceito básico de banco de dados aplicado ao vareJo, 

Gonçalez nos le~a a imaginar se fosse possível tirar uma "fotografia virtual' do cliente e suas 

compras: 

"Seria uma espécie de raio x, pelo qual saberíamos: 

1. o perfíl sóciq-econômico: sexo, idade, renda, escolaridade e composição familiar. 
I 

2. o mix de compras: volume comprado por praduto ou grupo de produtos, variedade de 

tamanhos e versões e outros dados. 

3. a.frequência de compra: número de vezes que o cliente compra no mês. 

4. o gasto por çompra: valor monetário gasto (dividido por áreas)" 

168Todas as informações contidas neste capítulo foram estraidas de três fontes. A primeira é de um artigo 
publicado na revista Superhiper de outubro de 1993, na seção "Canal Aberto", pág. 93, pelo engenheiro de 
produção Ramíro Gonçalez, gerente de marketing do Makro. A segunda foi de uma entrevista concedida 
no escritório centnll do Makro. E a terceira é de uma brochura institucional publicada pelo Makro. 
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Com todas essas infonnações dos clientes seria possível identificar uma série de fatores que 

permitiria ao varejo adequar o seu merchandise e o seu mix de produtos entre outros 

beneficios: 

" todas essas informações seriam armazenadas e seria feito um acompanhamento 

(tracking) de cli~ntes ou grnpos de clientes ... " 

A partir desse grupo de clientes passou-se a segmentar e a descobrir quem na verdade eram 

os melhores clientes do Makro, e a partir daí direcionar melhor as suas campanhas: 

" .... durante 15 anos o nosso público era de pequenos comerciantes, mas diante da forte 

concorrência ampliamos o nosso leque de clientes, e foi a partir de 1992 que passamos a 

segmentar os nossos clientes ...... segmentando as compras e trabalhando em cima dessa 

segmentação ..... " 

No Makro as promoções são oferecidas direcionadas para cada um desses segmentos. 

Identificando portanto quaís as necessidades de cada segmento, eles melhoram a 

"perfonnance" da sua propaganda atingindo os clientes certos com a propaganda certa. A 

partir -de diferentes necessidades deve haver diferentes comunicações. 

Através da exploração do seu banco de dados de clientes, a segmentação se tornou possível 

onde se descobriu quais as necessidades de ,cada segmento. E dentro de cada um desses 

segmentos há as descrições de quantos clientes estão registrados, desses quantos estão 

ativos, a atividade, a atividade acumulada e as demaís que estão exemplificadas a seguir. 

Os segmentos indentificados foram: 

• Varejistas Alimentos: compram no Makro para revenderem alimentos. Ex: pequeno 

supennercado, mini-mercado e empório. 
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• Varejistas nãQ Alimentos: compra e revenda de produtos da área de não-alimentos. Ex: 

bazar e casa de esportes. 

• Transformador público: compra, transforma e revende. 

restaurante. ! 

Ex: bar, lanchonete e 

• Transformador privado: são os restaurantes privados de empresas, que não vendem para 

fora. Há esta, diferenciação entre transformador público e privado devido a diferenças 
' 

comportamentais no ato da compra. Ex: ao comprar um extrato de tomate, 

provavelmente o transformador público levará aquele que possui uma marca conhecida 

no mercado, ao contrário do privado que por não revender terá maior sensibilidade a 

preços do que a marcas. 

• Prestador de serviços: compram para uso interno. Ex: escritório de direito, médicos, 

dentistas, agéncias de propaganda ·entre outros. 

• Clientes espe~iais: consumidores finais que utilizam para o seu próprio consumo . 

E dentro de cada um desses segmentos há um mapeamento de como esta o seu desempenho: 

I 
1. Clientes registrados 

2. Clientes ativos 

3. Atividade 

4. Atividade Acumulada 
I 
' 

5. Fr~q. de visitas 

6. Notas fiscais emitidas 
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7. Vendas em mil R$ 

8. MédiaporN.F.emUS$ 

9. % Total das vendas 
I 

Como resultado dessa segmentação o Makro obteve bons resultados, sendo os principais: 

• Descobriu-se que o principal cliente é o transformador público e privado que responde 
I 

por 40% das ~endas da rede. 
I 

• Esses 40% fazem compras com um alto nnx de produtos, compram embalagens 

intitucionais e
1 

com grande frequência. 
I 

• Através dessa descoberta, além obviamente de saber quem são os seus melhores 

consumidores, se tomou possível dirigir maiores beneficios para esses. 

• Compras mais direcionadas pelo departamento comercial visando atingir adequadamente 

cada segmento. 

• Após essa segmentação a performance melhorou em 18% . 

E segundo GonÇalez, as vantagens do varejo com a utilização dessa ferramenta perante a 

indústria é enorme: 

" neste ponto1 o varejo leva uma enorme vantagem sobre a indústria. Esta nunca 

conseguirá saber "on fine" o resultado do lançamento de um novo produto, pois não vende 

direto ao consumidor. O varejo, embora ainda não disponha dos meios, pode avaliar e 
' I 

quantificar por lgrupos de consumidores os resultados dos vendas num lançamento ou 
I 
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realizar ações especificas em alguns segmentos..... utilizando adequadamente o database 

marketing, será possível: segmentar os consumidores, realizar ações especificas por 

segmento, avali, em conjunto com a indústria o lançamento de novos produtos ... " 
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6. Como aspectos conceituais estão relacionados com os casos práticos 

Como foi descrito no capítulo 2, alguns autores tratam a informação não apenas como uma 

atividade de apoio como propôs Porter no início deste trabalho, mas como algo muito mais 

importante que começa a afetar todos os conceitos de vantagem competitiva. 

A informação passa a obter maior importância no conceito de vantagem competitiva no 

vareJO. Na BIJomingdale's a partir deste momento tem-se a consciência de urna novo 

ponto importante! para o sucesso de uma loja: informação. Há nessa rede de lojas de 

departamentos uma forte orientação das informações para identificar os melhores clientes, 

ocorrendo o mesmo com o Makro onde com as informações dos clientes é possível 

identificar uma série de fatores que permite ao varejo adequar o seu merchandise e o seu mix 

de produtos entre! outros beneficios. Isso significa que o sucesso para um marketing com 

banco de dados no ambiente varejista é o acesso relevante e acessível de informações de 

seus próprios consumidores. 

Na Service Merchandise o banco de dados é o mais importante bem da empresa, que 

envolve mais de I 00 informações por cliente, tanto que o investimento na manutenção de 

um poderoso banbo de dados tomou-se a sua prioridade. 

No caso da Bloomingdale's há um enriquecimento através de bancos de dados externo com 

informações geodemográficas de terceiros que não são muito caras e contém dados como 

idade e nível de renda, crianças, chefe da casa, hobbies, outros interesses e número de 

telefone. I 

Para prosseguir com os programas de novos clientes, a Service Merchandise adotou um 
I 

sistema que funciona através do número do telefone do cliente. . Se for um cliente já 

cadastrado, ela o 'agradecerá e novas informações serão acumuladas no banco. Mas se seu 

número não constar e for um novo cliente, ela perguntara seu nome e telefone, numa 

operação que leva 5 segundos. 
I 113 



Já nos programas de lealdade, a Service .Merchandise não envia apenas contatos comerciais, 

mas cartões de agradecimento pelas suas compras. 

A fórmula RFV é utilizada pela Service Merchandise, que através de um sistema de pontos 

descobre e segmenta os melhores clientes visando atrai-los para novos eventos 

promocionais. A Bloomingdale's tendo como objetivo um processo de lealdade 

analisando a freqtiência, recência e valor chegou a informações interessantes. É possível 

observar como os melhores consumidores isoladamente reagem a um tipo de promoção 

específica. Pois é muito mais fácil convencer um cliente que já o conhece do que alguém 

que nem sabe onde fica a sua loja. 

A Bloomingdale's enriquece o banco de dados com a fórmula RFM através das vendas 

cruzadas. No exemplo que é citado o consumidor que compra gravatas pode muito bem 

ser influenciado a comprar calças. 

O aspecto teórico que possui mais importância nos casos práticos é a segmentação Na 

Bloomingdale's ~egmenta-se clientes baseados em áreas geográficas, demográficas e 

históricos de compras, entre outros critérios, Identificando "nichos" de clientes. No 

Makro através da exploração do seu banco de dados de clientes, a segmentação se tornou 

possível onde se descobriu quais as necessidades de cada segmento. E dentro de cada um 

desses segmentos há as descrições de quantos clientes estão registrados, desses quantos 

estão ativos, a atividade e a atividade acumulada. Na Service Merchandise com a adoção 

cada vez mais segmentada de seus clientes conclui-se que é preferível ter pequenas 

campanhas isoladas com poucos clientes porém rentáveis, ao invés de grandes campanhas 
I 

com muitos clientes atingidos porém com um baixo retorno. 

No Makro a partir do grupo de clientes que foi segmentado descobriu-se quem na verdade 

eram os melhores clientes, e a partir dai direcionou-se melhor as suas campanhas. As 

promoções são :oferecidas direcionadas para cada um desses segmentos. Identificando 
I 

portanto quais a~ necessidades de cada segmento, eles melhoram a "performance" da sua 

propaganda atingindo os clientes certos com a propaganda certa. A midia é dirigida para 
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cada um dos segmentos identificados. Cada um desses segmentos possuem diferentes 

necessidades e representam para a empresa diferente importância, portanto esses dois pesos 

são levados em conta quando decidi-se por uma promoção. E dentro de cada um desses 

segmentos há um mapeamento de como esta o seu desempenho 

O relacionamento com fornecedores também foi melhorado através de um melhor 

conhecimento dos dados de seus clientes. Eles não só tomaram-se parceiros como também 

conseguiram ·convencer alguns fornecedores, que não acreditavam na capacidade de vender 

os seus produtos a fazê-lo. Um exemplo disso foi a Cannon que acabou se convencendo a 

vender suas copiakoras a laser nas lojas Bloomingdale's. 
I 

O relacionamento com clientes também foi intensificado no Makro, onde todas as 

informações são armazenadas e feito um acompanhamento (tracking) de clientes ou grupos 

de clientes. Defini-se o perfil do cliente descobrindo-se o perfil sócio-econômico, o mix 

de compras, a frequência de compra e o gasto por compra. 

A rivalidade entre os concorrentes também será melhorada utilizando a estratégia da Service 

Merchandise. Nela eles identificam os bons clientes da hard e enviam-lhes promoções na 

área de joalheria objetivando com isso: extender o relacionamento com bons clientes, 

converter "high-dollar" clientes em clientes de grande lucro e influenciar em subsequentes 

Itens que tragam boas margens 

As barreiras de entrada no mercado serão levantadas, como esta fazendo a Bloomingdale's, 

pois lendo seus arquivos de clientes, os varejistas são capazes de identificar e criar 

promoções para essas pessoas, otimizando seu custo/beneficio e criar ·barreiras de entrada a 

.dI novos competi ores. 
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7. Conclusões 

No primeiro capítulo demonstramos que o Brasil apresenta um número crescente de lojas 

automatizadas e produtos codificados. Nos exemplos encontrados e na bibliografia 

pesquisada, constatou-se que o passo seguinte proveniente da automação comercial, é a 

utilização das informações que ela produz. Diversos varejistas, com ou menos potencial de 

investimento pas~ a utilizar as informações provenientes da automação comercial. O 

varejo toma-se muito mais eficiente para vender produtos para os consumidores finais 

O segundo capítulo iniciou-se com uma revisão dos conceitos básicos de Porter, por este ser 

o percursor da teoria da vantagem competitiva. A seguir, percorremos autores de varejo 

que demonstram-nos que a utilização da tecnologia da informação cria condições para uma 

vantagem competitiva sustentável perante a concorrência. A informação passa a ser um 

elemento de vantagem competitiva, e não somente uma atividade de apoio como até então 

era demonstrado pelo conceito de cadeia de valor de Porter. 

No terceiro capítulo fica claro que o varejo por trabalhar com um grande número de 

consumidores é um forte candidato à utilização de um novo marketing, ou de uma evolução 

do marketing como citam os autores. Não é marketíng direto e sim marketíng com banco 

de dados. Uma,segmentação poderosa tomará lugar do marketing de massa. Utilizando 

corretamente essa nova ferramenta o varejista conhece os seus clientes pelo nome e pelos 

hábitos de compra como ninguém. Usando o Marketing com banco de dados, a empresa 

pode usar o conhecimento dos consumidores para desenvolver mais conhecimento. O 

quanto mais se s~e sobre os seus consumidores, mais se sabe sobre as suas necessidades e 

como melhor se comunicar com ele, e mais informações pode-se capturar dele. 
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No quarto capítulo integrou-se os conceitos de marketing com banco de dados com os 

conceitos de vantagem competitiva. O emprego do marketing com banco de dados 

permite que uma empresa sustente ou crie uma vantagem competitiva. O seu emprego lhe 

confere uma habilidade diferenciada de lidar com as cinco forças competitivas citadas por 

Porter. Criou-se uma tabela que classifica as cinco forças de vantagem competitiva por 

ordem de importância em: Relacionamento com clientes, Relacionamento com fornecedores, 

Barreiras de entrada no mercado, Rivalidade entre os concorrentes e os Produtos 

substitutos. 

No quinto capítulo apresentamos os exemplos práticos pesquisados, e no sexto capítulo 

identificamos como esses casos corroboram com os conceitos sugeridos na teoria sobre 

vantagem competitiva e marketing com banco de dados. 
I 

Os principais pontos 

corroborantes são: a informação como identificadora dos clientes, o enriquecimento com 

dados externos, programas para novos clientes, programas de lealdade, a fórmula RFV, a 

segmentação, o relacionamento com fornecedores, o relacionamento com clientes e as 

barreiras de entrada no mercado. 

Como conclusão final poderiamos expressar o seguinte pensamento: 

"O cliente agora é conhecido pelo nome, endereço, e pelas suas compras. São as 

vantagens da fase pré auto-serviço aliados às vantagens da informatização. Ou em outras 

palavras eu diria que é o convívio de dois aspectos que até bem pouco tempo eram 

incompatíveis: Ttarejo de massa com tratamento individualizado. " 
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8. Sugestões para pesquisas futuras 

V ale ainda lembrar que com a finalização deste trabalho, novas indagações surgiram e que 

talvez possam ser motivo para novas investigações. São várias as sugestões para pesquisa 

futura, pois não foi possível aprofundar em algumas questões cruciais, tais como, a 

tecnologia do banco de dados. Entre os vários estudos possíveis destacamos os 

seguintes: 

+ A tecnologia :do banco de dados e a sua evolução, bem como o impacto que ela causará 

no Marketing com banco de dados 

+ Uma exploração profunda de uma das cinco forças competitivas com a tecnologia da 

informação. Como por exemplo o relacionamento entre fornecedores e varejistas com 

o emprego da tecnologia da informação. 

+ Casos de sucesso e de fracasso dentro do marketing com banco e dados. 

Muitos outros estudos se tomarão possíveis, pois o uso da informação toma as fronteiras do 

marketing inimagináveis. 
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