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Database Marketing: Sonho ou Pesadelo? 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

Os profissionais de marketing devem estar em constante prontidão para as 
mudanças: devem investir em planos atuais e planos futuros, pois o mercado de hoje é 
mais agressivo e composto de muitos concorrentes, cada um deles oferecendo produtos 
ou serviços relativamente equivalentes. Os consumidores, hoje caracterizados como 
volúveis, não são mais fiéis à marca. 

Competindo nesse mercado, é um grande desafio conquistar novos clientes. A 
preocupação aparente da maioria dos profissionais do marketing contemporâneo pode 
ser fácil, mas o difícil nesse mercado é manter os clientes comprando regularmente sua 
marca ou serviço. Uma boa ação estratégica para assegurar o lucro em tal situação de 
mercado é aumentar o tempo de vida de compra dos clientes atuais. 

O consumidor está sentindo o aperto diretamente, a renda pessoal disponível e a 
renda familiar média estão se nivelando, isso tem levado alguns consumidores a romper 
a lealdade a marcas, portanto, avaliar a contribuição de cada marca e produto em seus 
portfólios torna-se necessário. Por exemplo, a Gessy Lever já iniciou uma estratégia em 
concentrar a atuação mundial em segmentos onde a liderança possa ser conquistada, ou 
mantida e a produção possa ter ganhos substanciais de escala; de um total de 1400 
marcas do grupo, comercializadas hoje em todo o mundo, restarão apenas 600, o 
reposicionamento das marcas será feito de forma gradativa para assegurar a fidelidade. 
No Brasil, em específico, do total de 50 marcas existentes, somente 26 marcas serão 
preservadas e reforçadas procurando estreitar o relacionamento entre a empresa e seu 
público alvo. 

Para assegurar o sucesso da estratégia de marketing, deve-se procurar 
desenvolver um marketing não somente com foco no cliente, para conquistá-lo, mas 
também procurar aumentar o valor de duração de cada cliente e manter essa duração 
crescente ano após ano. Procure responder para você mesmo, reflita: 

Existe uma loja de departamento ou uma mercearia que você usa 
exclusivamente? 

Quantas floriculturas você experimentou? 
Existe um restaurante que seja tão perfeito que você não experimente outro? 

Quando foi a última vez que você foi muito bem atendido? 
Se você pretende proporcionar uma satisfação contínua e reforçar os seus 

clientes atuais, procure construir relacionamentos duradouros com todos os clientes. 
Para que isso aconteça, é necessário que seus clientes sejam identificados, reconhecidos, 
comunicados, auditados em relação à satisfação e respondidos; o agente facilitador 
desse processo seria o Database Marketing. 

O Database Marketing é a senha principal que as empresas devem ter à 
disposição para assegurar a personalização com o cliente, pois sua acepção está 
relacionada em uma comunicação dirigida direta, personalizada, independente do canal. 
O Database não exclui veiculações nas mídias convencionais, apenas restringe sua 
utilização na medida em que, dentre outras funções, das quais a principal é a fidelização 
da clientela, visa garantir uma autonomia para acessar seus clientes. De acordo com 
Montaigne (1988), o Database Marketing é capaz de possibilitar o marketing com 3Rs – 
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“The right offer, to the right person at the right time”. (A oferta certa, para a pessoa 
certa, na hora certa) 

Embora suas vantagens sejam óbvias e chocantes, a insegurança e a resistência 
cultural parecem estar retardando sua adoção por parcela expressiva das empresas. 

Antigamente, sem estar consciente da importância de fidelizar seus clientes, o 
comerciante e o freguês já utilizavam tal técnica; os comerciantes do passado sabiam 
das preferências de sua clientela, datas de aniversário, casamentos, falecimentos, 
batizados, festas, volta às aulas, além dos hábitos de costumes. 

Os clientes quase sempre compravam numa única loja, se não podiam pagar na 
hora, pagavam no final do mês, tudo registrado no “livro de fiado”, na atualidade o 
famoso cartão de crédito. 

Pode-se perceber que não estamos descobrindo a “roda”, mas sim, verificando 
de que maneira tratá-la de uma forma mais eficiente usando as tecnologias disponíveis, 
esquecendo o marketing baseado em técnicas elaboradas de dentro para fora e passar 
para o novo conceito de fora para dentro. 

Tais possibilidades são aplicáveis no conceito de Database, com base no qual 
pode-se obter e armazenar as informações individuais de seus clientes, ou seja, conhecer 
seus estilos de vida e, assim, aumentar a capacidade de resposta da empresa ao ambiente 
em constantes mudanças. A partir do cadastro de um cliente inicia-se o trabalho através 
da comunicação personalizada buscando o relacionamento duradouro. A estrutura do 
banco de dados dependerá bastante dos objetivos a serem atingidos, curto, médio e 
longo prazo e do segmento a ser atingido, como o segmento Business to Consumer (B-
C) e para o segmento Business to Business (B-B) onde se torna visível a diferença na 
coleta e armazenamento de dados. 

A sua implantação apresenta um custo alto e, na maior parte das vezes, os 
resultados demoram a aparecer; estima-se que, para registrar um nome, gasta-se entre 
0,30 e 3 dólares, dependendo do que se quer saber do consumidor. Sua principal 
vantagem reside em ser um verdadeiro radar para identificar perspectivas de compras. 
Existem casos em que a relação custo/benefício não justifica a montagem do banco de 
dados. 

Para montar um banco de dados, é necessário definir muito bem seu objetivo, 
poderá servir para aumentar a lealdade às marcas da empresa, transformar os clientes 
em clientes fiéis, traçar o perfil do consumidor para quem se deseja mandar a 
mensagem; depois vem a etapa da escolha da forma de captar os nomes, manutenção e 
atualização do banco de dados para não correr o risco de jogar dinheiro fora. 

Todas essas etapas devem ter um único objetivo que é compreender o negócio de 
seu cliente, suas necessidades, suas dificuldades, suas preferências, seus desejos, para o 
armazenamento no Database. 

É necessário, para o sucesso, detectar qual seu estilo de vida, suas aspirações e 
seus temores. 

Num ambiente cada vez mais competitivo, em que o consumidor tem muitas 
maneiras de satisfazer suas necessidades, quem se dedica mais aos clientes ganha a 
preferência. Para crescer e assegurar vantagem competitiva deve-se centrar nos clientes, 
e, centrar o foco nas suas atenções é estreitar o relacionamento, destacando-se a 
qualidade de seus serviços e produtos procurando compreender, desse relacionamento, 
suas dificuldades, preferências e desejos. Portanto, esse valor agregado, que se pode dar 
ao cliente, pode ser viabilizado utilizando-se o Database Marketing como um facilitador 
do relacionamento.  
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O lado negativo do Database Marketing está na forma pela qual a interação 
programada do computador não se iguala ao calor e interesse mostrado pelos lojistas. 
Nos encontros diários com pessoas do seu próprio bairro, ele torna o marketing mais 
personalizado e menos pessoal ao mesmo tempo; à cada sofisticação digital, nos 
tornamos mais dependentes de programas de computador que reduzem o grau de 
contato com o ser humano. Apesar do database facilitar o relacionamento, nunca 
subestime o envolvimento face a face. 
 


