
Resumo executivo

Verificação de dados de contato 
da Informatica

Impulsione o valor de negócios com dados 
de contato precisos
Os efeitos negativos de dados imprecisos sobre os clientes só pioram as coisas se você 
não os corrige. Dados de clientes imprecisos ou desatualizados impedem que você forneça 
uma excelente experiência ao cliente, além de comprometer o resultado final, pois você 
fica à espera do retorno de pacotes que nunca chegam até os clientes.

Quando o endereço de e-mail, o endereço postal ou o número de telefone do cliente 
está incorreto ou incompleto, as bases da sua comunicação com ele perdem estabilidade. 
À medida que dados de contato ruins se propagam pelos sistemas de marketing e corporativos, 
eles enfraquecem e degradam os esforços de envio de mensagens via marketing por 
e-mail, dispositivos móveis ou correspondência promocional. Isso dificulta o fornecimento 
de suporte ao cliente ou o processamento de pedidos ou pagamentos de clientes. Também 
degrada os esforços de marketing, como campanhas de incentivo de leads ou via chamadas. 

À medida que o marketing se torna cada vez mais direcionado por dados, a verificação 
e o aprimoramento de dados em tempo real se tornam mais importantes do que nunca 
no ponto de coleta — bem antes que sejam utilizados. Sem verificação, os dados de baixa 
qualidade induzem a altas taxas de devolução de e-mails, entregas não realizadas, ofertas 
especiais que não são convertidas e serviços inconsistentes aos clientes. E isso resulta 
em clientes insatisfeitos.

A Verificação de dados de contato da Informatica verifica em tempo real os endereços 
de e-mail, endereços físicos e números de telefone de clientes. Com dados de contato 
de alta qualidade, você pode segmentar com mais sucesso a sua audiência, entregar ofertas 
direcionadas, personalizar as comunicações e fornecer uma experiência excelente ao cliente. 

Benefícios 
• Comunicação aprimorada com 

clientes em qualquer canal

• Economize o tempo 
e o dinheiro associados 
a dados de contato 
inválidos, incompletos 
ou desatualizados

• Aumente sua capacidade 
de confiar na qualidade 
dos seus dados em toda 
a organização

"O uso do recurso Verificação de e-mails e limpeza coloca você na zona 
de conforto e o afasta da zona cinzenta, na qual você seria um candidato 
em potencial para entrar na lista negra."
— Brian Chiosi, líder de Sistemas de Marketing da RingCentral



Três soluções de qualidade de dados em uma só
A Verificação de dados de contato da Informatica é uma solução única contendo três serviços valiosos 
de dados de contato, o que melhora a qualidade de dados e, consequentemente, a taxa de sucesso 
da comunicação e da difusão recebidas pelos clientes. Estes são os serviços: 

• Verificação de e-mails e limpeza
• Verificação de endereços
• Validação de números de telefone

Verificação de e-mails e limpeza
O serviço Verificação de e-mails da Informatica reduz a devolução e a falha na entrega de e-mails. A Verificação 
de e-mails tem ajudado as organizações a reduzir a taxa de devolução de 20% para meros 2%. (Saiba 
como isso foi obtido pela GuideSpark, uma fornecedora de sistemas de comunicação de funcionários para 
ambientes empresariais. Leia o caso de estudo GuideSpark.) Continuamente aprimorado durante mais 
de 10 anos, os especialistas de verificação de e-mails da Informatica garantem que você sempre receberá 
resultados precisos. A Verificação de e-mails confere endereços de e-mail em tempo real para obter uma 
precisão atualizada.

Além de verificar a precisão dos endereços de e-mail, a Verificação de e-mails também contém uma 
camada de limpeza que remove endereços de e-mail que representam uma ameaça à sua organização. 
Transforme suas listas de contato por e-mail e minimize as chances de ficar aprisionado em uma pasta de lixo 
eletrônico ou em uma lista negra. Reduza de forma proativa o risco de perder vendas e desperdiçar recursos 
devido a uma má reputação como remetente. Garanta dados de contato atualizados em todos os sistemas 
e plataformas, sempre.

Recursos de verificação de endereços
A Verificação de endereços da Informatica, ativada pelo AddressDoctor, garante que os endereços postais 
de clientes sejam validados, corrigidos e padronizados. Nossa solução de verificação de endereços 
é a única ferramenta certificada por todas as cinco certificações postais globais, disponíveis mundialmente. 
O serviço faz a verificação de endereços para mais de 240 países e territórios, abrangendo o mundo todo. 
Afinal, seus clientes não estão todos em um único local. Ao verificar a precisão de endereços postais dos seus 
clientes, você pode assegurar que todos os pacotes, faturas e materiais de marketing cheguem aos clientes 
certos, já na primeira vez.

Recursos de validação de números de telefone 
A Validação de números de telefone da Informatica fornece os resultados mais atuais de números telefônicos 
em mais de 240 países e territórios. O serviço verifica o número de telefone inteiro e fornece dados sobre 
o tipo de telefonia ao qual o número está associado (por exemplo, celular, linha fixa, telefone gratuito 
ou VOIP), dados sobre a operadora e pontos de dados geográficos, como, por exemplo, fuso horário. 
Use a Validação de números de telefone para saber mais sobre seus clientes, praticamente em qualquer país.

Integração completa
Os produtos de Verificação de dados de contato da Informatica são baseados em nuvem, portanto, você 
pode integrar todo o pacote com os sistemas existentes. Usando pré-integrações com produtos como, por 
exemplo, Salesforce.com, Marketo e pacote de produtos da Informatica, você pode começar imediatamente.

Principais recursos

"Dezoito por cento dos números de telefone, 20% dos endereços postais e 30% 
dos endereços de e-mail mudam todo ano."
– Dun and Bradstreet: White paper "Práticas recomendadas para o gerenciamento de dados de registro".

https://www.informatica.com/about-us/customers/customer-success-stories/guidespark.html


Figura 1: Um cliente preenche um formulário com informações incorretas.

Figura 2: A Verificação de dados de contato da Informatica apresenta as informações corretas 
para o cliente, em tempo real. 

Opções flexíveis, criadas para empresas
A Verificação de dados de contato pode ser usada em tempo real, no ponto de entrada, ou pode verificar conjuntos 
de dados como parte de um processo de limpeza regular. Muitas empresas aplicam os dois processos. Você 
pode usar a verificação em tempo real para verificar endereços de e-mail, endereços físicos e números de telefone 
no ponto de coleta e usar uma programação em lote para verificar e atualizar os dados de contato existentes. 

A integração em tempo real baseada em nuvem pode ser aplicada a interações digitais e formulários de páginas 
de acesso, páginas de check-out de comércio eletrônico, além de aquisição de e-mails armazenados e recibos 
eletrônicos. Essa verificação na linha de frente evita que endereços de e-mail inválidos sejam incluídos no seu 
banco de dados, antes mesmo que você envie uma mensagem para eles, garantindo assim a obtenção de dados 
de contato corretos e, ao mesmo tempo, permitindo o envolvimento do cliente e a possibilidade de que ele faça 
correções. Para listas existentes de contatos, o processo em lote é o ideal. Esse método permite processar toda 
a lista de contatos de uma só vez. 

Dados de contato podem ser inseridos incorretamente ou ficar desatualizados. Em média, 18% dos números 
de telefone mudam a cada ano, como também 20% dos endereços postais e 30% dos endereços de e-mail, 
de acordo com a Dun & Bradstreet, portanto, é essencial verificar seus dados com regularidade. Um processo 
de verificação em lote pode ser executado sempre que necessário.

1"Práticas recomendadas para o gerenciamento de dados de registro", white paper da Dun & Bradstreet.
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As figuras 1 e 2 fornecem exemplos sobre como a Verificação de dados de contato 
da Informatica garante a qualidade de dados no ponto de entrada. Na figura 1, o cliente 
preenche o formulário da Web com informações incorretas. Na figura 2, a Verificação 
de dados de contato da Informatica verifica o endereço de e-mail, o endereço postal 
e o número de telefone do cliente à medida que é inserido. Toda informação incompleta 
ou incorreta é, então, apresentada ao cliente para fins de correção. Os dados inválidos 
são corrigidos em tempo real, enquanto o cliente ainda está presente no processo, 
garantindo que os seus sistemas não contenham erros de entrada de dados.

Principais benefícios
Comunicação aprimorada com clientes em qualquer canal
Reduza as devoluções de e-mails, a não entrega de correspondências e os números 
de telefone inúteis. A Verificação de endereços garante que correspondências, incluindo 
pedidos de clientes, contas e faturas, ofertas especiais, etc., sejam enviadas para 
um endereço válido, reduzindo os custos de devoluções, reenvios e má comunicação. 
A Verificação de e-mails reduz as taxas de devolução e os problemas de entrega para 
garantir mais lealdade e satisfação dos clientes e aumento nas vendas. A Validação 
de números de telefone melhora a eficiência de call centers e aumenta o alcance aos 
prospectos para melhorar vendas, marketing e atendimento ao cliente. Alcance mais 
clientes com mensagens e comunicações em toda a organização.

Economize o tempo e o dinheiro associados a dados de contato inválidos, 
incompletos ou desatualizados
A aquisição de dados de clientes é cara, mas essencial ao sucesso da empresa. Dados 
inválidos podem ser muito mais caros, quando medidos em termos de oportunidades 
perdidas e clientes infelizes. Use a Verificação de dados de contato para garantir 
que comunicações essenciais de marketing, vendas e atendimento ao cliente cheguem 
até clientes e prospectos.

Confie na qualidade dos seus dados em toda a organização
Altos padrões de qualidade de dados são o foco principal de muitas empresas 
e o marketing é cada vez mais direcionado por dados. A verificação regular dos dados 
de contato é uma prática recomendada simples, mas poderosa, que dá a você um maior 
controle sobre a qualidade de dados. O serviço é disponibilizado como uma oferta 
baseada em nuvem, o que lhe permite implementar a Verificação de dados de contato 
em qualquer lugar onde você colete ou insira informações de contato, em todos os sistemas 
da organização.

Fale conosco hoje mesmo para saber mais sobre o Informatica Data as a Service. 

Sobre a Informatica
A Informatica está totalmente 
voltada para os dados que 
movem o mundo. As organizações 
precisam de soluções comerciais 
relativas a dados para nuvem, 
Big Data, tempo real e streaming. 
A Informatica é a principal 
fornecedora mundial de soluções 
de gerenciamento de dados — 
na nuvem, nas instalações da 
empresa ou em ambientes híbridos. 
Mais de 7.000 organizações 
do mundo inteiro lançam mão de 
soluções de dados da Informatica 
que impulsionam seus negócios. 

https://now.informatica.com/en_daas-other-contact-us-1

