
A melhor experiência 
do cliente começa com uma 
visão de 360° dos clientes

Impulsione suas interações com dados confiáveis do cliente

Encare a concorrência em experiência do cliente

Os clientes têm mais poder e opções do que nunca. Com a informação disponível na palma 

da mão, eles se informam bem antes de tomar uma decisão de negócio — não apenas sobre 

os seus produtos, mas também sobre as experiências que outros tiveram com a sua empresa.

E os clientes compartilham muitas informações com as empresas com as quais negociam. 

Isso significa que eles esperam que sua empresa saiba quem eles são, suas preferências, 

seus produtos e como eles desejam negociar com você — independentemente dos seus 

canais de venda; eles também desejam resolver rapidamente quaisquer problemas de serviço. 

Decepcione seus clientes e eles rapidamente se afastarão, ou pior, eles seguirão em frente.

Quando suas interações são impulsionadas por uma visão de 360° dos clientes, você pode 

rapidamente aprimorar a experiência do cliente por meio de melhores decisões e insights. Você 

sabe o quanto eles gastam com a sua empresa, os produtos que possuem, quando um contrato 

deve ser renovado, com quem convivem, suas preferências e canais usados, e assim por diante. 

A visão de 360° dos clientes fornece a informação necessária para que você seja mais pertinente 

e oportuno nas suas ofertas e comunicações, levando a uma relação mais estreia com o cliente.

De acordo com o Gartner, "você precisa ganhar o cliente em toda interação que ele fizer com 

sua organização, independentemente de ser uma campanha de marketing, uma ligação para 

um centro de contato, uma fatura ou uma entrega dependente de cadeia de produção."1 

E com as diversas maneiras de interagir com os clientes em canais, áreas de negócio e locais; 

os executivos dispostos a competir em experiência do cliente estão se libertando das amarras 

departamentais e estabelecendo uma visão de 360° confiável do cliente.

Expanda suas competências para além da visão departamental do cliente 

Para proporcionar a experiência que clientes esperam das empresas com as quais negociam, 

os funcionários devem ter uma compreensão completa dos relacionamentos de seus clientes 

em questão de produtos, canais e pontos de contato. Muitas empresas criam diversos perfis 

departamentais individuais de clientes dentro de suas aplicações, como aplicativos de automação 

de vendas e marketing, mas o que falta é uma visão a nível de empresa do relacionamento 

completo com os clientes.
1 Gartner: "Future of Experience (O futuro da experiência): A Gartner Theme Insight Report (um relatório de insight baseado 

no Gartner)," Ed Thompson, Augie Ray, Lisa Callinan, Jessica Ekholm, Helen Poitevin, Magnus Revang. maio de 2017. 

"Estamos construindo 
uma base de dados 
em conjunto com 
a Informatica para 
que nossos parceiros 
possam negociar 
conosco com mais 
facilidade. Isso vem nos 
ajudando a observar 
nossas interações 
comerciais com 
os clientes de forma 
holística com 99 por 
cento de precisão."

— Peter Stormer, diretor de 
estratégia de gerenciamento 
de dados, AmerisourceBergen
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No mundo veloz e hiperconectado em que vivemos, os funcionários conseguem interagir de forma 

mais significativa com os clientes quando têm acesso a dados relevantes e confiáveis para construir 

uma visão completa a partir dos aplicativos, linhas de negócio, marcas e geografias da empresa.

Com uma visão de 360° do cliente que engloba todas as conexões do cliente, seus funcionários 

acessam de forma segura as informações necessárias do cliente para realizar seus trabalhos 

de maneira produtiva e efetiva. Isso resulta em um insight confiável das preferências do cliente 

em relação a produtos, locais, funcionários e comunicações — bem como relações domésticas, 

profissionais e virtuais. 

E isto permite que o marketing segmente os clientes de forma mais significativa e desenvolva 

ofertas de marketing relevantes e específicas. Promoções podem garantir cross-sell específicos 

e o momento perfeito de oferta de up-sell. Além disso, o atendimento ao cliente pode resolver 

problemas mais rapidamente, resultando em experiências de cliente mais relevantes (e apreciadas). 

Sua empresa pode agir como uma entidade, consistente, em vez de um conjunto deslocado 

de departamentos e articulações.

Gerencie e compartilhe um perfil de cliente confiável 

Uma visão de 360° do cliente é construída por meio de dados confiáveis ativamente gerenciados, 

validados, enriquecidos e compartilhados por toda a empresa. Dados críticos de negócios criados 

em silos de aplicativos e fontes de dados usados por sua equipe são identificado, e os registros 

duplicados de clientes são conciliados e consolidados em um perfil de cliente único e confiável. 

O resultado é um perfil "mestre" de cliente. Esse perfil é gerenciado de forma central e segura 

constantemente. Ele, então, é usado para impulsionar seus processos, aplicações e análises 

chave de negócios para que sua equipe esteja capacitada a oferecer interações mais autênticas.

O MDM Customer 360 da Informatica proporciona um perfil de cliente confiável que inclui 

interações e transações capturadas em data lakes, eliminando processos de conciliação de dados 

manuais que assombram a maioria das empresas. A automatização do processo de conexão, 

purificação, validação, consolidação e enriquecimento dos dados do cliente garante que sua 

equipe sempre trabalha com o perfil mais preciso e confiável do cliente.

Repense o seu gerenciamento e compartilhamento de dados de cliente:

• Comece com uma base expansível que agrupe e consolide informações inconsistentes 

e fragmentadas de diversos silos de aplicativos em um perfil de cliente único e confiável.

• Identifique relacionamentos chaves do cliente, como domésticos, profissionais, sociais e virtuais.

• Aprimore os perfis de cliente com preferências e outras informações valiosas, como produtos 

adquiridos; funcionários, parceiros ou agentes com os quais trabalham; locais, recursos e canais 

de comunicação preferidos. 

• Preencha todas as lacunas no perfil do cliente com dados de negócios e de consumidor 

de fontes externas como Acxiom, Dun & Bradstreet, R. L. Polk e terceiros vendedores de dados 

para incentivar interações mais ricas e significativas.

"Esperamos que a 
combinação de CRM 
(Customer Relationship 
Management, gestão de 
relacionamento com o 
cliente), MDM (Master 
Data Management, 
gestão de dados 
mestres) e análises 
operacionais aumentem 
a nossa precisão 
em segmentação, 
por exemplo. E também 
seremos muito mais 
eficientes no aumento 
de nossos KPIs 
(Key Performance 
Indicator, indicadores-
chave de desempenho) 
de cross-sell, up-sell 
e rotatividade." 

– José Guilherme, Gerente 
de Business Intelligence, 
SulAmérica Seguros
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• Relacione o perfil de cliente confiável a todas as transações e interações relevantes para então 

enriquecê-lo com insights chave de fontes de dados sociais, móveis, eletrônicos, entre outros 

para estabelecer uma visão de 360° do cliente.

• Capacite sua equipe para acessar, gerenciar e analisar diretamente os dados essenciais do cliente 

em uma visão multidimensional e confiável do relacionamento de 360° completo do cliente.

Proporcione benefícios reais para o cliente 
O gerenciamento e compartilhamento estratégico de visão de 360° do cliente na empresa tem 

benefícios mensuráveis, incluindo campanhas de marketing mais efetivas, maiores conversões de 

leads em oportunidades, aumento de wallet share e melhor aproveitamento de cross-sell e up-sell.

O maior grupo segurador do Brasil, a SulAmérica Seguros, sabia que uma perspectiva 

centrada no produto era insuficiente para atingir a sua meta de se tornar a seguradora do futuro. 

Com 10 linhas de negócios diferentes, a visão da empresa de seus clientes não estava apenas 

fraturada, estava quebrada. Ela precisava obter uma visão de 360° do cliente. Então a SulAmérica 

Seguros criou uma central de dados centrada no cliente e um data lake que atravessavam suas 

linhas de negócios. Agora a SulAmérica consegue sabe quem são seus clientes mais valiosos nas 

suas unidades de negócio, enquanto o data lake alimenta análises autossuficientes que auxiliam 

a SulAmérica a visualizar as necessidades do cliente e a se preparar para novos modelos de negócios.

Ao gerenciar e compartilhar uma visão de 360° do cliente em sua empresa, os seus funcionários 

podem aprimorar a experiência do cliente em todas as dimensões e interações, cumprindo as 

expectativas de experiência positiva do cliente. Além disso, ao adotar uma abordagem centrada 

nos dados à experiência do cliente, sua equipe se capacita na centralização do cliente.

Saiba mais

Ótimas experiências de cliente consistem em dados superiores do consumidor. Saiba como José 

Guilherme, da SulAmérica, e quatro outros especialistas em inovação estão desafiando a forma 

que suas empresas gerenciam dados para revolucionar o relacionamento com o consumidor. 

Faça o download do e-book da Informatica Especialistas em inovação: conheça os especialistas 

em iniciativas da visão 360° de clientes. 

Sobre a Informatica

A transformação digital 
muda expectativas: melhor 
serviço, entrega mais rápida 
e com menos custos. 
As empresas devem mudar 
para continuar competitivas, 
e a solução está nos dados.

Como líder mundial em 
gerenciamento de dados em 
nuvem empresarial, estamos 
preparados para ajudar você 
a liderar de maneira inteligente 
em qualquer setor, categoria 
ou nicho. A Informatica oferece 
a perspectiva para que você se 
torne mais ágil, aproveite novas 
oportunidades de crescimento 
ou invente coisas novas. 
Estamos 100% focados em 
todos os tipos de dados para 
oferecer a versatilidade que 
você precisa para prosperar.

Convidamos você a explorar 
tudo que a Informatica tem 
a oferecer — e estimular 
o poder dos dados para 
impulsionar sua próxima 
revolução com inteligência.

IN08_0318_02978Sede mundial, 2100 Seaport Blvd., Redwood City, CA 94063, EUA Telefone: 650.385.5000 Ligação gratuita nos EUA: 1.800.653.3871
www.informatica.com/br www.informatica.com linkedin.com/company/Informatica twitter.com/Informatica
© Copyright Informatica LLC 2018. Informatica e o logotipo da Informatica são marcas comerciais ou marcas registradas da Informatica LLC nos Estados Unidos e em diferentes jurisdições em todo 
o mundo. Uma lista atualizada de marcas comerciais da Informatica está disponível na web em https://www.informatica.com/br/trademarks.html. Outros nomes de empresas e produtos podem ser 
nomes comerciais ou marcas comerciais de seus respectivos proprietários. As informações nesta documentação estão sujeitas à mudança sem aviso prévio e foram fornecidas "NO ESTADO EM QUE 
SE ENCONTRAM", sem garantias de qualquer espécie, expressas ou implícitas. 

https://www.informatica.com/br/lp/meet-the-experts-behind-customer-360-initiatives_3295.html
https://www.informatica.com/br/lp/meet-the-experts-behind-customer-360-initiatives_3295.html
https://www.informatica.com/br/
https://www.informatica.com
https://www.linkedin.com/company/informatica
https://twitter.com/Informatica
https://www.informatica.com/br/trademarks.html

