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Manter um banco de dados de clientes qualificado – que nesta monografia será 

tratado pela sigla BID (Business Information Delivery)1 – não é tarefa fácil, pois os 

custos e as dificuldades para estruturação de processos seguros e eficientes 

impelem as empresas a tratarem o assunto com importância secundária; ou seja, 

muitas vezes esse assunto deixa de ser prioridade. Por um BID qualificado podemos 

entender um cadastro isento de duplicidades, com os campos devidamente 

preenchidos e atualizados. Portanto, podemos associar que a tarefa de manter um 

banco de dados de clientes sempre disponível para uso pode vir a ser um grande 

problema. Por que um grande problema? A criação e a manutenção de um BID, 

além de requerer investimentos constantes, requerem também que as áreas 

envolvidas diretamente no processo trabalhem harmonicamente. Para muitas 

empresas, o BID é o principal ativo, que deve ser constantemente atualizado; mais 

precisamente, deve estar “vivo”, porque as vendas dependem diretamente dele. A 

diferença entre receitas e despesas pode estar associada diretamente ao BID; assim 

sendo, se uma empresa não cuida deste ativo, os prejuízos podem ser grandes. 

Hoje, a indústria de Tecnologia da Informação disponibiliza ferramentas poderosas 

para a realização de ações estrategicamente direcionadas para os clientes, 

entretanto nada disso tem valor prático se um BID não estiver qualificado. A frase 

“Lixo entra, lixo sai” é muito válida quando faz referência a arquivos, rotinas e 

                                                 
1 RISSATO Marcelo. O Cliente Por um Fio: O que você precisa saber sobre Marketing e Call Center  - São 
Paulo: Nobel, 2004 – p. 57  



 

 

 
 

 
 
processos de informação. Um BID é como uma criança: precisa ser bem concebida 

e tratada, para que tenha um crescimento adequado. O BID deve ser bem 

modelado, estruturado, pois precisa atender à necessidade de todas as áreas da 

empresa, mas irá requerer investimentos e paciência para que possa crescer forte e 

sadio. Porém, existe uma grande diferença entre uma criança e um banco de dados: 

uma criança geralmente tem no máximo quatro padrinhos; já um banco de dados 

tem todos os padrinhos possíveis. Em uma empresa, todos devem ter a visão de que 

o BID pertence a todos; portanto, todos devem ser padrinhos. Nesta monografia 

procuro mostrar que é necessário criar um ambiente com uma atmosfera adequada, 

para que o BID possa ser concebido e mantido com a qualidade necessária. Em 

Gestão do Conhecimento, há um espaço que é criado para a troca de conhecimento, 

basicamente um espaço destinado para a criação de uma rede de interações. Os 

japoneses chamam este ambiente de ba2. Resumindo, é algo como ter uma forte 

integração entre pessoas, processos, sistemas e equipamentos. É inútil ter a melhor 

equipe do mundo sem as ferramentas adequadas, assim como é inútil ter a melhor 

tecnologia do mundo se as pessoas não estão preparadas para utilizá-la, extraindo o 

máximo de sua funcionalidade e, o mais importante, trabalhando de forma integrada. 

Os primeiros capítulos são focados em temas relacionados com as pessoas, já nos 

capítulos intermediários e finais o foco desloca-se para técnicas, processos e 

ferramentas de qualificação de dados. Na Conclusão, há diversas recomendações e 

sugestões, baseadas na experiência de doze anos de trabalho nas áreas de 

sistemas de informação e marketing. 

                                                 
2 KROGH, Von; ICHIJO, Kazuo; NONAKA, Ikujiro. Facilitando a criação de conhecimento: reinventando a 
empresa com o Poder da Inovação Contínua. Trad. Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 
Título original: Enabling Knowledge Creation – p. 217 



 

 

 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This monograph has the main objective of discuss about the problem of data quality, 

but the focus is in the preparation of CRM (Custom Relationship Program) programs. 

A project of implementation of a CRM program can be a disastrous if it were 

implemented with data without qualification. The quality data is important for CEOs, 

CIOS, CFOs, COOs and Marketing Directors, because they use the data to take 

important decisions. The CIOs needs take special attention because they can be 

blame for the poor quality of the data, people usually associated the following: if the 

data is in the computer, it must be right. But we know, if a bad data is feed in a 

computer, sure, wrong information will be given in response. So, the process and the 

system must be prepared to receive and check the data that has been feeding. The 

popular dictated is clear: Trash in, trash out. In this work is discussed some 

techniques and tools that can be helpful to solve problems associated with the 

subject in discussion, but this work don’t has the pretension of put a end in this 

subject. In the final of each chapter there are some observations, like as a 

recommendation to the reader. I hope this monograph can help who needs get more 

information about the subject. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

Dúvida não há de que todo o nosso conhecimento principia 
pela experiência. Sem dúvida, que outro motivo poderia 
despertar e por em ação a nossa capacidade de conhecer 
senão as coisas que afetam os sentidos e que, de um lado, 
por si mesmas dão origem a representações e, de outro 
lado, movimentam nossa faculdade intelectual e levam-na a 
compará-las, ligá-las ou separá-las, transformando então a 
matéria bruta das impressões sensíveis num conhecimento 
que se denomina experiência? Dessa forma, na ordem do 
tempo, nenhum conhecimento precede em nós a 
experiência, e é com esta que todo o conhecimento se 
principia. 
(Immanuel Kant, in A crítica da razão pura). 

 

O “problema” selecionado para esta monografia tem como base o trabalho 

desenvolvido, ao longo de 12 anos, em diversas empresas, seja como o responsável 

direto pela estruturação e manutenção do banco de dados de clientes, seja como 

consultor com a missão de estruturar processos capazes de qualificar os bancos de 

dados de clientes. Nesse período, tive a oportunidade de trabalhar em Tecnologia da 

Informação, Marketing, Administração e em área específica para gerenciamento 

estratégico de banco de dados, ligada diretamente a alta administração. O trabalho 

em áreas distintas, permitiu criar uma visão multifuncional das necessidades de cada 

área – muitas vezes, necessidades de uma área conflita com as de outras. Além das 

necessidades, há também os aspectos técnicos e políticos emblemáticos do 

relacionamento entre as áreas. 

Qualificação de dados é um assunto muito específico, geralmente, mas não 

necessariamente tratado no âmbito do Marketing Direto. Portanto, no meu ponto de 



 

 

 
 

 
 
vista, não é objeto de pesquisa acadêmica. Esta monografia pode representar, para 

este assunto, uma aproximação entre negócios e universidade, bem como 

aproximação entre os profissionais da Tecnologia da Informação (TI) e os gestores 

estratégicos que utilizam informações e necessitam de BIDs qualificados. Na 

questão da aproximação entre tecnólogos e gestores, cabe ainda a discussão entre 

a visão da área de TI e a necessidade da área usuária, apesar desse assunto ter 

uma tendência a ficar fora de moda. 

O foco desta análise é a criação e manutenção de banco de dados de 

clientes voltado para dar suporte às ações de Customer Relationship Management 

(CRM); ou seja, ações que envolvam estratégias para o relacionamento com clientes 

e dependam das informações de Nome (ou Razão Social), Endereço Completo, 

Telefone, E-mail, CPF (ou CNPJ) tratadas ou enriquecidas, para que, dessa forma a 

qualificação possa ocorrer para garantir ações mais efetivas, com melhor resultado e 

menor custo. Certamente, um banco de dados de clientes bem organizado e 

conservado dará apoio para outras áreas ou processos, e a empresa como um todo 

irá se beneficiar. A seguir, algumas considerações sobre áreas que poderiam ser 

beneficiadas com um BID qualificado: 

– A Cobrança é beneficiada, pois as faturas são entregues, no local e prazo 

corretos. 

– A área financeira pode prever o fluxo de recebimento com mais 

assertividade, pois o cliente recebe a fatura. 

– A área de Logística faz uma programação de entrega adequada do produto 

comprado e entrega no prazo. 

– A área de Atendimento a Clientes aumenta seu desempenho, já que há 

dados corretos disponíveis e clientes satisfeitos. 



 

 

 
 

 
 

– Vendas diretas ou indiretas melhoram seus resultados, pois os clientes são 

localizados, garantindo o contato e aumentando a probabilidade de se fechar 

negócios. 

– Custos de correio são reduzidos, haja vista que é menor o volume de 

devolução de correspondências; assim, pode-se até negociar descontos. 

 

Como o foco é o CRM, o tema proposto tem um apelo interessante, pois poderá 

apresentar os riscos envolvidos quando o cliente ou potencial cliente de uma 

empresa é abordado para alguma ação com a utilização de um banco de dados não 

qualificado. Ademais, no futuro, com um trabalho investigativo mais profundo, será 

possível medir financeiramente as perdas decorrentes do uso de banco de dados de 

cliente não qualificado; mas é importante frisar que este não será o objetivo nesse 

momento. Não faltam justificativas para a realização de um trabalho como o que está 

sendo proposto, pois: 

1.º – O assunto é crucial para a sobrevivência e perpetuação de uma 

empresa. 

2.º – O assunto é pouco explorado em muitas empresas, sobretudo nas 

pequenas e médias; por isso, perdem em competitividade, na medida em que 

não desenvolvem ações voltadas para clientes, e nem tem a preocupação na 

estruturação do BID. Quantas vezes você já fez uma compra de valor 

expressivo em uma loja, e o vendedor nem perguntou o seu nome? 

Infelizmente, esse descaso para com a informação ainda permeia os 

mercados. . 

3.º –  É uma oportunidade para os técnicos e decisores das empresas terem 

acesso a um material que aborda especificamente qualificação de dados, ou 



 

 

 
 

 
 

seja, a importância do assunto para as outras disciplinas, e não somente um 

apêndice de outros assuntos, tais como CRM ou DBM (Database Marketing). 

 

Além da experiência, é claro, este trabalho está fundamentado em pesquisas de 

livros, guias, jornais, revistas e sites. Boa parte do trabalho teve como base o livro 

Data quality: the field guide, de Thomas C.Redman, que possui capítulos voltados à 

questão da organização de áreas responsáveis pela manutenção do BID. O autor dá 

ênfase nas pessoas responsáveis e interessadas pela criação e manutenção de um 

BID. Deste livro também sai uma análise interessante sobre o conhecimento 

necessário para a manutenção de um BID. 

A parte mais técnica tem em parte base no guia “Managing Database 

Marketing Technology for Sucess”, preparado pela Deloitte&Touche para a Direct 

Marketing Association (DMA), entidade americana responsável pela promoção e 

organização do Marketing Direto nos Estados Unidos. As informações tratadas sobre 

CRM foram extraídas em parte do guia “CRM Series Call Center 1to1” voltado para 

preparar Call Centers em Centros de Interação com Clientes. O trabalho de pesquisa 

levou-me a visitar diversos sites de entidades especializadas na área de Marketing 

Direto ou CRM, tais como Associação Brasileira de Marketing Direto (Abemd), DMA, 

Perpers&Rogers, Information Week, Computer World, Revista Cliente S.A., System 

Marketing Consulting, FirstLogic e DQGlobal, alguns dos quais listados nas 

Referências desta monografia.  

O título “Bancos de dados qualificados podem reduzir perdas e aumentar os 

ganhos em CRM?” tem como objetivo refletir a realidade atual nas empresas, pois, 

hoje, boa parte das grandes empresas já implantou o CRM ou está em fase de 



 

 

 
 

 
 
implantação3. Não importa o estágio, se é CRM analítico ou estratégico, o que 

importa é a qualidade dos dados que serão manuseados; afinal, um erro estratégico 

cometido com um BID não qualificado pode levar a grandes perdas. 

O Capítulo 1 visa fornecer informações essenciais de como uma área de 

Qualificação de Dados deve ser estruturada e como as áreas ou os gerentes devem 

se relacionar com essa nova área. Este capítulo teve como fonte principal o livro 

Data quality: the field guide. 

O Capítulo 2 apresenta situações que implicam diretamente na qualificação 

de dados. É nesse capítulo que é abordada a criação de processos para garantir a 

atmosfera adequada na empresa para a qualificação de dados. 

O Capítulo 3 mostra os processos e técnicas disponíveis para a qualificação 

de dados, além da integração com outras ferramentas como CRM, Geomarketing, 

Business Intelligence, Data Warehouse. 

O Capítulo 4 é dedicado à apresentação de cases realizados para as empresas 

Sage,  TNS plc e Marcus Evans. Tais casos estão publicados na internet, e as fontes 

estão apontadas nas Referências desta monografia. Aliás, é importante registrar a 

ausência de casos brasileiros, em razão da falta de material publicado no Brasil. A 

seleção dos casos teve como objetivo cobrir basicamente os problemas existentes e 

as técnicas utilizadas para resolvê-los (problema–solução). 

A Conclusão contém um resumo completo do trabalho, recomendações e 

sugestões para o leitor que se defronta com o problema da qualificação de dados. 

Foram agregadas informações para o aprofundamento deste trabalho de pesquisa. 

Além de cobrir a problemática proposta, a presente monografia busca 

apresentar ao leitor ferramentas, como utilizá-las e como o uso delas pode gerar 

                                                 
3 Fonte: Gartner Group, conforme nota publicada no site da Computer World Brasil em 31 de janeiro de 2005. 
A implantação de projetos de CRM aparece como oitava prioridade para os CIOs, em 2005.  



 

 

 
 

 
 
resultados significativos. 

No artigo “O que você sabe sobre os seus dados”, publicado no site INSIDE 

1to1, mantido pela Pepers&Rogers, a consultora Swantje Drescher analisa o 

resultado de uma pesquisa organizada pelo Instituto de Data Warehousing (IDW). 

Nessa pesquisa, o instituto aponta que as empresas perdem anualmente algo em 

torno de seiscentos bilhões de dólares com dados ruins. A autora chega a apontar 

que existe uma negligência no processo de criação de programas de CRM, pois o 

processo é geralmente preparado sem uma devida atenção à qualidade dos dados. 

A consultora aponta que “uma qualidade de dados ruim significa que a 

informação pode ser imprecisa, incompleta, redundante ou fictícia … a degeneração 

da qualidade dos dados está lentamente sangrando as empresas até a morte”. No 

mercado brasileiro, não dispomos dos números e valores gastos pelas empresas em 

decorrência da qualidade ruim dos dados, mas decerto os valores também são 

expressivos. 

 



 

 

 
 

 
 

CAPÍTULO 1 

ESTRUTURANDO UMA ÁREA RESPONSÁVEL PELOS 

BANCOS DE DADOS DE CLIENTES 

 

 

 

 

Quando se fala em banco de dados em uma empresa, é comum todos associarem 

que a responsabilidade pela manutenção é da área de Tecnologia da Informação 

(TI). Certamente, a responsabilidade pela estruturação técnica pertence a essa área; 

pois, quando nos referimos a bancos de dados, existe uma gama de atividades 

técnicas que são inerentes à área de TI, por exemplo: 

– avaliação das necessidades de informações requeridas pelas áreas; 

– levantamento dos dados que irão compor os bancos de dados; 

– criação de modelos (modelagem) das informações que irão compor os 

bancos de dados e atender às áreas da melhor maneira possível; 

– definição da estrutura física dos bancos de dados; 

– seleção da ferramenta que servirá como gerenciador de banco de dados 

(por exemplo: SQL Server, Oracle, Access); 

– definição de políticas de acesso (segurança); 

– definição de rotinas de becape (reduzindo o risco de perdas de dados); 

 

Com esses exemplos, fica claro que a estruturação e organização técnica de um 

banco de dados são de responsabilidade das áreas técnicas de TI. Todavia, a 

gestão estratégica do conteúdo deve ser entregue a uma área com foco exclusivo, 



 

 

 
 

 
 
pelos seguintes motivos: 

1.º – As necessidades de informações de cada área aumentam de forma 

geométrica. Quando uma área tem acesso a uma informação que gerou 

alguma ação interessante, certamente virá a necessidade de novos dados. É 

algo que poderíamos chamar de “ânsia contínua por informações”. Essa 

ânsia nem sempre pode ser acompanhada pela área de TI, que muitas vezes 

está envolvida em diversos projetos e não consegue identificar tais 

necessidades. 

2.º – O conhecimento das origens, fontes ou canais de atualização é 

obrigatório. De onde vem a informação de uma ficha de vendas? De um 

cadastro preenchido em uma loja? De um cadastro obtido via contact center? 

Foi preenchido por um consultor especializado? Foi gerada por uma ação de 

marketing direcionada para ampliar o volume de vendas? Ficha preenchida 

na internet? Teve apresentação de outro cliente? Existem informações 

suficientes para validação nos cadastros de créditos? 

3.º –  Estruturação e manutenção de políticas de atualização devem conter as 

responsabilidades próprias das fontes ou canais, periodicidade de atualização 

e forma do contato para atualização. As políticas devem prever também a 

assinatura de termo de confidencialidade e responsabilidade dos profissionais 

envolvidos no processo de atualização. Risco envolvido (caso prático): Certa 

vez, em uma grande operação de atualização de cadastros, um operador de 

telemarketing descontente, classificou uma igreja como sendo um sex shop, 

causando com isso prejuízos nas finanças e na imagem da empresa 

responsável pelo projeto junto da comunidade. 

4.º – É necessária a estruturação de processos seguros de atualização, como 



 

 

 
 

 
 

por exemplo: validação de fichas preenchidas via internet contra outros 

cadastros ou, se for o caso, validação até mesmo via telefone; “dupla 

digitação” de documentos (uma pessoa digita e outra verifica); criação de 

tabelas para alimentação das informações (tabelas de prefixo de telefones, de 

estados, de municípios, tipos de logradouros, profissões. As tabelas utilizadas 

pelo IBGE, Correios e Receita Federal são ótimas fontes de padronização). 

5.º – É necessário que o processo de manutenção do conteúdo seja 

contemplado no processo de dotação orçamentária da empresa. Qual o 

investimento total necessário? Quais processos serão utilizados? Quais os 

processos alternativos, no caso de haver complicações com os processos 

principais? Quais os resultados esperados? Quais os benefícios resultantes? 

Risco envolvido (caso prático): Em certa empresa, não existia um processo 

alternativo para o processo de atualização de cadastros que eram adquiridos 

das empresas de companhia telefônica. O mercado no qual a empresa estava 

inserida estava passando por grandes mudanças regulatórias, e a empresa 

ficou sem o contrato com as empresas de telefonia. A falta de processos 

alternativos quase levou à empresa à falência (mas, nesse caso, é claro, 

havia outros fatores envolvidos). 

 

Por estes pontos relacionados, fica óbvia a necessidade da criação de uma área 

responsável exclusivamente pela administração do BID. As atividades de gestão 

envolvidas são muitas e envolvem ter não somente o acompanhamento técnico mas 

também o uso de políticas e aplicação de ações financeiras. A projeção de cenários 

também é importante, pois uma mudança qualquer pode comprometer toda a 

estrutura de relacionamento com os clientes existentes. 



 

 

 
 

 
 
 

 

1.1 – A importância para o presidente da empresa 

 

Este item é válido não só para o presidente, mas para todos os que dirigem alguma 

organização: chefes de organizações governamentais, líderes de organizações não 

governamentais, líderes de entidades sem fins lucrativos, sócios de pequenas e 

médias empresas, entre outras. 

Nada pode ser mais desgastante para um dirigente do que o fato de vir a 

público explicar o resultado da tomada de uma decisão que se revelou um caos, com 

base em dados pobres ou incorretos. 

Um caso interessante de decisão tomada com dados incompletos diz respeito 

ao bombardeio feito à embaixada da China durante a Guerra de Kosovo4. Conforme 

cita, em sumário, o jornal New York Times, entre junho e julho de 1999, os Estados 

Unidos e os aliados estavam promovendo uma campanha de artilharia aérea para 

retirar os sérvios de Kosovo. Os locais para serem bombardeados eram indicados 

por agências de investigação de diversos paises aliados. A Central Intelligence 

Agency (CIA) pegou um desses locais, indicados como locais de armazenamento de 

armas dos iugoslavos. O local foi selecionado com base em informações antigas, e 

no local existia a embaixada chinesa. O processo de validação de locais escolhidos 

falhou. Uma bomba explodiu no local matando três chineses e ferindo vinte. O 

Governo norte-americano foi obrigado a assumir o erro e, para reparar os danos 

morais causados aos chineses, teve de pagar aproximadamente vinte e oito milhões 

de dólares. 

                                                 
4 Exemplo extraído e traduzido do cap.7 (“Disaster played out in public”), do livro Data quality: field guide, de 
Thomas C.Redman. 



 

 

 
 

 
 

Neste exemplo, quem teve de dar explicações foi o Presidente americano. Ir a 

público pedir desculpas não é tarefa fácil, ainda mais quando o erro provocou a 

perda de vidas. No dia-a-dia corporativo, podemos fazer a seguinte analogia: uma 

decisão tomada com dados incorretos pode levar a perda, talvez não de vidas mas 

de empregos. 

Podemos citar a situação vivida pelo governo brasileiro durante a implantação 

do programa social Bolsa Família, o programa de transferência de renda apresentou 

diversos problemas, por causa da má qualificação dos dados. Foi implantado, mas o 

volume de recursos mal utilizados foi muito grande: em 2004, por exemplo, a 

estimativa de perda era de sessenta e nove milhões de dólares5. Isso porque: 

– muitas famílias receberam o benefício em dobro, em virtude das 

duplicidades existentes; 

– famílias de boa condição financeira receberam o benefício, devido às 

falcatruas geradas dentro das prefeituras responsáveis pelo cadastramento 

das famílias; 

– a evolução socioeconômica não foi acompanhada, pois se uma família 

progredisse, não deixava de estar inscrita no programa, consumindo recursos 

que poderiam ser direcionados para famílias mais necessitadas; 

– a presença dos filhos na escola era a condição básica para o pagamento do 

benefício, mas o controle era pífio e a evasão escolar continuou em alta. 

 

Esta situação foi muito explorada pela imprensa brasileira. Por muitas vezes, o 

ministro responsável pelo gerenciamento do programa teve de dar explicações à 

sociedade sobre a má qualificação dos dados. 

                                                 
5 Conforme notícia publicada no Jornal O Estado de S. Paulo, de 2 de junho de 2004. 



 

 

 
 

 
 

Uma minipesquisa proprietária realizada por Redman sugere que 10% das 

receitas de uma organização típica são perdidos com os custos apresentados por 

dados pobres e incorretos6. Ainda segundo Redman, os responsáveis por empresas 

e órgãos sabem que os custos apresentados acima são relativos aos custos fáceis 

de serem medidos; entretanto, existe também a tomada de decisões erradas e a 

moral baixa, custos difíceis de serem medidos mas de grande relevância.7. 

Dirigentes de empresas sabem que na era da informação em que vivemos, 

com atividades complexas relacionadas com a internet, globalização, gerenciamento 

de canais de suprimento (supply chain management), gerenciamento do 

conhecimento, etc., a acurácia dos dados tem importância fundamental nas 

estratégias corporativas8 

Continuando com base em Redman, dirigentes de empresas, após trabalhar 

com qualificação da informação em várias indústrias, sabem que só há três opções9: 

– liderar um movimento pela qualidade de dados e aumentar as receitas; 

– esperar até que as receitas sejam ameaçadas e partir para as ações que 

evitem as perdas; 

– ganhar experiência com as perdas. 

 

Decerto, os responsáveis por empresas sabem da importância da criação de 

processos que garantam informações qualificadas, especialmente no caso das 

informações relacionadas diretamente com o cliente. Vamos tomar como exemplo 

uma empresa com fortes ganhos advindos do canal de vendas internet… Um erro na 

apresentação de uma informação pode ser o motivo para a perda de um cliente, já 

                                                 
6 REDMAN, Thomas C. Data quality: the field guide. USA/MA: Digital Press, 2001. cap.1. p.3. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. p.4. 
9 Ibidem. 



 

 

 
 

 
 
que o cliente que compra via internet quase sempre encontra à sua disposição 

diversas empresas. Portanto, a fidelidade é algo que deve ser mantida com ações de 

fidelização, mas também com uma boa qualidade de dados. 

No artigo da consultora Drescher, citado na Introdução, existe uma passagem 

interessante sobre o papel do CEO (presidente): 

 

A liderança ajuda a estabelecer o objetivo em comum. Se o 
CEO define que a nova abordagem para desenvolver uma 
estratégia vem das decisões das análises dos dados, as 
ações tendem a fluir. Deixar claros tanto a visão como o 
processo facilita a colaboração departamental. As pessoas 
principais dentro da organização (que falam as diferentes 
línguas) são fundamentais para ajudar a alcançar a 
colaboração em qualquer iniciativa com dados e estar um 
passo mais próximo do conhecimento dos seus clientes. 

 

Observação: 

Os principais gerentes de uma organização não podem simplesmente delegar para 

os subordinados a manutenção do processo de qualificação de dados, pois as 

perdas podem ser grandes. Em contrapartida, é evidente que quando o processo 

funciona os ganhos podem ser enormes10.  

 

 

1.2 – O diretor de vendas não vive sem isso 

 

Dados qualificados podem ser a salvação de um diretor e da equipe de vendas de 

uma empresa. Em algumas indústrias, a dependência da área comercial por dados 

qualificados é crucial para a manutenção de um bom volume de vendas. Empresas 

que fazem vendas ativas por telefone, ou que fazem visita de porta em porta, ou que 

utilizam a internet dependem totalmente de cadastros corretos e atualizados.  
                                                 
10 Ibidem. p.5. 



 

 

 
 

 
 

A realidade nas empresas costuma apresentar situações interessantes para 

análise. Muitas vezes, por exemplo, a equipe costuma colocar a “culpa” da baixa de 

vendas no cadastro. Mas quem participa ativamente de processos de vendas sabe 

que quando as vendas não estão boas e obviamente as vacas estão magras, sobra 

“culpa” para todos. E as muletas são várias, seja porque a cobrança está muito 

agressiva e gerando descontentamento dos clientes, seja porque as medidas 

econômicas do Governo prejudicaram os orçamentos dos clientes, seja porque o 

Marketing não trabalha adequadamente nas áreas onde estão os principais clientes 

e prospects, seja porque a área de Distribuição (Logística) atrasa as entregas, e por 

aí vai o conjunto de desculpas, ou melhor, atribuição de culpa a outras áreas. 

Todavia, o pessoal do Comercial, muitas vezes tem uma resistência grande a 

participar de um processo de atualização de cadastro. Tudo indica que alguns 

consultores pensem: “Se o cliente é meu, por que vou atualizar o cadastro da 

empresa?”; e no ano seguinte, durante uma nova campanha de vendas, o consultor 

recebe uma ficha desatualizada, fruto do trabalho malfeito desenvolvido por ele 

mesmo ou por um outro consultor. Existe também uma eterna discussão entre as 

Seguradoras e os Corretores. Seguradoras têm grande dificuldade para ter acesso 

aos cadastros dos clientes, pois os consultores é que acabam servindo de 

intermediários. Sem dúvida, isso prejudica em muito o processo de CRM das 

Seguradoras. 

Em uma empresa onde trabalhei, colocamos em funcionamento um programa 

de incentivo para os consultores de venda por telefone, a fim de que fossem 

aproveitadas as ligações para atualização dos cadastros. O que era para ser uma 

atividade colaborativa e acessória acabou virando regra, pois os consultores se 

adaptaram à renda mínima que era oferecida pelo programa e deixaram de efetuar 



 

 

 
 

 
 
as vendas. 

 

Observação: 

O diretor de vendas e a alta administração precisam deixar claro para os consultores 

que o cadastro pertence à empresa, na verdade é um ativo da empresa, e que 

portanto somente um trabalho de atualização bem-desenvolvido poderá gerar bons 

resultados.  

 

 

1.3 – O diretor financeiro precisa ver com outros olhos 

 

Como é de costume, o diretor financeiro ou chief financial officer (CFO) sempre tem 

a visão de que tudo é custo, e que todo custo que não faz parte da produção de 

produtos é passível de ser cortado. Utilizando-se do viés apropriado, a visão do 

diretor financeiro é correta: os custos devem ser, sempre que possível, cortados, até 

o limite que não cause impacto para o funcionamento da empresa. Entretanto, a 

manutenção de um bom cadastro e a qualificação de dados em geral podem evitar 

outros custos. Sendo assim, o diretor financeiro deve abrir os olhos e identificar os 

benefícios que a qualificação de dados apresenta. 

Para Redman, é através dos dados que o diretor financeiro pode saber como 

estão os recursos financeiros da empresa; e por recursos podemos entender caixa, 

estoque, patrimônio, aplicações e investimentos11. Um erro no controle de pedidos 

pode provocar estragos enormes na saúde financeira da empresa. Um billing 

(cobrança) executado com dados incorretos pode gerar grande insatisfação nos 

                                                 
11 REDMAN, Thomas C. 2001. cap.3. p.15. 



 

 

 
 

 
 
clientes. Dados não confiáveis sobre o que tem no estoque pode quebrar a empresa, 

gerando custos indevidos ou não permitindo a entrega dos produtos em prazos 

adequados. 

 

Observação: 

O diretor financeiro precisa participar do processo de qualificação de dados. A 

tomada de decisão com dados pobres ou incorretos pode gerar muito mais prejuízo 

do que a estruturação de rotinas adequadas de qualificação. Uma linha no 

orçamento contendo investimentos para a qualificação de dados pode evitar grandes 

perdas. 

 

 

1.4 – O marketing precisa conhecer seus clientes e prospects 

 

Para Redman, o Marketing preocupa-se com a qualidade dos dados, pois são deles 

que saem quase todas as informações sobre clientes, mercado, concorrentes, entre 

outras – com raras exceções feitas às informações técnicas ou pessoais guardadas 

com os consultores de vendas. Redman cita o exemplo de que um consultor de 

venda pode saber que tipo de caixa de charuto cubano um cliente gosta; 

informações como essa podem ser decisivas para se fechar negócio, mas não faz 

parte da modelagem de nenhum sistema de informação da empresa12. 

Redman cita o trabalho feito por Michael Treacy & Fred Wiersma, segundo o 

qual uma empresa líder trabalha sempre, com ou sem foco, em três vertentes: 

Intimidade com o cliente, Produto leader; Preço líder. Nesta monografia, o ponto que 

                                                 
12 Ibidem. p.21. 



 

 

 
 

 
 
interessa para nós é a Intimidade com o cliente, pois é impossível falar em 

intimidade com o cliente sem o conhecimento necessário; para conhecer, é 

necessário ter dados qualificados à disposição. O conhecimento é que pode levar a 

um relacionamento estável e duradouro. Uma anedota sobre a divisão de uma 

grande empresa, com os seus esforços de comércio voltados em 90% somente para 

o mercado individual, apresenta que os bancos de dados dessa empresa não 

possuíam a indicação do sexo. Saber o sexo do cliente, sobretudo na 

comercialização de produtos individuais, parece ser o mínimo requerido13. Eis aí a 

necessidade da criação de um banco de dados com informações importantes e 

qualificadas. 

Estratégias de negócios como um todo dependem, logicamente, de dados 

dos clientes. Como manter um produto líder sem conhecer as necessidades dos 

clientes? Qual a característica mais importante do meu produto para o meu cliente? 

Quais os diferenciais competitivos considerados no meu produto? Qual o momento 

adequado para alterar o meu produto? 

Claro que o preço é uma variável importante, e sempre deve ser considerada, 

mas o preço está associado diretamente ao cliente e ao tipo de produto comerciado. 

Um produto destinado à classe mais alta da sociedade, neste caso diferenciado, não 

pode ter um preço que seja acessível a toda a sociedade; assim, deixaria de ser um 

produto seletivo. Portanto, até mesmo para estabelecer o preço adequado é 

necessária a estruturação de bancos de dados qualificados. 

Nesse ponto ligado ao conhecimento do cliente e geralmente nas empresas a 

área que mais se preza a esta ação é o Marketing. Vale citar um trecho escrito pelo 

poeta Fernando Pessoa, que também se ocupava da emissão de opiniões 

                                                 
13 Ibidem. p.22. 



 

 

 
 

 
 
socioeconômicas. Este trecho foi escrito em janeiro de 1926, na revista Comércio e 

Contabilidade, em um texto chamado “A essência do comércio”: 

 

Ora toda a gente que serve deve. parece-nos, buscar 
agradar a quem serve. Para isso é preciso estudar a quem 
serve – mas estudá-lo sem preconceitos nem antecipações; 
partindo, não do princípio de que os outros pensam como 
nós – mas do princípio de que, se queremos servir os outros 
(para lucrar com isto ou não), nós é que devemos pensar 
como eles: o que temos que ver é como é que eles 
efetivamente pensam, e não como é que nos seria 
agradável ou conveniente que eles pensassem.14 

 

Pesquisar e entender as necessidades do cliente, através da manutenção de banco 

de dados é muito importante para a sobrevivência de uma empresa, pois muitas 

vezes o preço não é o único diferencial. Fernando Pessoa cita o caso, ocorrido antes 

da Primeira Guerra Mundial, de umas taças que eram exportadas para a Índia pelos 

ingleses, colonizadores que mantinham a tradição de comer os ovos quentes nessas 

taças. Os exportadores ingleses estranharam que a procura pelas taças havia 

despencado ao nível de quase zero, e portanto buscaram saber o motivo. 

Descobriram que os exportadores alemães estavam comerciando o produto pelo 

mesmo preço, mas com uma significativa diferença: o tamanho da boca da taça era 

maior e podia acomodar melhor o ovo produzido pelas galinhas indianas, que era 

muito maior15. Caso como esse, mostra que é necessário conhecer as necessidades 

dos clientes para gerar a intimidade; e hoje, com a grande quantidade de clientes, 

somente é possível realizar tal atividade através de banco de dados. 

As empresas que necessitam manter a intimidade com o cliente acabam 

enfrentando dois grandes desafios, segundo Redman; 1.º – desenvolver uma única 

                                                 
14 PESSOA, Fernando. Sociologia do comércio – Obras fundamentais da cultura portuguesa. Coleção Antologia 
– C.E.P. s.d. 1.ed. p.37. Republicação especial feita no Brasil em 1997, com patrocínio da JCTM Marketing 
Industrial Ltda. e apoio da Votorantim Celulose e Papel. 
15 Ibidem. p.36. 



 

 

 
 

 
 
visão para o cliente e que todas as unidades da empresa trabalhem com essa visão 

unificada; 2.º – os bancos de dados muitas vezes são incompletos e cheios de erros; 

assim sendo existe a necessidade do trabalho conjunto de todas as áreas da 

empresa para que os resultados sejam adequados. 

Redman reforça que muitas vezes a falta de um trabalho coordenado entre o 

departamento de vendas e o resto da empresa é o principal responsável pela 

existência de dados desqualificados16. Nesse caso, vale apresentar que 20% 

(estatística do mercado americano) das malas-diretas enviadas são perdidas, 

gerando custos desnecessários. Pode ser um nome ou endereço que está incorreto, 

sem contar os casos de cadastros duplicados. 

 

Observações: 

– É importante pesquisar constantemente as necessidades dos clientes, focando 

sempre na obtenção dos dados mais importantes para as principais estratégias. 

– Unidades de negócios diferentes necessitam de informações diferentes. Nesse 

caso, os dados devem ser modelados para atender às diferentes necessidades. 

 

 

1.5 – Onde entra o diretor de Tecnologia da Informação? 

 

O diretor de Tecnologia da Informação ou CIO (Chief Information Officers) entra no 

meio de uma grande tempestade. Se o diretor financeiro não tem a informação 

correta ou o diretor de Marketing não consegue acessar os dados, certamente irão 

culpar o diretor de Tecnologia da Informação (TI). Todos partem do pressuposto, 

                                                 
16 REDMAN, Thomas C. 2001. cap.4. p.23. 



 

 

 
 

 
 
segundo Redman, de que, se os dados estão em computadores, devem estar 

corretos e disponíveis para uso; se não estão, a culpa é da área de TI17. 

Outros motivos que trazem preocupação para o diretor de TI é que 

geralmente seus departamentos perdem muito tempo18: 

– limpando dados ruins quando da implantação de um novo sistema, isto para 

evitar que os usuários aceitem o novo sistema; 

– escrevendo softwares que conversam entre si; 

– desenvolvendo e implementando tecnologias para suportar novos negócios, 

tais como gerenciamento de recursos, data mining e sistemas empresariais; 

– respondendo aos usuários o que significam os dados. 

 

Geralmente, diretores de TI não gostam do envolvimento da sua equipe em 

processos de higienização (clean up) ou de correção de dados. Consideram mais 

importante a busca de novos sistemas ou equipamentos que possam resolver os 

problemas de uma vez por todas. Processos de correção e higienização são vistos 

como perda de tempo. Entretanto, o perigo existe. E a tomada de decisão pode ser 

muito prejudicada com a utilização de sistemas com dados pobres e incorretos. 

 

Observações: 

– Nem sempre adquirir o sistema que é o estado da arte pode solucionar problemas 

antigos. 

– A criação de sistemas com base em tabelas parametrizáveis (ver exemplos nos 

Anexos) é uma boa solução. Todo dado que pode ser preenchido a bel-prazer pelo 

usuário dificilmente será transformado em informação útil. 

                                                 
17 Ibidem. p.27. 
18 Ibidem. 



 

 

 
 

 
 
– Dicionário de dados atualizado e disponível aos usuários é o mínimo que uma área 

de desenvolvimento em TI deve manter. 

 

 

1.6 – A participação da área de Recursos Humanos e Treinamento 

 

No Resumo desta monografia foi feito um comentário a respeito da atmosfera criada 

pelos japoneses conhecida como ba. Uma empresa, para ter sucesso na 

implantação de um processo participativo de qualificação de dados, necessita do 

envolvimento de todos. Por conseguinte, uma das melhores maneiras para obter 

esse envolvimento é através da área de Recursos Humanos e Treinamento. As 

diretrizes básicas de uma política de atualização de dados devem ter 

fundamentalmente a previsão do investimento necessário para o treinamento de 

todos os envolvidos na captação de dados. 

As áreas envolvidas no processo de inclusão e alteração de dados 

primordiais para a manutenção de um bom cadastro ou de informações para tomada 

de decisões estratégicas devem ser constantemente treinadas. Esse treinamento em 

qualificação não pode ser considerado simplesmente como um doutrinamento dos 

colaboradores, mas sim como uma ferramenta que poderá trazer diferencial 

competitivo para a empresa. Assim, o ideal é que sejam criadas métricas contendo o 

grau de qualidade dos mais importantes da empresa, e que estes resultados sejam 

divulgados com freqüência. 

 

Observações: 

– O treinamento deve focar que os bancos de dados são ativos da empresa. 



 

 

 
 

 
 
– Consultores de vendas devem ser alertados: uma ficha de cliente mal preenchida 

hoje retorna amanhã para uma nova tentativa de venda. 

– Deve-se prever avaliação de desempenho durante o treinamento. 

 



 

 

 
 

 
 

CAPÍTULO 2 

O PONTO CENTRAL DA QUALIFICAÇÃO DE DADOS 

 

 

 

 

2.1 – A preparação do ambiente 

 

O ambiente em uma empresa deve estar preparado para a qualificação de dados. 

Isso significa que a estrutura da empresa deve estar preparada para trabalhar com 

dados qualificados. A responsabilidade não pode ser atribuída somente a uma área. 

Conforme comentamos no Capítulo 1, é importante que exista uma área com a 

missão direta de criar mecanismos para implantar e controlar os processos de 

qualificação de dados da empresa; por outro lado, a atmosfera existente na empresa 

deve mostrar a todos os funcionários e colaboradores a importância da obtenção e 

manutenção de dados qualificados. Recursos tecnológicos são importantes e podem 

até servir como diferencial competitivo, mas não representam muito se os 

funcionários e colaboradores não forem preparados para atender aos processos de 

qualificação de dados. 

 

Exemplos de ocorrências com CPFs que devem ser evitadas 

 

Certo dia, fui até uma loja de uma grande operadora de telefonia celular para 

adquirir uma nova linha, e a operadora que estava atendendo ao público estava 

lançando um único CPF nas fichas de novos clientes. Esta ocorrência prejudica em 



 

 

 
 

 
 
muito a qualidade das bases de dados, além de aumentar o custo, pois certamente 

existirá a necessidade de um esforço adicional futuro para a obtenção da informação 

correta. 

A experiência mostra que em muitos casos os funcionários, quando 

necessitam da informação do CPF de um cliente, e a informação não está 

disponível, acabam utilizando CPFs viciados, por exemplo: 111111111-11 ou 

555555555-55. Nesse caso, o ideal, além de implementar a validação do Dígito de 

Controle, seria o uso de uma rotina de validação seqüencial de caracteres. 

A estruturação de um banco de dados de CPFs suspeitos é muito 

interessante e pode evitar prejuízos. O uso eficiente deste banco de dados pode 

alertar o funcionário de que o CPF que está sendo utilizado tem a condição de 

inativo na Receita Federal, por exemplo. 

Portanto, é condição básica que exista na empresa a preocupação com a 

obtenção correta de dados, e todos devem ser informados de quais os caminhos 

seguidos para a qualificação. 

 

Observação: 

Os sistemas devem ser preparados para identificar o que pode ser uma falha de 

procedimento ou o que pode ser uma fraude. Por exemplo: Ficha de um cliente 

contendo o CPF da sogra do cliente é uma possível fonte de fraude.  

 

 

2.2 – A preparação dos agentes 

 

Optei por utilizar o termo “agente” para designar todas as pessoas que fazem 



 

 

 
 

 
 
contato direto com os clientes, não me restringindo somente aos operadores do 

CIC19. Estes colaboradores merecem acompanhamento e treinamento especial, pois 

o trabalho executado por eles permite contato direto com os clientes e, portanto, 

esse contato pode ser a única oportunidade para a obtenção de informações 

qualificadas. A participação da área de Treinamento, como foi referido no capítulo 

anterior, deve direcionar esforços para a obtenção de informações qualificadas. 

Muitas vezes, o agente solicita o nome de um cliente, mas não se esforça para obter 

o nome correto. Isso pode gerar documentos incorretos e imprecisos, que por sua 

vez podem gerar situações de desconforto. O nome correto é “Edison” ou “Edson”? 

“Elena” ou “Helena”?, “Rossano”, “Rosano” ou “Roçano”? 

Pode até existir por parte da empresa o esforço para criação de um agente 

universal20 que seja capaz de realizar qualquer tipo de contato, tanto recebendo 

através de um número de atendimento 0800, 0300 ou chat, quanto realizando 

chamadas para confirmações de cadastros, vendas de produtos ou enviando e-mails 

personalizados (e-mails padrões podem ser enviados via sistemas especializados no 

envio de grandes volumes de e-mails). Mas o desafio a enfrentar será o grande 

volume de informações que o agente terá que lidar, e que portanto poderá afetar a 

qualidade dos dados que irá coletar21. 

 

 

2.3 – As fontes de atualização do BID 

 

Inúmeras são as fontes possíveis para atualização de um banco de dados. Os 

                                                 
19 O termo “CIC” foi extraído do livro de PEPPERS & ROGERS, CRM Series: call center 1to1. São Paulo: Makron 
Books, 2001. cap.2. p.17. 
20 Ibidem. p.32. 
21 Ibidem. p.33. 



 

 

 
 

 
 
recursos necessários (ambiente, agentes, sistemas e os processos) devem ser 

organizados e estruturados de tal forma que a atualização possa ser feita com 

qualidade. A palavra, nesse caso, é integração entre as fontes. O descompasso 

entre as fontes motivado por falhas na organização e estruturação dos recursos 

pode trazer, como já mencionado, prejuízos e desconfortos no relacionamento com o 

cliente. 

 

 

2.4 – Centros de Interação com Clientes (CICs)22 

 

São centros preparados para interagir com os clientes, não importando a forma de 

acesso, se via voz ou via internet protocol (IP) ou combinando as duas tecnologias 

em uma tecnologia chamada VOIP (voz sobre IP), a qual permite combinar a 

recepção e o envio de mensagens por voz ou dados (e-mail e chat). Os CICs estão 

substituindo os call centers comuns, conforme transcrição abaixo extraída da 

introdução do livro de Peppers & Rogers19: 

 

Está terminada a era do call center tradicional. Com o 
advento da Internet, os clientes (empresas e consumidores) 
não mais se contentam com o serviço limitado oferecido 
pela maioria dos call centers. Algumas empresas de cliques 
e tijolos são especialmente culpadas por tratar como 
estranhos os clientes que visitam seu web site. Isso porque 
um número significativo de empresas ainda não comparte 
dados de clientes nos diversos pontos de contato com eles. 
Honestamente, não é mais possível ter uma visão tão 
estreita de seus clientes. Os clientes de hoje esperam que 
as empresas sejam capazes de responder perguntas e de 
resolver problemas, independentemente de como foi feita a 
compra, pessoalmente, pelo telefone, por fax, correio 
eletrônico ou on-line. 

 

                                                 
22 Ibidem. p.32. 
 



 

 

 
 

 
 
Uma empresa não deve mais perguntar se vai criar um CIC. Esta é condição básica 

para o bom atendimento aos clientes, perpetuando desta forma o relacionamento. 

Se existe relacionamento é porque existe contato, e se existe o contato, nada melhor 

do que aproveitá-lo para a coleta de informações. Neste ponto é importante que os 

recursos estejam ajustados e preparados, pois a oportunidade para obtenção de 

informações qualificadas pode ser única. 

 

Observação: 

Não basta tecnologia para se ter um CIC que atenda bem aos clientes e que 

obtenha dados qualificados. Um CIC deve ser preparado para ter as pessoas como 

objetivo final. Nem sempre tecnologia é tudo. Assim, o ambiente tem que estar 

preparado para funcionar como grande aglutinador dos recursos e pessoas, pois “a 

tecnologia funciona muito bem, mas se esquece de que há um ser humano do outro 

lado da linha. São necessárias respostas personalizadas, adequadas às 

necessidades específicas de cada cliente” (Peppers & Rogers). É nesse ambiente 

que o cliente precisa ser abraçado. Feito o contato, deve-se aproveitar o momento 

para atualizar os dados suspeitos de desatualização. 

 

 

2.5 – Vendas, revendas, distribuidores e corretoras 

 

Os responsáveis pelo contato com o cliente com foco em vender – que neste 

trabalho além da área de Vendas de uma empresa incluímos também revendas, 

distribuidores e corretores – têm importância fundamental no processo de 

atualização dos cadastros. Como citei no item “O diretor de vendas não vive sem 



 

 

 
 

 
 
isso” as dificuldades para fazer com que o vendedor participe do processo são muito 

grandes. Mas esta fonte de contatos não pode ser desprezada; e os recursos devem 

ser alocados da melhor maneira possível, para que os vendedores possam participar 

do processo obtendo informações qualificadas. 

 

 

2.6 – Pesquisa direta 

 

A estruturação de pesquisas com o foco direto na atualização dos dados pode ser 

uma boa medida para manter sempre um cadastro atualizado e livre de erros. As 

pesquisas podem ser realizadas periodicamente e devem seguir uma política (ver 

Introdução). A pesquisa deve focar os dados com maior nível de perecibilidade,  

como por exemplo endereços e telefones (residencial, comercial e de 

correspondência), estado civil (se casado, o número de filhos), empresa para qual 

trabalha, carros, imóveis. A atualização do endereço e do telefone de 

correspondência é o que requer maior atenção, pois tais campos não podem ser 

confundidos com o endereço residencial e o telefone residencial. São clássicos, mas 

não assumidos, os casos em que a esposa do cliente de uma grande corporação 

descobre que o marido tem uma amante. Desconfortos como esse poderiam ser 

evitados se a correspondência ou o telefonema não fossem realizados diretamente à 

residência do cliente. 

A pesquisa para atualização cadastral, acima descrita, pode ser viabilizada 

por telefone ou mala-direta. Mas a atualização, via fax, também pode ser um recurso 

interessante, embora os percentuais de retorno nem sempre sejam os mais 

satisfatórios. 



 

 

 
 

 
 
 

Observação: 

Para dar credibilidade ao processo de pesquisa, é importante manter sempre um 

canal de comunicação direto com a empresa, como por exemplo um número 0800 

para eliminação de dúvidas. O momento pelo qual passamos é crítico. Existem 

muitas empresas fantasmas e não idôneas que estruturam processos idênticos aos 

de empresas consolidadas para obter de forma ilícita informações importantes dos 

clientes. Caso o cliente não se sinta confortável em responder ao questionário, ele 

pode ser direcionado para um CIC preparado para sanar as dúvidas do cliente. Em 

setor de listas telefônicas, por exemplo, é comum o aparecimento de quadrilhas 

especializadas na criação de processos de atualização de cadastros ou de venda de 

anúncios falsos. Estas quadrilhas estruturam empresas com recursos idênticos aos 

das empresas corretas e acabam por gerar grandes prejuízos para o cliente e 

conseqüentemente para a imagem das empresas honestas. 

 

 

2.7 – Internet 

 

A cada dia, pesquisas apontam para o crescimento de usuários de computadores 

com acesso a internet. Portanto, a web pode ser uma ótima fonte de atualização de 

dados, basta que o cliente tenha à disposição telas bem-estruturadas, que permitam 

a navegação prática e rápida. 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
2.8 – Aquisição de cadastros 

 

A aquisição de cadastros, bem como a realização de permutas, são ações que 

podem fazer parte da política de uma empresa e que podem contribuir em muito 

para a manutenção adequada dos dados cadastrais dos clientes. A troca de 

informações com outras empresas pode ser uma ótima maneira de reduzir os custos 

com a atualização de cadastro. Porém, é necessário tomar algumas medidas de 

segurança; e, é óbvio, assegurar-se de que a empresa parceira não mantém 

relacionamento com concorrentes ou têm intenção futura de estruturar negócio 

semelhante. Há alguns anos houve por parte de uma empresa broker de listas (que 

comercia listas) ligada a uma grande Editora de revistas a iniciativa da criação de um 

clube para atualização dos dados. Nesse clube, todos os associados tinham acesso 

aos dados atualizados a um custo bem reduzido em relação ao custo padrão de 

mercado. A idéia era ótima, mas não evoluiu. Tudo indica que teria sido por causa 

de um mecanismo inadequado que colocava todos os associados na mesma 

condição para aquisição de dados; alguns associados inseriam milhões de registros 

atualizados por ano, enquanto outros inseriam milhares. Mas essa explicação do 

insucesso do clube é uma avaliação minha; certamente, podem ter existido outros 

fatores. 

Os cadastros públicos poderiam ser uma ótima fonte de dados para 

atualização de dados. Quem tem contato com o mercado americano, sabe que o 

dados públicos são comercializados e fazem crescer o volume de negócios, fazendo 

o Marketing Direto atingir bilhões de dólares por ano. Infelizmente o mercado 

brasileiro ainda é muito imaturo e pouco regulamentado, não permitindo o acesso a 

cadastros que poderiam ajudar no processo de garantia de atualização e correção 



 

 

 
 

 
 
dos dados. Por exemplo, o acesso aos cadastros das companhias telefônicas, por 

lei, é garantido somente às Editoras de listas telefônicas, mas, sem dúvida, poderiam 

contribuir bastante para melhorar os processos de atualização de bases cadastrais 

de empresas que realizam trabalhos com ética e respeito ao cliente. O cadastro do 

Imposto de Renda e o cadastro do Detran poderiam também ajudar o trabalho das 

empresas, pois os custos com correspondências devolvidas e cobranças não 

executadas seriam reduzidos. 

 

 

2.9 – Planilhas soltas em micros de usuários 

 

É comum nas empresas a existência de planilhas com informações importantes a 

respeito dos clientes totalmente desvinculadas dos sistemas corporativos. Essas 

planilhas podem estar na área de Vendas, de Marketing, de Cobrança, entre outras. 

Apesar das dificuldades envolvidas, é necessário que seja feito esforços para tentar 

direcionar estas informações à base corporativa. Tais planilhas podem significar uma 

ótima fonte de dados para atualizar os cadastros corporativos. 

 



 

 

 
 

 
 

CAPÍTULO 3 

CONCEITOS TÉCNICOS DISPONÍVEIS 

 

 

 

 

Ao longo dos anos, o direcionamento do foco da gestão estratégica das empresas 

foi mudando. Na década de 1930 e até meados da década de 1970, o foco era no 

produto. Somente o produto importava; logo, todos os esforços eram colocados na 

produção, e a opinião do cliente pouco importava. Da década de 1970 até a década 

de 1990, o foco passou a ser a tecnologia, não importando se era para informação 

ou ganho de produtividade para produção em massa. O objetivo era produzir o 

mesmo produto para qualquer tipo de cliente. 

A partir da década de 1990, o direcionamento foi mudado para o cliente; 

afinal, percebeu-se que nem todo o mundo é igual, que as diferenças existem, e, 

portanto, os produtos devem ser adaptados à necessidade dos clientes. É claro que 

nem em todas as indústrias é possível personalização de produtos, mas, 

indubitavelmente, é possível a produção segmentada. Para viabilizar as análises das 

necessidades dos clientes, surgiram os bancos de dados voltados para os clientes, 

conhecidos como Database Marketing. Ele contribuiu bastante para a obtenção de 

informações valiosas à realização de ações focadas nos clientes. Termos como 

segmentação dos clientes, upselling, cross-selling de produtos, LTV (life time value, 

que é a análise da capacidade de compra de um cliente ao longo de um período de 

tempo) passaram a fazer parte do dia-a-dia das áreas responsáveis pela geração de 

ações focadas nos clientes. Daí surgiram as áreas de relacionamento com os 



 

 

 
 

 
 
clientes, implantadas com muito sucesso em algumas empresas. Mas a necessidade 

por informações que viabilizam a preparação dos planos estratégicos de marketing e 

de gestão acabou por propiciar a criação de grandes depósitos de dados conhecidos 

por DataWarehouse (DW). 

Tanto o Database Marketing quanto o DW passaram a necessitar de 

informações em grandes volumes e também qualificadas. Então, surgiram 

ferramentas especializadas nas cargas desses bancos de dados e também em 

processos de qualificação de banco de dados. Esses dois assuntos, carga e 

higienização dos bancos de dados, serão tratados nos tópicos a seguir. 

 

 

3. 1 – O conceito do cadastro único 

 

O sonho de muitos CIOs e CEOs é a criação e a manutenção de um cadastro único 

ou cadastro centralizado, no qual todas as informações cadastrais dos clientes 

possam estar armazenadas com disponibilidade, qualidade e segurança. As políticas 

de atualização devem estabelecer qual a área responsável pela manutenção dos 

dados cadastrais, e a mesma política deve estabelecer os processos, mecanismos e 

periodicidade de atualização. A manutenção de uma base centralizada poderá 

facilitar o contato com o cliente e reduzir custos com o cadastro, pois cada contato 

do cliente com a empresa pode gerar uma oportunidade para atualização do 

cadastro, especialmente se a ligação partiu do cliente. 

A modelagem da base de dados cadastrais deve ser executada de maneira 

que possa atender as diversas áreas de uma empresa com as informações de uso 

comum. Pontos a considerar no processo de modelagem de uma base de dados 



 

 

 
 

 
 
cadastrais: 

1.º – As informações específicas de cada área não devem fazer parte da 

modelagem do cadastro único. Em um Banco, por exemplo, a informação 

referente à metragem de uma fazenda (em alqueires) é interessante para o 

departamento de operações rurais de crédito, mas certamente não é 

interessante para os demais departamentos. 

2.º – O tamanho dos campos variáveis (ou para os administradores de banco 

de dados puritanos – o tamanho das colunas) devem ser adequados às 

necessidades das diversas áreas. Em uma companhia de cartão de crédito, 

por exemplo, é comum o processo de impressão de cartões exigir que o 

nome do cliente seja reduzido, mas decerto os demais processos 

necessitaram do nome completo. 

 

Na breve citação a seguir, extraída do texto “Plain english on data quality: the high 

costs of low quality data de larry english”, localizado no site da empresa Identex, é 

possível observar como nem sempre é fácil responder a uma pergunta crucial para o 

negócio (uma pergunta que pode significar a existência da empresa): 

 

A major bank had 251 different customer files that it had to 
analyse just to answer the question, “Who is our best 
customer?” 23  

 

Observação: 

A proliferação de base de dados contendo dados cadastrais deve ser evitada, pois o 

custo de manutenção pode ser aumentado, e a exposição a falhas pode minar a 

                                                 
23 Tradução: “Um grande banco tinha 251 diferentes cadastros de clientes e tinha que analisar estes cadastros 
para responder a questão: ‘Qual é o nosso melhor cliente?’”  



 

 

 
 

 
 
credibilidade da empresa. 

 

 

 

 

3.2 – Householding: agrupamento de informações por endereço 

 

O householding consiste no agrupamento de informações (ou registros) de um 

indivíduo ou de uma família. De modo geral, pode-se afirmar que é o registro único 

de um endereço ou de uma família. O agrupamento é importante, pois permite a 

identificação do potencial de negócios (nesse caso, potencial de compra) que um 

determinado endereço pode oferecer para a empresa responsável pelo cadastro. A 

informação do potencial de negócios pode estar ou não no cadastro, como por 

exemplo a renda mensal. Entretanto, a informação do potencial da família pode estar 

em arquivos complementares, como por exemplo o potencial de compra com base 

nos dados do IBGE. Um endereço padronizado e qualificado, que será discutido 

adiante, é que viabilizará o agrupamento por endereço. 

 



 

 

 
 

 
 
 

3.3 – Data cleasing: processo de “higienização” dos dados  

 

Saneamento dos dados deve fazer parte da cultura da empresa e ser tratado como 

processo, não como um projeto. As empresas às vezes estruturam grandes projetos 

para saneamento dos cadastros, e depois de um ano os dados estão desatualizados 

ou inconsistentes. Quando o data cleasing passa a fazer parte da cultura da 

empresa, significa que cada ficha aberta ou alterada deve ser tratada com respeito e 

simpatia, porque são elas que geram conteúdo para os bancos de dados e que 

basicamente possibilitam, em muitos casos, manter o relacionamento com o cliente.  

Portanto, o melhor processo de saneamento está na atitude de todos os 

colaboradores da empresa, mas, como tudo e todos, são falíveis. O ideal é que os 

processos e sistemas estejam preparados para tratar e solucionar o máximo 

possível de erros e falhas que possam ocorrer com um banco de dados. A seguir, 

alguns exemplos de recursos que podem ser utilizados para otimizar o processo de 

saneamento de alguns tipos de dados: 

 

TIPO DE DADO RECURSO APLICADO 
Diversas variáveis – Parsing 
CPF ou CNPJ – Verificação de Dígito de Controle 

– Verificação no site da Receita Federal 
Nome ou razão social – Identificação do tipo – pessoa física ou 

jurídica 
– Identificação do sexo  
– Higienização de caracteres especiais 
ou inválidos 
– Identificação de palavrões 
– Separação de patentes ou designativos 
– Padronização de maiúsculas e 
minúsculas 

Formato de datas – Verificação de ano bissexto 
– Validação de datas de nascimento 
– Verificação de falecimentos 



 

 

 
 

 
 
Endereço  – Verificação versus o DNE 
Diversas variáveis – Deduplicação – localização e 

eliminação de duplicidades (discutido no 
Capítulo 3.5) 

 

Parsing 

 

Significa a realização de uma varredura em uma determinada variável para 

identificação de possíveis ocorrências a serem tratadas, como por exemplo a 

procura, em uma variável de logradouro, das partículas de endereços. Nesse 

exemplo estamos considerando que os dados de um endereço completo estão 

somente no campo de logradouro, portanto, o recurso de parsing faz a análise e 

identificação das partículas do endereço. A seguir, um exemplo da aplicação do 

recurso de parsing. 

 

 

Dígito de Controle (DC)24 

 

Dígito de Controle (Check Digit) é um recurso que pode evitar erros graves no 

momento da transcrição de um número. “Dígito de Controle é o conjunto de 

algarismos que acompanha um dado numérico, ocorrendo em seu começo, meio ou 

fim, com o propósito de evitar erro de inversão ou interpretação de algarismos no 

                                                 
24 Este item foi baseado em: COSTATO, Claudio. Cálculo Aplicado a Processamento de Dados. Faculdade 
Cruzeiro do Sul, [1986]. Apostila utilizada no curso de Processamento de Dados.  



 

 

 
 

 
 
dado”25. 

Existem várias maneiras de se calcular um Dígito de Controle, e os padrões 

mais utilizados são os módulos 10 e 11. Nestes módulos a obtenção do módulo e 

obtida da seguinte forma: 

– calcular a somatória dos produtos dos algarismos do dado pelo peso 

correspondente; 

– calcular o resto da divisão da somatória pelo número do módulo; 

– se resto não nulo, calcular a diferença entre o número do módulo e resto do 

cálculo anterior ou o próprio resto se for nulo. 

 

Como nem sempre a descrição ajuda na matemática, seguem exemplos de cálculo. 

O DC para CNPJ é composto por no máximo oito algarismos para representar a 

empresa e mais quatro algarismos para representar (com zeros não significativos) a 

filial (matriz = 1). O CNPJ tem um DC (módulo 10) para o número da empresa e dois  

para o número completo (módulo 11). 

 

Cálculo do DC para a empresa 04364075: 
 
0  4  3     6  4  0  7   5 
1  2  1     2  1  2  1   2  (multiplicando pelo peso) 
-   -   -     -  -   -   -    -  
0  8  3   12  4  0  7  10  ( 9s fora quando o resultado for > 9) 
 
0  8  3     3  4  0  7   1   =  26 | 10 
                                               ----------            10 – 6 = 4 ----------� DC 

    6     2 
 

O código da empresa agora é 043640754 
 
 
 
 
                                                 
25 Ibidem. 



 

 

 
 

 
 
Calculando o DC para a matriz: 
 
0    4      3     6     4     0     7       5     4     0     0    0    1 
6    5      4     3     2     9     8       7     6     5     4    3    2 (multiplicando pelo peso) 
-     -       -      -     -      -     -        -      -     -      -     -    -  
0  20    12    18    8     0     56   35   24     0     0    0    2 =  175 | 11      11 – 10 = 1  

                                                            -------      
          10 15 
 

O  primeiro  DC é 1 
 
 

 
Agrega-se o primeiro DC ao número, e o cálculo deve ser repetido: 
 
0    4      3     6     4     0     7       5     4     0     0    0    1    1 
7    6      5     4     3     2     9       8     7     6     5    4    3    2 (multiplicando pelo peso) 
-     -       -      -     -      -     -        -      -     -      -     -    -    -  
0  24    15    24  12     0    63    40   28     0     0    0    3   2   =  211| 11    11 – 2 = 9  

                                                                  ------      
                 2  19 

 
 
O  segundo  DC é 9 
 
 
 
CNPJ completo incluindo os dígitos de controle é 043.640.754/0001-19  
 
 
O cálculo do DC para CPF é mais simples do que o cálculo do CNPJ e utiliza o 
módulo 11. 
 
Cálculo para o CPF 021770888: 
 
  2     1     7       7     0     8     8     8  
  9     8     7       6     5     4     3     2  (multiplicando pelo peso) 
  -      -      -       -     -      -      -     - 
18     8    49    42    0    32   24   16    = 189 |  11             11 – 2 =  9                                    
                                                                      ------- 
                                                                  2   17 
 
O  primeiro  DC é 9 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
  2     1     7       7     0     8     8     8     9 
10     9     8       7     6     5     4     3     2   (multiplicando pelo peso) 
  -      -      -       -     -      -      -     -      - 
20     9    56    49    0    40   32   24   18  =  248 |  11             11 – 6 =  5 
                                                                           ------- 
                                                                        6   22 
 

O  segundo  DC é 5 
 

 

 

Validação de CPF/CNPJ no site da Receita Federal 

 

A Receita Federal disponibiliza uma consulta pública chamada Comprovante de 

Inscrição e de Situação Cadastral no CPF (conforme tela de exemplo no Anexo D1), 

que permite verificar se um CPF está em situação regular, pendente ou cancelado. A 

consulta permite também validar se o nome está escrito com a grafia correta. Essa 

consulta pode ser obtida no site: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp 

Ainda na Receita Federal é possível encontrar uma consulta pública chamada 

Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (conforme tela de 

exemplo no Anexo D2), que permite verificar se um CNPJ está em situação ativa, 

pendente ou encerrada. Essa consulta pode ser obtida no site: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitac

ao.asp 

Essa pesquisa permite também a verificação de informações como data de 

abertura, razão social (importante para validar se a grafia do nome está correta), 

nome de fantasia, atividade econômica, natureza jurídica, endereço completo. 

 



 

 

 
 

 
 
Observação: 

A utilização do cálculo de Check Digit para validação de CPF e CNPJ, bem como 

para validação de outras codificações, é uma ação simples que pode tornar 

processos mais seguros. Mas a pesquisa na base da Receita Federal pode evitar 

prejuízos – sobretudo a venda para empresas fantasmas. 

 

Identificação do tipo – pessoa física ou jurídica 

 

Pelo nome, é possível a identificação do tipo da pessoa. Esse trabalho pode ser 

interessante para bancos de dados que estão sem essa informação e serão 

utilizados para alguma ação de venda ou de cobrança. Pois, independentemente do 

canal a ser utilizado para o contato, essa informação poderá alterar a forma da 

abordagem ou metas referentes aos resultados a serem obtidos. A identificação 

pode ser feita pelo menos de duas maneiras: 

1.ª – Por meio do número da filial do CNPJ, nesse caso sempre diferente de 

zeros; essa identificação é indicada para os casos em que os campos de CPF 

e CNPJ utilizam a mesma posição em um mesmo cadastro. 

2.ª – Por meio do nome, mediante cruzamento com tabelas contendo 

palavras ou frases que são exclusivamente para pessoas jurídicas, como por 

exemplo “LTDA”, “Limitada”, “Sociedade Anônima”, “S/A”, “S.A.”, “Farmácia”, 

“Indústria”, “Comércio”, “Fábrica”, “Empresa”, “Bar”, “Frigorífico”, “Automóvel”, 

“Mecânica”. Nesse caso se faz uma varredura no campo de nome, 

encontrando-se os nomes, como os do exemplo acima, determina-se como 

pessoa jurídica, caso contrário, assume-se como pessoa física. Entretanto, 

alguns cuidados devem ser tomados, porque nem todos os nomes podem ser 



 

 

 
 

 
 

determinantes, como por exemplo “carro” ou “bar”, já que nada impede que 

uma pessoa tenha um sobrenome de carro ou bar. 

 

Identificação do sexo 

 

É muito deselegante, em uma ação de marketing direto, uma empresa cometer o 

erro de abordar um cliente ou um possível cliente chamando-o de senhor quando 

deveria ser senhora, e vice-versa. Esse erro poderá levar a perda do cliente ou do 

possível cliente. Portanto, o ideal é reduzir a possibilidade da ocorrência desse erro, 

mediante validação do nome do cliente, caso não seja possível acessar outras 

bases de informações para cruzamento. 

No item anterior vimos que é possível identificar, através do nome, se um 

cliente é pessoa jurídica; portanto, se for pessoa jurídica, pode-se atribuir o sexo 

como indefinido e como padrão: toda vez que o sexo for indefinido não se utiliza 

essa informação nas ações de marketing direto. 

Caso um nome seja de pessoa física, é possível atribuir o sexo através do 

cruzamento dos nomes com tabelas de nomes. Então, se um cliente tem por 

primeiro nome “João”, certamente será do sexo masculino. Se for “Maria”, 

certamente será do sexo feminino. Mas nem sempre é tão óbvia a identificação do 

sexo através do nome; afinal, qual seria o sexo de Darci, Gessi ou Juraci? Como 

estes, existem dezenas de outros nomes dúbios, sendo mais seguro atribuir sexo 

indefinido. 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
Higienização de caracteres especiais ou inválidos 

 

Nem sempre um banco de dados está com o nome grafado corretamente. Para esse 

caso é interessante que seja feito um processo, através de regras de higienização, 

para a recuperação do nome. Pode acontecer de uma base de dados ter problemas 

como os seguintes: 

“Ant0nio” – zero grafado no meio do nome, em vez da letra “o”; 

“AntonioCarlos – nomes compostos escritos juntos; 

“antonio” – nome próprio iniciando com letra minúscula; 

“AnToNiO” – oscilação de letras maiúsculas e minúsculas; 

“Antonio Carlos Débito pendente” – informações não pertinentes ao campo do 

nome; 

 “Antonio Carlos Agência Centro” – idem; 

“A N T O N I O – nome contendo espaço entre as letras; 

“Antoni@ – nome contendo caracteres especiais, que neste caso só 

funcionam bem nas salas de bate-papo da internet. 

 

Tais situações, além de deixarem a informação do nome incorreta, podem prejudicar 

uma ação de cruzamento de dados para enriquecimento ou prejudicar uma ação de 

identificação de duplicidades em um cadastro. 

 

Identificação de palavrões 

 

A eliminação de palavrões de uma base de dados é importante, pois reduz a 

possibilidade de situações críticas diante do cliente e evita possíveis processos 



 

 

 
 

 
 
judiciais por danos morais. Um funcionário ou colaborador pode, por engano ou 

má-fé, inserir um palavrão no campo do nome. Portanto, o ideal é que o nome seja 

validado contra uma tabela de palavrões. Mas o cruzamento de nomes para esta 

limpeza deve levar em consideração algumas exceções, como por exemplo nomes 

internacionais, pois um nome que pode ser um palavrão em um país ou em uma 

região é plenamente aceito em outro país ou região. Por exemplo, o som fonético de 

“ku”, para os brasileiros, é considerado chulo, mas “Ku” pode muito bem fazer parte 

de algum nome asiático. 

 

Separação de patentes e designativos 

 

O ideal em um banco de dados é que a patente seja separada do nome para os 

casos nos quais seja necessário realizar algum contato em que a patente não faça 

parte do nome. Nem sempre um cliente que é doutor, terá de ser abordado como tal; 

o bom-senso diz que isso dependerá do produto ofertado. Porrtanto, o ideal é que o 

cadastro contenha uma campo que possa armazenar os designativos e patentes, 

como por exemplo: “Dr.”; “Dra.”; “Sr.”; “Prefeito”; “Tenente”. 

 

Padronização de maiúsculas e minúsculas 

 

A padronização do campo do nome deve ser levada em consideração tendo como 

base as necessidades de armazenamento e uso futuro da informação, pois um nome 

pode ser armazenado como: “Carla Maria”, “CARLA MARIA” ou “carla maria”. O 

importante é ter um padrão e criar as condições para uso futuro. Por exemplo, o 

nome pode estar armazenado como “CARLA MARIA” mas ser alterado para “Carla 



 

 

 
 

 
 
Maria” no momento da impressão de uma carta. O processador de texto Word, da 

Microsoft, tem um recurso eficiente para fazer estas alterações: basta selecionar o 

texto, aplicar a seqüência de teclas Shift + F3, e o texto selecionado será alterado 

para a padronização. Tal recurso pode ser útil na emissão de malas-diretas 

pequenas. 

 

Verificação de ano bissexto 

 

A validação de ano bissexto permite que seja aceita a data 29 de fevereiro. Caso 

contrário, essa data deve ser bloqueada para alimentação em um cadastro. 

 

Validação de datas de nascimentos 

 

Sempre que possível, a data de nascimento deve ser validada, isto é, não somente a 

validação física dos campos (dia entre 1 e 31, mês entre 01 e 12, e ano com data 

maior que 1850 (depende do tipo do negócio). Processos de enriquecimento, 

através da aquisição de outros cadastros, podem ser úteis para garantir a qualidade 

dessa informação.  

 

Verificação de falecimentos 

 

Nos casos de negócios críticos que envolvem pagamentos de valores ou até mesmo 

para evitar que ação de marketing direto seja efetuada com um ex-cliente que já 

morreu, o ideal seria o cruzamento com as bases de falecidos dos cartórios. Nada 

mais chato e deselegante do que ligar para um possível cliente ou ex-cliente e ouvir 



 

 

 
 

 
 
uma resposta do outro lado da linha: “por favor, tire esse nome do seu cadastro, pois 

essa pessoa faleceu faz muito tempo”. Apesar do custo, a verificação pode evitar 

prejuízos com a ação e também evitar vendas fictícias feitas a partir dos dados de 

falecidos. 

 

Verificação versus DNE 

 

Um dos itens que mais gera perdas para uma ação de marketing direto, vendas em 

campo ou cobrança é o endereço incorreto. Nesse caso, os seguintes eventos 

podem ocorrer: 

 

OCORRÊNCIA EXEMPLO 

1. Cobranças não efetuadas – empresa não recebe 
– cliente enviado para Serasa/SPC 

2. Informação importante não 
entregue 

– aviso de concurso público 
– aprovação em emprego 

3. Promoções  – brindes, folders, etc. 

4. Avaliações equivocadas – Pesquisas de MKT 
– Geomarketing 

5. Vendas – Venda em campo: não-localização  
– Mala-direta não entregue 

6. Refazimento  – Refazer fulfillment 
– Material perdido  

 

Para evitar essas situações, o ideal é que o cadastro sempre seja validado contra o 

Diretório Nacional de Endereços (DNE), propriedade exclusiva da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos, que pode ser extremamente útil no processo de 

higienização e padronização de endereços. Nem todos os municípios têm os seus 

logradouros com os CEPs detalhados por logradouro, pois os Correios priorizam os 

municípios maiores. Praticamente, todos os municípios com mais de vinte mil 



 

 

 
 

 
 
habitantes estão com os CEPs detalhados por logradouro. 

O batimento de um cadastro com o DNE permite verificar se um logradouro 

existe, se a grafia e o CEP estão corretos, condições básicas para garantir a entrega 

de correspondências. Entretanto, é importante também que o número ou caixa 

postal também estejam corretos, pois não adianta chegar até a rua ou avenida certa 

se o número estiver incorreto. Talvez a correspondência até seja entregue, já que o 

carteiro pode conhecer o destinatário, mas nesse caso sai a garantia, e entra a 

possibilidade. No Anexo E é possível visualizar estatística detalhada referente ao 

DNE; mais detalhes podem ser obtidos no site: 

http://www.correios.com.br/servicos/cep/dne.cfm. 

Com o DNE, é possível fazer padronização do endereço (separação por 

logradouro, tipo de logradouro, número, complemento, bairro, cidade e estado); 

correções de CEP, logradouro, bairro, cidade, estado; e correção fonética do nome 

do logradouro. 

No Anexo F é possível visualizar uma tela da ferramenta DataSetting da 

empresa System Marketing, apresentando possíveis correções e padronizações 

associadas ao endereço. 

Nos trabalhos com o DNE é importante considerar as seguintes situações: 

1.ª – No cruzamento de arquivos com a base do DNE, o match code do 

logradouro deve ter prioridade sobre as demais informações, e na seqüência 

o CEP.  

2.ª – Bairro, geralmente, não é um dado muito confiável; portanto, nem 

sempre pode ser considerado como uma boa informação para recuperação 

de endereços. Por exemplo, o bairro do Morumbi, em São Paulo, deve ser o 

maior bairro do planeta, pois parece que todo o mundo da zona oeste e da 



 

 

 
 

 
 

zona sul paulistana mora nele. 

3.ª – Para o processo de recuperação de logradouros, o ideal é a utilização 

de índices de similaridades com base nas informações do CEP. Cada posição 

do CEP tem uma informação de localização associada que pode permitir a 

recuperação de um logradouro com grande precisão. Ademais, evita-se a 

recuperação de logradouros indevidos (fora da faixa de recuperação). 

 

 

3. 4 – Enriquecimento de dados: uma opção para a qualificação 

 

Nem sempre uma base de dados pode ser recuperada automaticamente por uma 

ferramenta especializada como a DataSetting, que será abordada no próximo 

capítulo. Logo, em algumas situações pode ser necessária que a recuperação seja 

efetuada com o cruzamento das informações existentes em outras bases de dados. 

As bases de dados podem pertencer à própria empresa e estar localizadas em 

outros departamentos diferentes do departamento que necessita da qualificação. 

Mas, caso a informação não exista na empresa, pode ser necessário ter acesso à 

base de dados de outras empresas por meio da compra ou de permutas de dados. 

No mercado brasileiro, existem empresas que fazem permuta dos seus dados e 

também existem organizações especializadas no fornecimento de banco de dados 

para enriquecimento. 

O enriquecimento pode ser uma opção de custo mais baixo para a 

recuperação de uma base de dados do que a estruturação de processos próprios 

dentro da empresa. A melhor opção depende de diversas situações. É preciso 

avaliar, por exemplo, se a permuta de dados pode ser prejudicial para o negócio da 



 

 

 
 

 
 
empresa. A política de banco de dados é que determina o que fazer, quando e a que 

custo (ver  Capítulo 2.8). 

 

 

3. 5 – Deduplicação de dados 

 

Deduplicação de dados significa a identificação dos registros duplicados em uma 

base de dados. Esses registros podem ser eliminados ou apenas marcados para 

controle e futura eliminação. A existência de registros duplicados em base de dados, 

mais diretamente em um cadastro, pode gerar prejuízos, pois os custos com vendas 

incorretas ou envio de correspondências podem ser aumentados. Portanto, o 

processo de deduplicação se faz necessário periodicamente, para garantir a 

integridade dos dados existentes em uma base de dados. 

O processo de identificação de duplicidades em uma base de dados prevê a 

utilização de diversas variáveis que acabam compondo chaves primárias (fortes) ou 

secundárias (fracas). A necessidade de um projeto associada com a utilização de 

uma base de dados é o que vai determinar a utilização de chaves primárias ou 

secundárias para a identificação de duplicidades. Abaixo será discutido o conceito 

de chaves primárias, chaves secundárias e match code. Outras técnicas poderiam 

ser avaliadas, mas não farão parte deste trabalho, como por exemplo localização de 

duplicidade através da intersecção de chaves ou aplicação de lógica fuzzy. 

 

Chaves primárias (fortes) 

 

São chaves que têm em sua composição um conjunto de variáveis que podem 



 

 

 
 

 
 
identificar com certeza uma duplicidade, procurando sempre reduzir ao mínimo a 

possibilidade de eliminação ou a consolidação indevida de registros. Um exemplo de 

possibilidade de eliminação indevida de registros pode ser a escolha de chaves que 

não identifiquem filhos gêmeos que utilizam informações dos pais. É comum em 

algumas bases de dados o pai ceder o CPF para os filhos, especialmente na 

abertura de contas correntes ou poupanças em Bancos. Pode-se, desse modo, 

classificar as chaves primárias como determinantes para o processo de eliminação 

ou consolidação de registros e que viabilizam a criação de códigos únicos, se 

necessário. 

 

Chaves secundárias (fracas) 

 

São chaves que têm em sua composição um conjunto de variáveis que não 

permitem identificar com certeza uma duplicidade, mas que permitem a identificação 

de uma possível duplicidade para alguma ação posterior; por exemplo, tratamento 

manual ou via confirmação telefônica. 

 

Match code 

 

São algoritmos especiais criados para facilitar o processo de localização de registros 

duplicados. Algumas variáveis podem ser consideradas como sendo match code por 

natureza, como por exemplo CPF/CNPJ, Telefone, RG, Inscrição Estadual, Data de 

Nascimento. Por outro lado, variáveis como Nome e Endereço necessitam de uma 

certa padronização para viabilizar a identificação de duplicidades. 

O nome “João da Silva”, por exemplo, se for comparado com “João Silva” 



 

 

 
 

 
 
diretamente, poderá até ser diferente, mas a probabilidade que seja o mesmo é 

muito grande; portanto, é indicado que o conector seja eliminado. Outro exemplo: o 

nome “Maria Teresa Lima Pereira e Silva” dificilmente poderia ser comparado com 

um nome em um registro grafado como “Maria Teresa L P Silva”; assim, a 

padronização é requerida com a criação de uma codificação para cada nome ou 

letra. Grosso modo, isso equivale a dizer que o nome “Maria” poderia ser 

transformado em match code correspondente a 2313351 para viabilizar a 

composição com outros nomes dentro de uma variável Nome, e desse modo permitir 

a verificação de registros duplicados em uma base de dados. 

Nas telas a seguir, pode-se visualizar exemplos para registros de pessoa 

física e jurídica de criação de chaves, de códigos únicos e de match code. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possíveis algoritmos para match code26 

Heurístico: 

Trabalha sem um processo de lógica embutida e parte do pressuposto de que 

algumas regras são verdadeiras, como por exemplo a regra do dedo (ruler of 

thumber), que considera a possibilidade de um nome ter sido digitado 

incorretamente e faz associação com o nome correto. Esse algoritmo pode resolver 

alguns casos de duplicidade. Exemplo: “Av. Oaulista” seria o mesmo que 

“Av. Paulista”. 

                                                 
26 Conforme relatório (white paper) “MatchMethod” localizado no site: http://www.firstlogic.com. 



 

 

 
 

 
 
 

Probabilístico: 

Tem como base as teorias estatísticas de probabilidades, portanto se utiliza de 

recursos de avaliação de freqüência, para atribuir peso e importância para uma 

determinada informação. Um dos objetivos seria o de avaliar a freqüência de 

aparecimento de uma certa informação em determinada posição de um campo. No 

campo de nome, por exemplo, determina qual é a sua freqüência de aparecimento 

no primeiro nome, nome do meio e último nome. Desse modo, no momento do 

cruzamento de dados, o nome “Roberto” aparecendo no primeiro nome, tem grande 

chance de ser duplicado com outro que também aparece no primeiro nome, mas 

baixíssima probabilidade de ser duplicado com o nome no qual “Roberto” está no 

último nome. 

 

Determinístico: 

Trabalha com o comportamento de uma determinada informação em um 

determinado campo. Nesse caso, é considerado letra por letra em um processo de 

validação. Embora limitado, esse processo pode gerar grandes ganhos nos tempos 

de processamento. Exemplo: a localização de duplicidades no campo Número de 

duplicata. 

 

Empírico: 

Trabalha com base na experiência ou observação e usualmente é suportado por 

tabelas. Exemplo: a sigla IBM pode aparecer em um campo de nome, mas a grafia 

correta é International Business Machine. Esta informação pode fazer parte de uma 

tabela para correção. Outro exemplo seria o apelido “Toni”, que significa “Antonio”. 



 

 

 
 

 
 
Porém, alguns cuidados devem ser tomados. “Lu” pode significar “Lúcia”, “Luciana”, 

“Luzia”. 

 

Observação: 

O ideal é que os processos de higienização e enriquecimento dos dados sejam 

realizados antes da escolha das chaves primárias e secundárias. Dessa forma, a 

qualidade das chaves geradas permitirá maior identificação de registros duplicados. 

 

 

3. 6 – DataSetting: ferramenta para qualificação de dados 

 

Tarefas de higienização, padronização e deduplicação de bases de dados nem 

sempre são simples. Pois, em alguns casos, uma base de dados pode ter milhões 

de registros e essas tarefas requerem ferramentas especiais com recursos que 

permitam o máximo de automatização. Hoje, com toda a tecnologia disponível, é 

inconcebível que uma base de dados de milhões de registros seja tratada por 

recursos manuais, pois o tempo e os custos envolvidos certamente tornariam 

qualquer projeto inviável. 

Na década de 1990, basicamente, existiu no Brasil um movimento da parte 

das empresas para focar as necessidades do cliente, no lugar do produto; portanto, 

houve a necessidade da utilização das informações disponíveis dos clientes, 

originando dessa forma Data Marts, Databases Marketing e Data Warehouses que 

serviam como fonte para atender os canais de relacionamento com os clientes 

(mala-direta, telefone e terminais eletrônicos). Com a demanda crescente por 

informações corretas, diversas ferramentas foram desenvolvidas tanto no Brasil 



 

 

 
 

 
 
como no exterior. Neste trabalho serão abordadas algumas funcionalidades da 

ferramenta DataSetting, de propriedade da empresa System Marketing Consulting, 

ainda que outras ferramentas também possuam as mesmas funcionalidades. 

A ferramenta DataSetting permite a automatização do processo de 

higienização e deduplicação. E possui as seguintes funcionalidades: importação e 

importação incremental de dados; exportação de dados; consistência de dados (tais 

como nome, endereço, telefone, CPF/CNPJ), scoring de qualidade dos dados, 

deduplicação e consolidação. Detalhes das funcionalidades e exemplos de 

qualificação de nome e telefone encontram-se no Anexo F. 

 

ETLs (extraction / transformation / load) 

 

ETLs são ferramentas para extração, padronização, higienização e carga de banco 

de dados. Mais precisamente, as ferramentas de ETLs são utilizadas para carga de 

Data Warehouse, Data Marts ou Database Marketing. A etapa de extração envolve a 

leitura, compreensão e seleção dos dados de origem. A transformação é a etapa na 

qual ocorre a filtragem de erros de digitação, tratamento de elementos ausentes, 

limpeza de campos preenchidos com números seqüenciais ou viciados e 

padronização de campos com conteúdo não padronizado. Por exemplo: o campo 

sexo originalmente pode conter “M” para masculino e “F” para feminino, ou “H” e “M”, 

ou ainda 0 e 1. A etapa de carga finaliza o processo de criação de uma base de 

dados padronizada e tratada. A ferramenta DataSetting pode ser integrada às 

ferramentas de ETLs para dar apoio a processos de padronização e qualificação de 

dados. Nesse caso, portanto, a ferramenta DataSetting pode ser integrada para 

aumentar o nível de recuperação e padronização de dados. 



 

 

 
 

 
 
 

Geomarketing27 

 

O geomarketing permite a realização de estudos com a utilização de mapas 

geográficos com base no cruzamento de informações de diversas fontes. Dados do 

potencial econômico de uma região podem ser associados com informações de 

clientes ou potenciais clientes, obtendo-se com isso, acesso a informações mais 

precisas a respeito do potencial de compra ou venda em uma determinada região. 

O uso de uma ferramenta de padronização de endereços, como o 

DataSetting, vai permitir um nível maior de localização de pontos (endereços) de 

plotagem (no caso da utilização de endereços para análises de regiões). Na figura a 

seguir é possível visualizar a renda dos chefes de família com renda entre quinze e 

trinta salários mínimos em São Paulo. Esta informação poderia ser obtida a partir do 

cruzamento de informações de banco de dados com todos os endereços das 

famílias. 

 

                                                 
27 Preferi a utilização do termo “geomarketing” ao invés de “geoprocessamento”, porque “geomarketing” é mais 
específico e indica o uso de geoprocessamento para estudos e avaliações na área de Marketing. Ademais, 
geoprocessamento tem em sua definição uma amplitude de utilização que certamente foge ao escopo deste 
trabalho. 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

CAPÍTULO 4 

CASOS 

 

 

 

 

A seguir, estão quatro casos extraídos do site da empresa DQ Global, cujo endereço 

virtual consta das Referências. 

 

 

4.1 – Caso “Sage Ireland” 

 

Sage Ireland was faced with the problem of multiple 
databases, both from newly-acquired companies and from 
externally-purchased lists. These were all being imported 
into one database which would then form the basis of direct 
marketing campaigns. 
Unfortunately, there were duplicates in each database and 
duplicates running across all the databases: these needed to 
be matched and removed. If this wasn’t carried out, money 
and opportunities would be wasted and goodwill lost through 
duplicate mailings. In addition, Sage needed to be certain 
that the data was correct to ensure an accurate record of its 
customer base for management information. 
Sage is now using Match , the de-duplication package from 
DQ Global, to ensure its databases are accurate and 
duplicate-free for its database marketing. According to Claire 
O’Flynn, “We looked at various products on the market and 
chose Match because it is reasonably priced, easy to use, 
flexible – and it works! I’ve used a number of de-dupe 
packages and this is by far and away the best”. 

 

Neste caso é informado que a companhia Sage Ireland tinha problemas para 

administrar diversos bancos de dados, de origens diferentes e com registros 

duplicados. A multiplicidade de bancos de dados e as duplicidades faziam a 

companhia gastar tempo e dinheiro para viabilizar campanhas de marketing. Para 



 

 

 
 

 
 
solucionar o problema, a Sage Ireland adquiriu uma ferramenta para dar acurácia ao 

banco de dados, usando códigos para matching. 

 

 

4.2 – Caso “TNS plc” 

 

As a result of growth and integration, it needed to address 
the challenge of bringing together disparate datasets into 
one new CRM system. It therefore turned to SureMatch from 
DQ Global to identify and score potential duplicates and to 
merge records prior to uploading into one central database. 
The scoring feature gave TNS the confidence to upload 
exact and probable duplicates automatically, whilst possible 
duplicates were held back for manual scanning. 
Stuart Reed, Customer Relationship Manager of TNS plc, 
has now been working with SureMatch for several years: 
“The functionality of the product just keeps on improving. In 
particular, the data enhancement functionality now enables 
us to create best-of-breed records by transposing data 
between different fields in different databases. We always 
use SureMatch before any outbound mailing to match 
against our suppressions file. This ensures we don’t waste 
money contacting people who have already said ‘no thanks’ 
and it improves response rates too! In short, it is an 
extremely valuable tool which reduces wastage and 
underpins the successful targeting of our integrated 
marketing campaigns”. 

 

No caso da TNS, é apresentado que, em virtude da expansão dos negócios da 

empresa, foi necessário criar um CRM organizado a partir de arquivos com layouts 

díspares e de diversas fontes. Portanto, foi necessário o uso de uma ferramenta que 

permitiu a padronização dos dados e a localização de duplicidades. 

 

 

4.3 – Caso “Marcus Evans” 

 

Marcus Evans is a leading provider and promoter of 
international strategic conferences, professional training, 
in-company training, b2b congresses and forums, 



 

 

 
 

 
 

publications, corporate hospitality and on-line information. Its 
database of names and addresses is a valuable asset and a 
key part of its marketing strategy; consequently this needs to 
be as accurate as possible. There are in total 450,000 
records, and duplicate records had become a major issue. In 
addition, Marcus Evans offers an international list rental 
service and database quality is vital for this. 
The company therefore decided to use Match from DQ 
Global to ensure its database is correctly formatted and 
duplicate free. The product is used in every database export, 
as well as for individual files prior to rental to external 
organisations. According to List Manager Jack Walker, "It 
works very well, is quick and efficient and highly intuitive. We 
are using it not only to rid our records of duplicates but also 
to enhance data with special codes and to improve 
formatting, in particular casing. We first started using the 
product over three years ago, and have upgraded several 
times since: the latest version of Match is even better than 
previous products. In short, it plays a key role in ensuring we 
have the very best quality databases”. 

 

Marcus Evans é uma empresa que organiza conferências estratégicas 

internacionais, treinamento, fóruns, entre outras atividades; e possui um cadastro 

com aproximadamente quatrocentos e cinqüenta mil registros. A eliminação de 

duplicidades passou a ser o assunto corrente na empresa, pois, para a atividade da 

Marcus Evans, a qualidade do cadastro é vital. A empresa adquiriu uma ferramenta 

de qualificação de dados para viabilizar a padronização de registros e eliminar as 

duplicidades. 

 



 

 

 
 

 
 

CONCLUSÃO28 

 

Medir o resultado proporcionado pela adoção de qualificação de dados não é tarefa 

fácil, pois os resultados algumas vezes são intangíveis. Um exemplo, do grau de 

intangibilidade pode a dificuldade para aferir a felicidade de um cliente ou prospect 

ao ser chamado pelo seu nome, obviamente correto. Este é um exemplo simples, 

mas que pode fazer a diferença no estabelecimento de um relacionamento 

duradouro. Ademais, os clientes, sempre querem que o fornecedor tenha disponíveis 

as informações que podem auxiliar durante os contatos cliente x empresa ou vice-

versa. E informações corretas, sem dúvida alguma, provêm de dados corretos.  

 

 Mas, certamente existem atividades onde os resultados são tangíveis e podem ser 

mensurados. A devolução de correspondências é um exemplo. É muito simples 

avaliar o custo de produção e distribuição das correspondências e também dos 

descontos perdidos com os Correios devido ao não cumprimento de metas de 

qualidade (algumas empresas possuem contrato com os Correios nos quais são 

garantidos descontos nas correspondências postadas e que não geram trabalhos 

adicionais para os Correios).  Somente neste exemplo, é possível visualizar redução 

de custos e eliminação de perdas.  Considerando-se um banco ou uma companhia 

de administração de crédito, com milhões de clientes, e que mensalmente tem que 

enviar extratos de movimentação, 1% de correspondências devolvidas pode 

representar aproximadamente R$ 10.000,00 reais perdidos por mês (estimativa 

considerando-se R$ 1,00 o custo total de cada correspondência devolvida para 

1.000.000 de clientes), representando portanto, R$ 120.000,00 ano em perdas29. Isto 

sem contar, a imagem prejudicada junto aos clientes.  

 

Um outro modo de abordar a questão do resultado obtido com a qualificação de 

dados é a possibilidade de medir o retorno que uma campanha de marketing direto 

poderá gerar. No quadro, ANÁLISE DE CUSTOS VERSUS BENEFÍCIOS, 

                                                 
28 Este capítulo foi escrito com base em informações existentes no relatório (white paper) “Data_Quality_ROI”, 
escrito por William McKnight e localizado no site: http://www.firstlogic.com. 
29 Valores e quantidades utilizados somente como exemplo, não tendo como base estudos comerciais, científicos 
ou acadêmicos.   



 

 

 
 

 
 
imediatamente abaixo, é demonstrada uma ação de marketing direta. O resultado da 

ação está diretamente ligada ao Scoring (nível) da qualidade das informações para a 

realização da ação.  Quanto maior a qualidade dos dados melhor será o resultado 

obtido.  Importante: no item 3. 6 – DataSetting: ferramenta para qualificação de 

dados foi apresentada a ferramenta DataSetting, através da qual, em um dos seus 

módulos, é possível estabelecer níveis de qualidade aceitáveis para cada dado 

tratado e deste modo estruturar uma tabela de scoring de qualidade dos dados. No 

ROI (Retorno Sobre o Investimento) apresentado não está embutido o eventual 

investimento que seria necessário para melhorar o nível do scoring, supondo-se que 

a campanha necessite de um scoring de 99,99 de qualidade. Portanto, agregando-

se o investimento necessário para melhorar o scoring dos dados o ROI irá diminuir. 

Em contrapartida, o investimento necessário para melhorar o scoring é reduzido a 

cada ação realizada.  

 

Scoring
Prospects 
atigindos

Taxa de 
retorno MKT

Retorno 
Médio por 

Cliente

Retorno
Bruto 

(1)

Investimento 
(2) ROI (3)

90 11.000 0,04 250 110.000 40.000 175,00%
85 10.500 0,03 250 78.750 39.000 101,92%
80 10.000 0,025 250 62.500 38.000 64,47%

Obs.: 
(1) Prospects atingidos x Taxa de retorno MKT x Retorno Médio por Cliente
(2) Investimento = Considerados somente o custo com a ação
(3) ROI = Taxa de retorno sobre o Investimento (Retorno Bruto sobre o Investimento)

ANÁLISE DE CUSTOS VERSUS BENEFÍCIOS 

 
 

 

Qualificação de banco de dados exige disciplina, foco e acompanhamento de 

resultados. Não deve ser tratada como um projeto, mas sim um processo diário. O 

processo de qualificação exige recursos (equipe, orçamento, equipamentos e 

políticas), mas exige também que as ferramentas para automatização do processo 



 

 

 
 

 
 
sejam de uso simples e amigável, e que permitam a criação de várias chaves para 

localização de duplicidades. Não existe um algoritmo correto para match code, 

portanto, a combinação deles é que vai proporcionar o colhimento de bons 

resultados. 

Por mais que o termo “qualidade” possa causar indiferença, os processos de 

qualificação não podem ser abandonados. Processos de certificação certamente não 

dão 100% de garantia contra as ocorrências de erros e perdas, mas decerto 

reduzem perdas.  

A qualificação deve ser praticada em todas as áreas da empresa e com o 

envolvimento de todos os colaboradores. Com a qualificação de dados não é 

diferente. Dados incorretos podem prejudicar o resultado e a imagem de uma 

empresa. No folder a seguir (Anexo A) – extraído do site do Gatner Group, referente 

ao “Gartner CRM Scenario: The Current and Future State of Customer Relationship 

Management” –, é possível visualizar (na indicação da seta vermelha) que as 

empresas que praticam qualidade de dados (quality assurance) já estão em nível de 

maturidade relativo a tecnologia e processos muito mais elevado do que as demais. 

Portanto, qualificação de dados é um dos caminhos para o sucesso de uma 

empresa. 
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ANEXO A 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

ANEXO B 

EXEMPLOS DE TABELAS DO 

DIRETÓRIO NACIONAL DE ENDEREÇOS DOS CORREIOS (DNE) 

 

 

 

B1 – Bairros – relação do estado do Acre 

ABRAHAO ALAB 
ADALBERTO 
ARAGAO 
AEROPORTO VELHO 
ALEGRIA 
AREAL 
AVIARIO 
BAHIA 
BAHIA NOVA 
BAIXA DA COLINA 
BASE 
BELA VISTA 
BOSQUE 
CADEIA NOVA 
CADEIA VELHA 
CALAFATE 
CAPOEIRA 
CENTRO 
CERAMICA 
CHACARA IPE 
CONQUISTA 
CORRENTE 
DISTRITO 
INDUSTRIAL 
ESPERANCA 
ESTACAO 
EXPERIMENTAL 
FLORESTA 
GERALDO FLEMING 
IPASE 
IVETE VARGAS 
IZAURA PARENTE 
JARDIM DE ALAH 
JARDIM EUROPA 
JOAO EDUARDO 



 

 

 
 

 
 
B2 – Tabela de códigos de logradouros 
 

LOGRADOURO TIPO CEP 
MANOEL JULIAO RUA 69912680 
JOAO EDUARDO RUA 69904665 
TERMINAL CADEIA 
VELHA RUA 69900520 
FLORESTA RUA 69906350 
JARDIM DE ALAH RUA 69911290 
MORADA DO SOL RUA 69910310 
SANTA QUITERIA RUA 69914370 
CERAMICA TRAVESSA 69900430 
CHACARA IPE ALAMEDA            DAS 69911865 
TROPICAL RUA 69910550 
CHACARA IPE ALAMEDA 69911710 
TAQUARI RUA 69902240 
AEROPORTO VELHO TRAVESSA 69903520 
PRIMAVERA RUA 69911550 
SEIS DE AGOSTO RODOVIA 69901180 
CORRENTE RODOVIA 69902260 
VILA ACRE RODOVIA 69902450 
AREAL RODOVIA 69902350 
TRIANGULO RODOVIA 69901365 
VILA IVONETE CONJUNTO 69918425 
PLACIDO DE CASTRO RUA 69903180 
PLACIDO DE CASTRO RUA 69903010 
MANOEL JULIAO RUA                     TENENTE 69912650 
QUINZE RUA 69901240 
JOSE AUGUSTO RUA                      SANTO 69909030 
ESTACAO 
EXPERIMENTAL RUA 69912410 
CAPOEIRA TRAVESSA 69910110 
BOSQUE RUA 69908310 
BOSQUE RUA 69908170 
BOSQUE RUA                      DA 69908370 
NOVA ESTACAO TRAVESSA 69914170 
PRIMAVERA RUA 69911420 

 



 

 

 
 

 
 

ANEXO C 

EXEMPLO DE TABELA DA 

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) 

 

 

 

Tabela de atividades econômicas 

 



 

 

 
 

 
 

ANEXO D 

EXEMPLOS DE TELAS DE CONSULTAS PÚBLICAS 

DISPONIBILIZADAS PELA RECEITA FEDERAL 

 

 

 

D1 – Tela referente à pessoa física 

 



 

 

 
 

 
 
D2 – Tela referente à pessoa jurídica 
 

 



 

 

 
 

 
 

ANEXO E 

TELA CONTENDO ESTATÍSTICA DO DNE CORREIOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELAS

QUANTIDADE DE 
REGISTROS Out/03 

(1.11)

QUANTIDADE DE 
REGISTROS 
Mar/04 (1.13) Evolução %

Países 238 238 0
Unidades da Federação 27 27 0
Faixa de CEP de UF 30 30 0
Localidades 9.996 9.998 0,02

Faixa de CEP de Localidades Codificadas 350 350 0
Bairros 29.275 29.718 1,51
Faixa de CEP de Bairros 91.808 93.239 1,56
Logradouros 656.924 665.840 1,36
Unidades Operacionais 12.892 13.179 2,23
Grandes Usuários 5.251 10.844 106,51
CPCs 1.182 1.234 4,4
CEPs Promocionais 23 20 -13,04
Títulos e Patentes 628 636 1,27
Tipos de Logradouros 230 236 2,61
TOTAL GERAL DE REGISTROS 808.854 825.589 2,07

TOTAL DE CEPs 686.268 701.115 2,16
Fonte: Diope (Mar/2004) Versão 1.13

QUANTITATIVO DE REGISTROS
Base de dados comercial do DNE (jun/2004)



 

 

 
 

 
 

ANEXO F 

FUNCIONALIDADES DA FERRAMENTA “DATASETTING” 

 

 

 

Assistente de Duplicidade - Verifica a duplicidade dos registros dentro
de uma mesma base de dados, utilizando chaves simples ou compostas e até
intersecção entre as chaves criadas pelo prórpio usuário.

Assistente de Exportação - Extrai as informações tratadas do 
  DataSetting, para um arquivo ou banco de dados externo.

Assistente de Consitência - Padroniza e corrige as informações de 
 endereço, cidade, estado, telefone e email, podendo também padronizar
 e corrigir outros campo através de regras simples ou tabelas  auxiliares.

Assistente de Importação - Auxilia na importação das Informações de
um banco de dados externo.

Modulos Básicos Nome e Descrição dos Módulos

Resultados do Tratamento - Mostra a quantidade de registros proces-
sados e tratados, a hora de início, de fim e tempo total de processamento, 
usuários, etc. São logs de processamento.

Configuração do Sistema - Define o local de trabalho do DataSetting, no 
caso de uma base corporativa, define-se o servidor onde se encontra a base,
o usuário e a senha de conexão.

Assistente de Consultas - Cria  consultas para visualizar e/ou exportar 
campos dos processos tratados pelo DataSetting.

Assistente de Cruzamento - É semelhante ao assistente de Duplicidade, 
com a diferença de que este verifica a duplicidade dos registros com 
relação aos registros de outra base de dados.

 



 

 

 
 

 
 

Configuração de usuários - Módulo de segurança para criar ou  atua-
lizar usuários e perfis de acesso.

Agendamento de Tarefas - Agenda a execução de um oumais módulos, 
podendo ser diariamente, semanalmente, mensalmente ou um dia especí-
fico. É um projeto "Batch".

Manutenção de Tabelas - Permite a criação de tabelas auxiliares para 
trabalharem junto as informações importadas, como por exemplo, código,
do produto. Também permite incluir nomes válidos e inválidos de PF e PJ
nas tabelas já existentes do DS, bem como incrementar a relação de DDD
e prefixos telefônicos modificados.

Assistente de Relatórios - Permite a criação e impressão de relatórios
avançados definidos pelopróprio usuário(cabeçalho, rodapé, logo marca,)
quebras de página, etc).

Modulos Avançados Nome e Descrição dos Módulos
Assistente de Importação Incremental  - Permite que o usuário carre-
gue para uma base de dados previamente tratada, somente os registros
ainda não presentes ou modificados, fazendo uma atualização incremental.

 



 

 

 
 

 
 
Tela da ferramenta DataSetting – Padronização de nome 
 

 

 



 

 

 
 

 
 
Tela da ferramenta DataSetting – Correção de telefone 
 
 



 

 

 
 

 
 
Tela da ferramenta DataSetting – Correção de CEP 
 
 

Nesta tela é possível verificar a padronização e correção do CEP; correção do 

bairro; correção fonética do nome do logradouro e padronização do número e 

complemento. 

 

 

 


