
A oportunidade de 
experiência do cliente 
sobre a qual ninguém fala
Por que dados de contato são sua arma secreta 
na batalha por uma vantagem competitiva



Em um mercado de commodities, 
com competição acirrada, tendência 
à redução de preço e infinidade 
de escolhas, apenas uma coisa 
diferencia você da concorrência.



 

A experiência do cliente

  
 



Na verdade, em 2020

a experiência do cliente

será o principal 
diferenciador, tornando-se 
mais importante do que 

o preço e o produto.¹

¹  Walker, Customers 2020: The Future of B-to-B 
Customer Experience

https://www.walkerinfo.com/Customers2020
https://www.walkerinfo.com/Customers2020


A experiência do cliente

É por isso que as empresas 
estão tão focadas nisso.



As empresas vêm 
melhorando o atendimento 
ao cliente.



Estão tornando 
os serviços e o suporte 
on-line e off-line mais 
consistentes...



investindo 
em treinamento 
e obtendo aprovação 
em toda a empresa...



e alinhando 
pessoas, processos 
e tecnologias.



Mas elas estão 
se esquecendo de algo.



Trata-se da oportunidade 
de experiência do cliente, 
sobre a qual ninguém fala, pois 
é mais fácil ignorar o problema.



Ainda assim, todos devem 
aprender a lidar com isso.



Dados sujos



Dados de contato de clientes 
imprecisos e irrelevantes 
prejudicam a qualidade 
de tudo o que você faz 
em sua organização.



Os e-mails voltam, as entregas 
são devolvidas e as ofertas especiais 
dificilmente se convertem em algo 
concreto, pois não conseguem 
atingir o público-alvo. Isso acarreta 
em redundância nas comunicações, 
em serviços inconsistentes e na falta 
de personalização.



O que significa clientes 
insatisfeitos, nervosos 
e frustrados.



²  NewVoiceMedia, The Multibillion Dollar Cost 
of Poor Customer Service 8 janeiro, 2014

E isso é muito grave. Sabe-se que 
91% dos clientes insatisfeitos 
deixarão de comprar com você 
novamente após uma má 
experiência enquanto cliente.²

https://www.newvoicemedia.com/blog/the-multibillion-dollar-cost-of-poor-customer-service-infographic
https://www.newvoicemedia.com/blog/the-multibillion-dollar-cost-of-poor-customer-service-infographic


³ Customer Experience Board

Na verdade, isso faz 
com que as empresas 
nos Estados Unidos 
deixem de faturar 
US$ 83 bilhões por ano.³

https://www.customerexperienceboard.org/resources/facts


Fazer a coisa certa é um desafio para todos. 
Mas é preciso; caso contrário, todos têm 
muito a perder



Esta é a oportunidade para 
as empresas se diferenciarem 
da concorrência em um mercado 
repleto de clientes exigentes 
que possuem infinitas opções 
e cuja lealdade é oscilante.



Eis a oportunidade 
de tirar vantagem do poder 
de segmentação e da 
personalização, fornecer produtos 
direcionados, personalizar 
a comunicação e o serviço.



Eis a oportunidade 
de tirar vantagem do poder 
de segmentação e da 
personalização, fornecer produtos 
direcionados, personalizar 
a comunicação e o serviço.

Tudo isso é possível com dados 
de contato confiáveis.



Eles fazem com que 
uma boa experiência do cliente 
transforme-se em algo excepcional.

E isso é uma grande vitória.



4  Forrester Report, The Business Impact 
of Customer Experience, 2014

As empresas que conseguem elevar 
a experiência do cliente a um patamar 
acima da média possuem clientes 
dispostos a comprar continuamente.

Isso demonstra o quanto a experiência 
do cliente é importante para elas.4

http://resources.moxiesoft.com/rs/moxiesoft/images/Business_Impact_Of_CX_2014.pdf
http://resources.moxiesoft.com/rs/moxiesoft/images/Business_Impact_Of_CX_2014.pdf


Não se trata de implementar esquemas 
complexos para conquistar a fidelidade do 
cliente. Tudo o que as organizações têm a fazer 
é trabalhar de modo mais inteligente e eficaz.

E tudo começa com dados: dados confiáveis, 
geridos e relevantes.



1.  Segmentar 
os clientes.

2.  Personalizar 
o atendimento 
ao cliente.

3.  Analisar 
o comportamento 
do cliente.

4.  Reconhecer quem são 
os clientes em todos 
os canais.

Dados inteligentes traduzem-se em uma excelente 
experiência do cliente. Eles permitem que você 
desempenhe quatro atividades críticas de marketing. 



Você pode descobrir 
informações valiosas sobre 
o cliente por dados inteligentes, 
o que permite transformar seu 
marketing orientado por dados.



Você passa a realizar interações com 
o cliente, em vez de apenas transações. 
Vai promover relacionamentos 
melhores com clientes existentes 
e construir novos relacionamentos 
com clientes em potencial.



Você passa a realizar interações com 
o cliente, em vez de apenas transações. 
Vai promover relacionamentos 
melhores com clientes existentes 
e construir novos relacionamentos 
com clientes em potencial.

E você pode maximizar os ganhos 
de ambos.



É difícil não pensar 
em alguma experiência 
do cliente que não seja 
afetada por dados 
de má qualidade.



Leitura adicional

Se sua empresa necessita de mais 
motivos para se convencer, preparamos 
um eBook que descreve um caso 
corporativo simples e de sucesso. 

BAIXE AGORA

https://www.informatica.com/lp/the-business-case-for-contact-data-verification_3177.html?Source=Slideshare
https://www.informatica.com/lp/the-business-case-for-contact-data-verification_3177.html?Source=Slideshare


Os dados de contato são a base 
de todas as suas operações. 
São eles que orientam todos 
os seus sistemas.

As vendas, o marketing, a cadeia 
de fornecimento ou de logística, 
as finanças, o faturamento, 
o autoatendimento, o suporte 
e muito mais.



Eles afetam toda a comunicação e todos 
os pontos de contato, ou seja, marketing 
por e-mail, mala direta, as interações 
presenciais durante eventos ou nos 
estabelecimentos, os canais de mídia 
social, os call-centers e os canais móveis.



Não estamos apenas caminhando 
rumo a um futuro orientado por dados; 
esse futuro já é realidade. E a hora 
de agir é agora, antes que um grande 
problema fique ainda maior.



5  IBM Study, CMOs Fusing Internal and 
External Data to Drive Financial Success

Não obstante, 82% dos diretores de 
marketing sentem-se despreparados 
para lidar com a "explosão de dados".5

https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/43440.wss
https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/43440.wss


6  Biznology, B2B Data Decay and List Rental – 
Buyer Beware! 13 de fevereiro, 2015

No entanto, com a queda de 
mais de 70% nos dados de B2B 
ao ano,6 lidar com o problema 
é cada vez mais necessário.

https://biznology.com/2015/02/b2b-data-decay-list-rental-buyer-beware
https://biznology.com/2015/02/b2b-data-decay-list-rental-buyer-beware


Então, qual 
é a solução?



O primeiro passo é reconhecer 
que os dados de contato são 
um recurso estratégico.

Eles precisam ser confiáveis, 
relevantes e pertinentes.



Para garantir isso, eles devem 
passar por uma abordagem simples 
que consiste em duas etapas:

1. Verificação 
2. Enriquecimento



Com 30% dos endereços de e-mail,7 
20% dos endereços postais8 e 18% dos 
números de telefones8 sendo alterados 
todos os anos, não se trata de mero 
exercício isolado.

7  Convince & Convert, 15 Email Statistics 
that are Shaping the Future

8  Dun & Bradstreet, Best Practices in 
Registration Data Management, 2011

http://www.convinceandconvert.com/convince-convert/15-email-statistics-that-are-shaping-the-future
http://www.convinceandconvert.com/convince-convert/15-email-statistics-that-are-shaping-the-future
https://www.dnb.co.uk/content/dam/english/dnb-solutions/risk-management/whitepaper_registration_management.pdf
https://www.dnb.co.uk/content/dam/english/dnb-solutions/risk-management/whitepaper_registration_management.pdf


7  Convince & Convert, 15 Email Statistics 
that are Shaping the Future

8  Dun & Bradstreet, Best Practices in 
Registration Data Management, 2011

Isso requer um esforço constante 
e contínuo, bem como uma abordagem 
altamente estruturada.

Com 30% dos endereços de e-mail,7 
20% dos endereços postais8 e 18% dos 
números de telefones8 sendo alterados 
todos os anos, não se trata de mero 
exercício isolado.

http://www.convinceandconvert.com/convince-convert/15-email-statistics-that-are-shaping-the-future
http://www.convinceandconvert.com/convince-convert/15-email-statistics-that-are-shaping-the-future
https://www.dnb.co.uk/content/dam/english/dnb-solutions/risk-management/whitepaper_registration_management.pdf
https://www.dnb.co.uk/content/dam/english/dnb-solutions/risk-management/whitepaper_registration_management.pdf


É um grande desafio, mas que 
renderá grandes dividendos – 
melhorando a experiência 
do cliente e seus lucros.



9  Economist Intelligence Unit, 
The Rise of the Marketer, 2015

Conteúdo relevante, ofertas direcionadas 
e serviços customizados significam 
um engajamento de melhor qualidade. 

E 63% dos profissionais de marketing 
afirmam que o engajamento se traduz 
em renovação de clientes, retenção e 
compras refeitas.9

http://futureofmarketing.eiu.com/briefing


A conclusão é simples: dados inteligentes 
equivalem a uma excelente experiência 
do cliente.

Que, por sua vez, equivalem a ótimos 
resultados.



E a boa notícia é que existem 
ferramentas e tecnologias disponíveis 
para ajudá-lo a lidar com o desafio 
relacionado a dados de contato, 
a surpreender seus clientes 
e a superar a concorrência.



Como você pode ver, 
não é exatamente verdade 
que ninguémestá falando 
sobre essa oportunidade 
da experiência do cliente. 



Deseja saber mais?

Preparamos um eBook com tudo o que 
é preciso para criar dados de contato 
confiáveis, relevantes e pertinentes.

Se sua responsabilidade é se concentrar 
nos clientes certos e nos clientes 
em potencial e exceder as expectativas 
deles, você vai adorar este eBook. 

BAIXE AGORA

https://www.informatica.com/lp/the-business-case-for-contact-data-verification_3177.html?Source=Slideshare
https://www.informatica.com/lp/the-business-case-for-contact-data-verification_3177.html?Source=Slideshare


Sobre a Informatica®

IN18-1117-3204

© Copyright Informatica LLC 2017. Informatica e o logotipo Informatica são marcas comerciais 
ou marcas registradas da Informatica LLC nos Estados Unidos e em outros países.

ENTRE EM CONTATO  
CONOSCO

Sede mundial 
2100 Seaport Blvd, Redwood City, CA 94063, USA
Telefone: 650.385.5000
Fax: 650.385.5500
Ligação gratuita nos EUA: 1.800.653.3871

informatica.com/br 
linkedin.com/company/informatica 
twitter.com/informatica

A transformação digital muda expectativas: melhor 
serviço, entrega mais rápida e com menos custos. 
As empresas devem mudar para continuarem 
competitivas, e as respostas estão 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 de que 
você precisa para prosperar. 

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

https://now.informatica.com/en_daas-other-contact-us-1
https://www.informatica.com/br/
http://linkedin.com/company/informatica
https://twitter.com/Informatica

