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SAS® 360 Discover
Integre o comportamento online do cliente com 
dados offline para uma melhor tomada de decisão

O que o SAS® 360 Discover faz?
Ele coleta dados digitais do cliente e usa os insights desses dados para revelar insights 
sobre o desempenho de mensagens, ofertas e conteúdos na web e nos canais móveis. 
Ele atende aos departamentos de mensagens digitais de uma organização (marketing, 
vendas, serviços e suporte) para engajar os clientes nos momentos relevantes de sua 
jornada. Essa oferta se integra a um pacote mais amplo de ofertas de inteligência do 
cliente para permitir um verdadeiro engajamento e insight digital omnicanal.

Qual a importância do SAS® 360 Discover?
Ele permite às organizações não apenas a coleta de dados no nível do canal, mas 
também a coleta de dados digitais detalhados no nível do cliente. Conseguir analisar os 
dados com esse nível de detalhes permite às organizações ir além do "o que" e "como" 
das análises tradicionais da web e responder às perguntas "quem" e "por que" que 
geralmente são feitas aos profissionais de marketing.

Para quem o SAS® 360 Discover foi projetado?
Esse produto foi projetado para organizações que desejam insights mais aprofundados 
sobre os comportamentos dos seus clientes nos canais digitais. Ele atende a todas as 
organizações que desejam obter uma vantagem competitiva com base nesses insights 
digitais. Essas organizações podem ser desde agências digitais de pequeno porte a 
grandes empresas globais.

Os clientes têm expectativas cada vez 
maiores sobre suas interações com a sua 
organização. Seja visitando seu site ou 
falando com um representante do call 
center, eles esperam ser reconhecidos 
e tratados de forma consistente 
independentemente do canal.

Somente o SAS 360 Discover permite às 
organizações ir além da coleta de dados 
no nível do canal para fazer a coleta de 
dados digitais detalhados no nível do 
cliente, até o pressionamento de uma 
tecla, se necessário. Os destaques do 
produto incluem coletar dados de seus 
sites e aplicativos móveis, prepará-
los para uso em marketing e outros 
departamentos e obter novos insights 
por meio de análises. Ter esses dados 
no nível do cliente (e gerar relatórios) 
permite às organizações ir além do "que" 
e "como" das análises tradicionais da 
web e responder às perguntas "quem" e 
"por que". Quais são meus clientes mais 
e menos importantes? Por que eles se 
comportam dessa maneira em minhas 
propriedades digitais?

Você precisa traduzir (ou normalizar) o 
fluxo contínuo de dados em inteligência 
digital e integrá-lo em suas atividades de 
marketing tradicionais. Isso permitirá que 

seus profissionais de marketing obtenham 
respostas a perguntas que não podem ser 
respondidas por soluções tradicionais de 
análise da web, como:

• Quais clientes preferem pesquisar 
online e depois comprar offline?

• Quais interações online atraíram mais 
os clientes e se mostraram eficientes e 
altamente rentáveis?

• Quais produtos os clientes estão 
pesquisando online para eu poder 
fazer uma oferta adequada?

Principais benefícios
Crie uma visão completa e unificada 
dos seus clientes. Você precisa de uma 
solução que vá além de capturar dados 
sobre páginas e cliques. Você precisa 
capturar todas as atividades online do 
cliente – tudo o que ele viu e fez e todos 
os lugares que ele visitou. O SAS 360 
Discover fornece um modelo de dados 
da experiência do cliente que pode ser 
integrado com os dados offline do cliente. 
Ao combinar essas fontes de dados 
geralmente desconectadas, o SAS oferece 
a você uma visão mais completa do 
cliente para fornecer insights que podem 
gerar ofertas mais relevantes e o uso mais 
eficiente dos recursos de marketing.

Melhore sua estratégia multicanal. Os 
clientes fornecem uma grande quantidade 
de informações nos seus sites e aplicativos 
móveis que revelam planos de compra, 
mudanças de vida significativas e outros 
insights que frequentemente não são 
comunicados aos profissionais de 
marketing que estão tentando vender 
para eles. Capturar essa inteligência da 
web e integrá-la de forma eficiente em 
uma biblioteca de ofertas personalizadas 
prontas para apresentação no momento 
certo levará a uma experiência do 
cliente muito melhor. Os profissionais 
de marketing não precisam mais ter 
aplicativos de entrada e saída abertos 
para executar atividades de inteligência 
digital. Em vez disso, eles podem executar 
essas ações em uma única interface.

A redução na marcação significa uma 
redução no custo de propriedade. 
Uma única linha de código HTML na 
página da web oferece suporte para a 
coleta dinâmica de dados completos, 
detalhados e precisos da interação 
com o cliente sem a necessidade de 
muita marcação. As alterações no 
design da página são contabilizadas 
automaticamente durante a captura de 
dados, eliminando a necessidade de 
remarcação contínua da página.



A inteligência digital é fornecida por meio de uma variedade de métodos e formatos.

Descubra quais canais e interações criam conversas e receita.

Além disso, as alterações em elementos 
de dados ou processos que exigem 
análise posterior não requerem alterações 
na marcação do site. Como você possui 
todos os dados detalhados, é possível 
reinterpretar seu significado e alterar 
sua análise sem precisar capturar dados 
novos. Como resultado, a implementação 
ocorre em questão de horas e os custos 
de manutenção são muito inferiores em 
comparação com os dados capturados 
por meio de métodos tradicionais de 
marcação.

Obtenha insights melhores, melhore 
o desempenho de marketing. Os 
profissionais de marketing geralmente 
não contam com especialistas internos 

para desenvolver as técnicas de previsão 
mais recentes para suas iniciativas. Por 
isso o SAS inclui modelos preditivos 
prontos e comprovados que fornecem 
aos profissionais de marketing uma visão 
prospectiva das atividades.

Durante o desenvolvimento do produto, 
pode ser difícil prever o desempenho de 
produtos ou diferentes versões após o 
lançamento. Com o emprego do teste de 
conteúdo, clientes e potenciais clientes 
validam as ofertas e as mensagens para 
que você possa avaliar melhor como o 
seu mercado alvo vai reagir. Isso ajuda 
você a criar ofertas mais desejáveis. 
Quando surgirem dúvidas de estilo, 
estratégia e resultados, você poderá 

realizar testes A/B para ver qual é a 
melhor opção. Um bom exemplo disso 
é oferecer um cupom. Você oferece o 
cupom por e-mail ou coloca o código do 
cupom no seu site? Ao incluir o cupom 
em um e-mail, alguns clientes poderão 
reagir negativamente se não obtiverem 
o mesmo desconto. O teste A/B pode 
ajudar você a descobrir qual estilo 
funciona melhor e, ao mesmo tempo, 
minimizar os problemas.

Visão geral da solução
O modelo aberto de dados 
oferece suporte imediato para 
análise e integração de dados
A solução armazena todos os dados 
online em um modelo aberto de 
dados e centrado no cliente que 
permite a exploração e a análise mais 
detalhadas dos dados. Os dados online 
são estruturados logicamente em um 
contexto de negócios predefinido, 
permitindo a integração com os dados 
existentes dos clientes e a geração de 
relatórios específicos de forma fácil e 
rápida pela equipe não técnica.

Contextualização pós-coleta de 
dados e regras de negócios
As transformações de dados criadas 
previamente convertem os dados 
coletados em informações para fins de 
análise e relatórios no nível do cliente. 
Essas transformações ocorrem por meio 
de um aplicativo de regras de negócios 
baseado em parâmetros.

Por ser possível colocar os dados em 
seu contexto adequado na solução, os 
administradores de site não precisam 
perder tempo aplicando novas marcações 
sempre que há uma alteração no design 
da página. Os modelos de dados criados 
previamente permitem que você analise 
os dados e crie relatórios imediatamente, 
eliminando a sobrecarga da criação 
de uma infraestrutura complexa de 
carregamento de dados e geração de 
relatórios por sua equipe de TI.

Análises de dados de 
autoatendimento
Os recursos de geração de relatórios 
de fácil uso e baseados na web são 
projetados especificamente para usuários 
em funções comerciais e de marketing 
que desejam visualizar, interagir, criar e 
distribuir relatórios públicos e privados. 



Os tomadores de decisão podem obter 
de forma interativa as informações 
necessárias, proporcionando decisões 
de negócios mais rápidas e mais focadas 
e, ao mesmo tempo, liberando a equipe 
de TI, minimizando as sobrecargas 
administrativas e maximizando a utilização 
dos recursos.

A seleção dos dados é simplificada para 
usuários não técnicos com a apresentação 
dos dados na terminologia comum de 
negócios. À medida que as necessidades 
dos usuários evoluem, eles podem criar 
seus próprios relatórios específicos 
e usar recursos mais sofisticados de 
layout e consulta, como definir cálculos 
personalizados, combinações complexas 
de filtro e outras manipulações que são 
esperadas de uma solução de inteligência 
de negócios de classe empresarial.

A solução possui recursos de geração 
de relatórios gráficos e específicos que 
mostram rapidamente como diferentes 
atividades promovem a aquisição e a 
retenção dos clientes. Os usuários podem 
criar, implantar e visualizar facilmente 
painéis gráficos interativos que fornecem 
informações oportunas sobre as metas 
de negócios e os indicadores-chave de 
desempenho.

Componente do pacote SAS® 
Customer Intelligence
O SAS 360 Discover está totalmente 
integrado ao pacote SAS Customer 
Intelligence, usando um ambiente que 
é otimizado para análise e execução de 
atividades no nível do cliente. Com o 
pacote SAS Customer Intelligence, todas 
as ferramentas de que os profissionais 
de marketing precisam para gerenciar 
seus esforços de marketing direcionado 
omnicanal estão a alguns cliques de 
distância, em um ambiente unificado.

O SAS 360 Engage permite o design e 
a execução de atividades específicas do 
cliente para diversas ondas e em diversos 
canais. Combine o SAS 360 Discover com 
o SAS 360 Engage para insights digitais à 
frente das ofertas de marketing contextual 
para cada cliente individual. Melhore 
ainda mais a qualidade da experiência 
de cada cliente com a integração do SAS 
Real-Time Decision Manager, que fornece 
ofertas em tempo real para seus canais 
interativos com o cliente.

Principais recursos

Modelo aberto de dados para integração de dados offline e online
 • Armazena dados em um modelo aberto de dados centrado no cliente.
 • Transforma dados técnicos online em informações relevantes para a empresa.
 • Integra os dados online do cliente com os dados existentes do cliente.

Contextualização pós-coleta de dados/regras de negócios
 • Utiliza regras de negócios parametrizadas para permitir ajustes rápidos e fáceis 

com alterações no site, mesmo de forma retrospectiva.
 • Usa dados capturados imediatamente para geração de relatórios e posterior 

análise aprofundada.

Análises de dados de autoatendimento
 • Assistentes intuitivos fornecem acesso aos recursos do SAS, de geração de 

relatórios básicos a análises complexas.
 • Os resultados podem ser fornecidos nos formatos HTML, RTF, texto e/ou PDF. 

A maior parte dos resultados também pode ser fornecida como conjuntos de 
dados do SAS para análise posterior com outras tarefas.

 • Um recurso intuitivo de diagrama de fluxo de processos permite que os usuários 
organizem, visualizem e gerenciem seus projetos visualmente.

 • Amplie com facilidade a gama de problemas de negócios que podem ser resolvidos 
rapidamente com o desenvolvimento e a implantação de tarefas personalizadas que 
são exibidas juntamente com a funcionalidade do produto principal.

Relatórios e visualização
 • Oferece suporte para detalhamento, divisão e pivotagem conforme necessário 

para explorar as informações, além da capacidade de drill-through até os dados 
detalhados subjacentes.

 • O suporte para cálculo inclui: cálculos simples, análises de contagem, análise de 
contribuição relativa e cálculos personalizados (como análises de série temporal).

 • Permite que insights de relatórios e visualizações sejam exibidos e consumidos 
em outros aplicativos analíticos conforme necessário.

Modelos preditivos, previsão e rotinas de busca de objetivos integrados
 • Visualize modelos preditivos de fácil compreensão para cada objetivo de negócios.
 • Personalize rotinas de busca de objetivos que exibem quais ajustes de um 

estimulador fornecerão o aumento ou a diminuição desejada no objetivo de 
negócios.

 • Projete cada objetivo de negócios para permitir tendências prospectivas e 
resultados esperados.

Coleta dinâmica de dados
 • Use uma única linha de código HTML para coletar de forma eficiente todos os 

dados de uma página.
 • Capture os dados exatamente da forma que são exibidos na janela do navegador.
 • Registre virtualmente todas as ações que ocorrem em uma página da web.
 • Colete dados com um sistema que é compatível com qualquer tipo de 

configuração de site.
 • Proteja os dados confidenciais usando técnicas de criptografia padrão do setor.



 

 

Modelos preditivos, previsão e 
rotinas de busca de objetivos 
integrados
O SAS 360 Discover incorpora análises 
criadas previamente para ajudar os 
profissionais de marketing a projetar se os 
objetivos de negócios específicos serão 
cumpridos com base em estimuladores 
de desempenho e métricas de uma 
atividade de marketing atual. Você pode 
dar um passo à frente identificando 
os estimuladores subjacentes mais 
significativos de uma métrica de 
negócios específica e apresentando-os 
em um relatório de negócios fácil de 
usar. Também há recursos de busca de 
objetivos disponíveis que permitem 
aos usuários determinar os níveis ideais 
necessários para cada estimulador 
que afeta um determinado objetivo de 
negócios. Todas essas rotinas estatísticas 
e de otimização avançadas são criadas 
previamente, portanto não é necessário 
ser um especialista em estatística para 
executá-las ou desenvolvê-las.

Coleta dinâmica de dados
A mesma linha única de HTML é usada 
em todas as páginas da web para obter 
automaticamente as informações da 
página, incluindo o que o cliente faz 
e vê na página, assim como todas as 
interações. Todos os dados em seu 
formato mais básico a ordem e o tempo 
dos elementos carregados em uma 
página, a colocação do mouse sobre 
uma seleção, cada pressionamento de 
tecla em um formulário – podem ser 
registrados.

A precisão é garantida, e como não é 
necessário se preocupar com problemas 
de terceiros, os bloqueadores de cookies 
e os firewalls não são obstáculos para 
o entendimento. Os problemas de 
privacidade, segurança e proteção de 
dados são gerenciados rigorosamente e 
os dados confidenciais são criptografados 
usando técnicas de criptografia padrão 
do setor, que mitigam as preocupações 
de segurança.

Conte com técnicas de análise como atribuição, otimização e aprendizado de máquina 
para obter insights de marketing melhores.

Para entrar em contato com o escritório local da SAS, acesse: sas.com/offices
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