
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: ANÁLISE DOS POSSÍVEIS IMPACTOS DA APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE QUALIDADE DE
DADOS NO DATABASE MARKETING EM UMA EMPRESA DA ÁREA DE VAREJO DE GRANDE PORTE
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE TECNOLOGIA ZONA LESTEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JULIANA EVANGELISTA LOPESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): PAULO CRISTIANO DE OLIVEIRAORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

No atual cenário corporativo, as empresas têm procurado soluções para 

buscar um melhor relacionamento com os seus clientes. A Tecnologia da Informação 

(TI) junto à área de Marketing através do uso do Database Marketing (DBM) e do 

Customer Relationship Managment (CRM) pode proporcionar uma vantagem em seu 

domínio competitivo. Assim, o presente estudo buscará analisar os possíveis 

impactos resultantes da aplicação de técnicas de qualidade de dados no Database 

Marketing em uma empresa da área de varejo de grande porte.  

 

INTRODUÇÃO 

O Database Marketing (DBM) é uma abordagem interativa para marketing e 

utiliza canais e meios de comunicação de marketing para ampliar a ajuda a um 

público-alvo da empresa, estimulando a demanda, registrando e mantendo uma 

memória eletrônica de banco de dados de clientes. O DBM integra elementos 

centrais do marketing estratégico: segmentação, posicionamento e comunicação. 

Figura como fonte de construção de lealdade do cliente, o que propicia redução dos 

custos de mantê-lo, possibilitando à empresa construir vantagem competitiva 

sustentável no âmbito do setor que atua (ZIMMERMAN, 2006). 

As informações vindas do DBM facilitam o trabalho da gestão de clientes, 

relacionadas ao conceito de Customer Relationship Management (CRM). Os 

sistemas de CRM colaboram com campanhas de marketing direto, pois fornecem a 

possibilidade de capturar clientes e prospects fornecer informações sobre produtos e 

serviços, classificar indicações para marketing direcionado e programar e monitorar 

e-mails ou correspondência de marketing direto. Os módulos de marketing também 

incluem ferramentas para análise de marketing e dados de clientes, com o objetivo 

de identificar clientes lucrativos ou não, projetar produtos e serviços que satisfaçam 

as necessidades e os interesses de clientes específicos e identificar oportunidades 

para cross-selling (venda cruzada) (LAUDON e LAUDON, 2011). 

 

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é analisar os possíveis impactos resultantes da 

aplicação de técnicas de qualidade de dados no Database Marketing em uma 

empresa da área de varejo de grande porte. 

 



METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa possui caráter experimental. De acordo com Roesch 

(1999) a pesquisa experimental busca levantar questões e hipóteses para futuros 

estudos. Neste sentido, a pesquisa exploratória se mostra mais indicada e os 

conhecimentos gerados visam reunir elementos para futuros estudos relacionados à 

higienização de dados. 

As etapas da pesquisa envolvem: a realização de pesquisa bibliográfica, a 

partir do registro disponível, decorrentes de pesquisas anteriores, em documentos, 

impressos como livros, artigos e teses. A partir daí, será desenvolvido um 

experimento, utilizando a ferramenta SQL Server Integration Services®, versão 

2008, para o tratamento e introdução dos dados no banco de dados. A análise dos 

resultados será efetuada a partir de um DBM de uma empresa da área de varejo de 

grande porte. Por questões de confidencialidade, a divulgação da identidade da 

empresa não será divulgada.  

 

DESENVOLVIMENTO 

No atual cenário corporativo, as empresas têm procurado soluções para 

buscar um melhor relacionamento com os seus clientes, com o objetivo de melhorar 

a sua imagem frente a eles, como também aumentar as suas receitas. O uso da 

Tecnologia da Informação (TI) junto à área de Marketing, através do uso do 

Database Marketing (DBM) e do Customer Relationship Managment (CRM) 

proporcionam à empresa uma vantagem em seu domínio competitivo. Neste 

contexto, o Marketing utilizado como estratégia para a fidelização do cliente é 

definido como Marketing de Relacionamento (LIMA et al., 2013). 

O Marketing de Relacionamento constitui uma integração de esforços das 

empresas com o propósito de identificar, construir, manter e aprimorar 

relacionamentos individuais com clientes, em um processo de troca de ganhos 

mútuos com orientação de longo prazo, na tentativa de conhecimento mais 

aprofundado dos consumidores e o desenvolvimento de confiança e 

comprometimento entre as partes, proporcionando vantagens competitivas 

sustentáveis para as organizações (LIMA et al., 2013). 

O Marketing com banco de dados relaciona informações dos consumidores, 

capturadas pelo CRM, como transações de compra, compra de produtos, 

promoções, estilos de vida, dados demográficos e características financeiras. Auxilia 



na segmentação do público-alvo da empresa, estimula sua demanda e mantém uma 

memória eletrônica de banco de dados de clientes, clientes potenciais, todos os 

contatos comerciais e de comunicação, ajudando a melhorar contatos futuros e 

assegurando um planejamento mais realista de todo o marketing (ANDRADE, 2008). 

Já o CRM realiza a gestão de clientes, capturando seus dados ao longo de 

toda a empresa, consolidando todos os dados capturados interna e externamente 

em um banco de dados central, transformando os dados analisados em informações 

consolidadas, distribuindo essas informações aos vários pontos de contato com o 

cliente e usando-as para interagir com o mesmo através de qualquer ponto de 

contato da empresa (OTONI, MOREIRA e MARTINS, 2014). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa se encontra na fase de revisão bibliográfica. Nesta fase, as 

técnicas de qualidade de dados abordadas pela literatura estão sendo identificadas. 

A partir daí, o experimento será conduzido no contexto de uma empresa da área de 

varejo de grande porte. 
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