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Plural Database

A plural se organizou em três divisões para atender com

excelência a seus clientes. Na divisão Database

trabalhamos com dois produtos principais

Mailing
Listas de contatos (Pessoa Jurídica ou Pessoa Física)

E-mail Marketing
Envios de e-mails segmentados, com utilização de listas validadas 

e qualificadas



Mailing

A Plural comercializa listas de futuros clientes (prospects). Com a

aquisição dessas listas sua equipe de vendas poderá fazer aquilo que

é seu objetivo, VENDER.

Plural trabalha incansavelmente em busca dos melhores cadastros do

Brasil e através de convênios com empresas de análise de crédito,

institutos de pesquisa de mercado, ações ativas e receptivas de call

center, respostas de mala direta e ações de “marketing viral”,

trabalhos de compilação e análises de listas telefônicas e de

endereços de portais públicos concedemos aos nossos clientes o

acesso a um grande e atualizado acervo de cadastros
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Plural Database

Mailing

Atualizações

Nossas listas são atualizadas e enriquecidas periodicamente através
dos convênios firmados e pelo processo de reposição, advinda de
nossos clientes. .

A Plural, como empresa transparente e responsável comercializa bases
para finalidades comerciais ou de divulgação. .

Filtros, Perfis e Ações

É possível aplicar diversos filtros em nossas bases, seja Pessoa Física
ou Pessoa Jurídica, (mais detalhes a seguir) e independente do tipo da
ação que sua área de Marketing ou Comercial irá tomar, certamente
teremos soluções adequadas. .

.
Com nossas bases é possível que você realize campanhas de e-mail
marketing, telemarketing, envio de mala direta, cobrança e muito mais!



Mailing

Detalhamento sobre filtros

É possível filtrar nossas base de Pessoa Física, da seguinte forma: .

Região Geográfica - Estado, Cidade, Bairro, Rua e CEPs. .
Gênero - Feminino ou Masculino
Classe Social - A,B,C,D e E
Profissão - Desde profissionais liberais até profissionais com registro profissional

É possível filtrar nossas base de Pessoa Jurídica, da seguinte forma:

Região Geográfica - Estado, Cidade, Bairro, Rua e CEPs. .
Segmento - Podemos especificar por ramo de atividade e por CNAEs.
Porte - Conforme classificação do SEBRAE ou por faixa de Faturamento Presumido
Profissão - Desde profissionais liberais até profissionais com registro profissional

Garantia

A ABEMD – Associação Brasileira de Marketing Direto regulamenta a venda de
mailing list no Brasil e, reconhecendo que não existe lista 100% atualizada, admite uma
margem de erro entre 10% e 15%, no entanto, em respeito ao consumidor garantimos
reposição de todos aqueles cadastros que estiverem desatualizados.

Plural Database



E-mail Marketing

Não basta apenas enviar seu e-mail, é preciso enviar para a

pessoa certa!

Só existe uma forma de ter sucesso em suas campanhas de e-mail marketing:

enviar seus e-mails para quem, de fato, tem interesse em recebê-los. Só a Plural

faz isso por você!

Atuamos em dois nichos, o que é algo ímpar neste mercado, comercializamos

mailing list para toda e qualquer atividade de marketing direto, através da nossa

divisão de Database e agora também fazemos seus disparos de campanhas de e-

mail marketing.

A listas da Plural são todas opt-in ou soft opt-in, por isso garantimos através do

nosso “PI (pedido de inclusão)” a responsabilidade legal sobre nossas campanhas.

Até parece mais um sistema de e-mail marketing, mas é bem

melhor!

Plural trabalha com um data center super avançado o que nos permite ter 2

importantes diferenciais no mercado de e-mail marketing:

Plural Database
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E-mail Marketing

Motor de envio (Robustes e Segurança)

Possuímos o único motor do mercado capaz de fazer até 8 tentativas de envio

por caixa de e-mail, podendo disparar até 200 mil e-mails por dia com a

segurança de que o remetente de fato receberá a peça que você enviou.

Logos após a definição da lista de envios da campanha (definição essa, feita junto

ao cliente) e a confecção do layout (peça de envio), efetivamos o disparo dos e-

mails em aproximadamente 24 horas e para isso contamos com um time de

programadores senior.

Além dos envios a Plural dá toda a assistência necessária para as diretrizes ou

suporte das próximas campanhas.



E-mail Marketing

A lista é sua!

A Plural possui listas diversas, segmentadas, qualificadas e validadas.

Ao contratar os envios de e-mail marketing da Plural,o cliente ganha a lista a qual

enviamos sua mensagem, sem custos adicionais, ou seja, VOCÊ MANDA SEU E-

MAIL E AINDA GANHA A SUA LISTA!

É possível ainda escolher o layout ou formato da lista. Entregamos em dois

formatos:

Excel

Txt

E caso você precise de uma distribuição ou posicionamento de dados de forma

específica em sua lista, basta solicitar que a Plural providencia.
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E-mail Marketing

E tem mais...

Dispomos de uma Equipe de Criação especializada em desenvolver layouts de

forma profissional e adequada ao briefing de sua campanha. É a garantia de que

a sua mensagem chegará de forma profissional até o seu prospect

Plural Database



Plural Database

E-mail Marketing

Controle

A Plural disponibiliza acesso online a todas as campanhas, de forma transparente

e totalmente segura, você poderá analisar passo-a-passo os seus resultados e

assim, traçar estratégias para efetivação de suas vendas.

Em nosso sistema o cliente não visualiza apenas o relatório com:

E-mails enviados

E-mails lidos

E-mails não abertos

Mas tem acesso a uma poderosa ferramenta com diversos recursos de análise

voltado para gestão comercial, podendo visualizar:

E-mail que acessaram seus links

Quais links foram acessados

Quem leu sua mensagem

Quem deletou



Plural Consultoria

Projetos para Implantação de 

Operações de Telemarketing

Desenvolvemos, implementamos e acompanhamos projetos organizacionais com

ênfase em gestão comercial, trabalhando sempre sob a luz da qualidade.

Desenvolvemos novos canais de prospecção, geralmente em empresas que

procuram estruturar uma operação de telemarketing e para aquelas que já

possuem uma operação, nós redesenhamos os processos e realinhamos a

estrutura tecnológica, processos e pessoas, sempre tendo como objetivo ampliar

os resultados comerciais de forma impactante e sustentável.

A equipe da Plural está apta e é profunda conhecedora das melhores práticas para

gestão de telemarketing



Plural Consultoria

Projetos para Implantação de 

Operações de Telemarketing

A consultoria prestada pela Plural, se estende à orientar sobre a otimização de

recursos e infra-estrutura, seja física ou tecnológica, assim como observar a

regulamentação e leis que norteiam o setor.

A Plural se torna executiva na gestão, processos e qualificação e aí

englobamos:

Análise e realinhamento dos processos comerciais

Análise de cenário

Informar diretoria e stakeholders para tomada de decisão

Monitoria de qualidade

Customização do processo de formação e qualificação de operadores

Captação, Seleção e Recrutamento de Operadores, Gestores e Back office

Coaching para Gestores

Veja, a seguir, mais detalhes sobre as etapas de nossos projetos. Vale lembrar que

cada projeto é um novo projeto e exige uma nova linha criativa e executiva,

no entanto as etapas que descreveremos, são - na maioria das vezes - comum a

todo e qualquer projeto.



Plural Consultoria

Projetos para Implantação de 

Operações de Telemarketing

Processo seletivo e reposição
A Plural se responsabiliza pelo processo seletivo de candidatos, especificamente

do setor de telemarketing, bem como análise do perfil dos operadores que

atualmente fazem parte do quadro de colaboradores do setor (caso haja).

Briefing e Readequação ou Sugestões
Após um briefing minucioso dos processos comerciais utilizados nas operações,

identificamos focos de re-trabalho e gargalos, ao qual sanamos em seguida,

otimizando o tempo e esforço da área comercial, bem como direcionaremos as

melhores opções para a unificação das operações, tanto em estrutura, gestão e

análise de competências.

Adequação de Mailing

Faremos leitura dos indicadores provenientes da utilização do mailing e tomaremos

as ações necessárias para melhor o aproveitamento do mesmo. Caso o cliente não

utilize, indicaremos a melhor opção.



Plural Database

Qualificação
Qualificação de Gestores e Operadores

Tanto os operadores quanto o(s) Gestores ligados diretamente á operação

passarão por um processo de qualificamos, podendo ser aplicado tento no formato

de coaching quanto coletivamente, dependendo da necessidade que for

identificada.

Análise Gerencial
Análise de ferramentas analíticas adequadas

Serão avaliadas as atuais ferramentas e métricas utilizadas buscando melhorá-las,

se necessário, e/ou customizadas.

Orientaremos o operador/agente no sentido de melhorar sua rotina a partir da

leitura e interpretação de indicadores, como, volume de ligação, localização e

porcentual de reversão.

Abordagem
Na Adaptação de Roteiro e/ou Script, Analisaremos a abordagem hoje utilizada

pelos operadores (através de monitorias) e ajustaremos á necessidade da

operação, como o objetivo de melhorar a produtividade do operador, isso pode

significar a mudança de script para roteiro ou vice-verso.

Projetos para Implantação de 

Operações de Telemarketing



Plural Database

Feedback e Monitorias
Realizaremos monitorias periódicas com a finalidade de melhorar a qualidade da

abordagem e os resultados efetivos da mesma. Depois de implantado o processo

adequá-lo a realidade comercial da Iplenix, criaremos os relatórios de controle que

permitirá acompanhar o crescimento de performance do operador.

Relatórios de Feedback

Entre outros processos que readequaremos, está a elaboração e padronização do

relatório de feedback, os relatórios deverão ser arquivados e mantido, bem como

suas respectivas gravações para futura consulta.

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
Instruiremos a Iplenix quanto ás questões legais e operacionais que regulamentam

um setor de SAC (Seviço de Atendimento ao Cliente) ou até mesmo sobre

questões de ordem prática, seja ela sob modelo formal de SAC quanto a um

modelo menos formal, ou seja, mesmo sem essa caracterização de SAC,

trabalharemos no sentido de melhorar o atendimento aos clientes da Iplenix.

Projetos para Implantação de 

Operações de Telemarketing



Plural Tecnologia

Softwares

Automatização de Equipes de Telemarketing
Através de uma parceria com a Primatec, a Plural comercializa o TELEPRO,

software de controle e gerenciamento de operações de telemarketing ativa,

receptiva ou híbrida.

Recursos:

Gravações da ligacões realizadas e recebidas

Extrato de tempo médio de atendimento (TMO)

Relatórios e Gráficos de performance da operação e do operador

Acompanhamento e visualização em tempo real do que acontece na P.A. (posição

de atendimento)

Entre outros..

Plataforma inteligente VOIP
Através de nossa equipe e da cooperação da Solutiva, empresa parceira,

instalamos e configuramos central telefônica virtual, o ASTERISK.

Com ele você terá uma série de recursos que possibilitarão uma economia enorme

em tarifação telefônica



Se você ainda está com dúvida, pergunte a eles… Referências



Ligue agora, não perca mais tempo, porque sua empresa 

precisa de mais Plural na hora de vender!

Contatos

51 35687935   ou  51 40639926

www.pluralconsultoria.com.br

www.papocabeca.com.br

www.facebook.com/pluralRS

comercial@pluralconsultoria.com.br

http://www.pluralconsultoria.com.br/
http://www.papocabeca.blog.br/
http://www.facebook.com/pluralRS
mailto:comercial@pluralconsultoria.com.br

