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das empresas medem 
o sucesso da CX 
“Se não está a medir, 
não está a fazer marketing”

A sua empresa é uma líder, uma exploradora ou está a ficar para trás?

ORGANIZAÇÃO

das empresas 
reconhecem 
benefícios em 
4 áreas chave:

• Tomada de decisão mais rápida 

• Melhor conhecimento e uma 

visão total do cliente

• Mais confiança nas decisões

• Maior envolvimento do cliente

das empresas são capazes 
de visualizar e acompanhar 
toda a amplitude da CX

dos inquiridos estão a 
promover uma partilha 
de dados mais ativa

Quando estiver tudo a postos, é só 
seguir em frente!

dos executivos 
considera as suas 
capacidades analíticas 
“altamente avançadas”

…melhorar
a prontidão da sua 

organização na adoção de 

CX centrada nos dados 
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… aumentar
a transparência dos 

dados relativos à CX

Um inquérito da Forbes destaca que é 
essencial haver um alinhamento em toda 
a organização
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ORQUESTRAÇÃO

TESTE-SE RELATIVAMENTE AOS SEUS 
PARES E CONCORRÊNCIA E DESCUBRA 
COMO...
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Saiba mais sobre experiência dos clientes centrada nos dados em
www.sas.com e no nosso blog. 

Siga-nos:
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Quer saber como a experiência dos clientes centrada nos dados o 
pode ajudar a obter melhor conhecimento dos clientes?

Consulte o relatório

“Os dados elevam a experiência do cliente” 

…conseguir
uma melhor orquestração 

entre os seus processos e 

iniciativas centradas na CX

http://www.sas.com/pt_pt/whitepapers/forbes-data-elevates-customer-experience-108235.html
http://www.sas.com/pt_pt/software/customer-intelligence.html
http://blogs.sas.com/content/customeranalytics/
https://twitter.com/sas_portugal
https://www.linkedin.com/company/sas-portugal

