
VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

Visão geral
Quando os clientes consideram um novo produto ou serviço que você 

oferece, os canais digitais são, na maioria das vezes, o primeiro ponto de 

interação. Entretanto, tem sido cada vez mais desafiador criar experiências 

consistentes e altamente relevantes. Entre os principais motivos estão fatores 

como a legislação relativa à utilização de cookies, os bloqueadores de 

anúncio, as modificações na política de privacidade de dados, os novos 

métodos de publicidade e a necessidade de um modelo responsivo. As 

expectativas dos clientes complicam ainda mais essa situação, uma vez que 

eles esperam ser reconhecidos e tratados de modo consistente em todos os 

canais, além de receber ofertas antecipadas, personalizadas e relevantes. Mas 

você é capaz de oferecer esses serviços?

Já pensou se, em todas as vezes que os clientes interagirem com você, eles 

conseguissem exatamente o que precisam, ou gostariam, com mínimo 

esforço? Considere o SAS Customer Intelligence 360 para obter informações 

detalhadas dos canais digitais nos quais os clientes interagem mais com sua 

marca.

Benefícios
Com o SAS Customer Intelligence 360, você obtém respostas de seus canais 

digitais para tomar as ações mais eficazes. Isso permite que profissionais de 

marketing usem todo o seu conhecimento sobre um cliente para oferecer comu-

nicações mais relevantes, direcionadas e individualizadas em todas as ações de 

marketing.

Capacidade de realizar o marketing realmente preditivo

SAS® Customer Intelligence 360
Crie experiências relevantes, satisfatórias e valiosas para o cliente.

Diferentemente das soluções tradicionais de “nuvem de marketing”, o SAS 

Customer Intelligence 360 usa a tecnologia de coleta dinâmica de dados, 

que evita a marcação de página na análise de web com base nos canais, 

permitindo rápida transformação de dados digitais em informações 

centradas no cliente. Você pode extrair esses dados relativos à sua marca e 

transformá-los em informações para tomar decisões mais precisas sobre os 

clientes durante interações em tempo real. Desse modo, profissionais de 

marketing de marca podem atender às necessidades específicas do cliente 

no momento, lugar e contexto certos – tudo de modo exclusivo. É exata-

mente por isso que “360” faz parte do nome desse produto. Ele oferece uma 

visão completa de tudo que é preciso para otimizar a jornada individual do 

cliente. É essa confiança de que as equipes de marketing precisam para criar 

e oferecer uma experiência consistente ao cliente. É a segurança de saber 

que as informações estão completas e corretas que lhes permitem oferecer 

uma mensagem valiosa e satisfatória para o cliente, ao mesmo tempo que 

adota as políticas e diretrizes da marca. 

Integre dados on-line e off-line entre os canais

Combine facilmente os dados do SAS Customer Intelligence 360 com os 

dados de seus canais de contato off-line com o cliente, como central de aten-

dimento, CRM, POS e outros. Integre os dados de todos esses canais usando 

o hub de dados dentro do SAS Customer Intelligence 360. Você conhecerá 

o seu cliente em multicanais de modo mais relevante e com informações 

mais significativas. 

As informações do hub de dados são utilizadas com o hub de decisão do 

cliente, nosso mecanismo exclusivo de tomada de decisões, que é alimen-

tado por dados e análises e amplificado em sua empresa por meio de 



processos centrados no cliente. 

Afinal de contas, os clientes formulam suas percepções sobre a marca com 

base em suas experiências em todos os canais em que interagem. Se você 

modelasse seu produto e vendesse para o cliente com base na visão de um 

único canal de interação, você poderia tomar decisões de marketing equivo-

cadas e impróprias.

Um perfil unificado e completo do cliente 
Os dados coletados pelo SAS Customer Intelligence 360 não se resumem a 

páginas e cliques; ao contrário, são relativos a pessoas – tudo o que elas 

veem, fazem e aonde vão. Os produtos tradicionais de web analytics mantêm 

os dados referentes a cliques na página de modo agregado, dificultando a 

tradução desses cliques em uma visão abrangente do cliente.

Em contrapartida, o SAS Customer Intelligence 360 captura detalhadamente 

o comportamento geral do cliente em plataformas on-line e pode associá-lo 

a fontes de dados off-line, como informações promocionais, demográficas e 

baseadas em compra a fim de oferecer um perfil completo do cliente. Ao 

integrar essas fontes de dados tipicamente diversas em uma visão completa 

do cliente, você obterá informações valiosas sobre as verdadeiras necessi-

dades dele. Isso se traduz em ofertas mais relevantes, atividades mais bem 

direcionadas e um uso mais eficiente de seus recursos de marketing.

Ofereça uma experiência multicanal e personalizada para o 
cliente 
O SAS Customer Intelligence 360 oferece todos os recursos de que você 

precisa para transformar dados sobre a experiência do cliente em programas 

de marketing de sucesso. Capturar a diversidade de informações que os 

clientes deixam em seu site - como seus planos de compra, mudanças signifi-

cativas em suas vidas etc. - e integrá-la de modo eficaz com uma biblioteca 

de ofertas e conteúdos personalizados, prontos para serem apresentados no 

momento certo, levará o cliente a uma experiência mais rica, enquanto 

também satisfaz suas preferências e questões de privacidade.

Além disso, diversos métodos de tomada de decisão – desde regras de 

negócios e modelos preditivos a testes multivariados (por meio de modelos 

preditivos personalizados) – ajudam a garantir que o cliente receba as ofertas 

mais relevantes e personalizadas.

Melhore o desempenho do marketing com dados mais 
precisos
A maioria das empresas não tem pessoal interno com conhecimento espe-

cializado para desenvolver as técnicas mais modernas de previsão para suas 

iniciativas de marketing. O SAS Customer Intelligence 360, no entanto, inclui 

recursos analíticos que podem oferecer a você uma visão voltada para as 

futuras experiências de seu cliente, permitindo que você conheça os princi-

pais impulsionadores de seu negócio, preveja como as métricas empresariais 

e impulsionadores agirão futuramente e execute rotinas voltadas a objetivos 

para determinar níveis ideais necessários, mesmo que você não tenha um 

especialista em estatística em sua equipe.

Use seus recursos financeiros de marketing de modo mais 
eficaz 
Enquanto a maioria dos fornecedores de analíticos on-line exige marcadores 

de formulários e campos, o SAS incorpora uma única linha de código HTML 

em cada página, permitindo uma coleta dinâmica de dados, sem custos 

dispendiosos de marcação. As modificações no design da página são cont-

abilizadas automaticamente durante a captura de dados, eliminando a neces-

sidade de remarcação contínua da página. Ter um gerenciamento de ativos 

digitais integrado para auxiliar no fornecimento desses ativos significa maior 

facilidade na integração com outras ferramentas e maior rapidez para o lança-

mento no mercado.

Comece pequeno e inclua o que for preciso.
A natureza modular do SAS Customer Intelligence 360 permite que você 

comece pequeno e inclua o que precisar ao logo do tempo, seguindo uma 

trajetória natural de crescimento. Por exemplo, você pode iniciar com a coleta 

e análise dinâmicas de dados. Em seguida, adicionar recursos para promover 

ofertas, mensagens e conteúdos em canais de e-mail, web e móvel, ao 

mesmo tempo que testa, monitora e mede o desempenho ao longo desse 

percurso.

Além disso, à medida que sua empresa emprega os recursos on-line que o 

SAS oferece, você pode adotar outros componentes do suíte SAS Customer 

Intelligence.

Técnicas analíticas guiadas, como definição do segmento de mercado (à 

esquerda), permitem que os profissionais de marketing façam escolhas mais 

inteligentes sobre a execução de atividades e 

segmentação.

Recursos
Análise guiada
Você não precisa ser um cientista de dados. Com os 

processos analíticos integrados de fácil uso, você 

pode usar recursos de gerenciamento e análise de 

dados do SAS. Esses guias analíticos integrados 

(como otimização e segmentação automáticas) 
Guided analytic techniques, such as segment 
profiling (left), enable marketers to make 
smarter choices about segmentation and 
activity execution.



permitem um marketing realmente preditivo. Esses recursos são destinados 

para que analistas de marketing e de negócios aprimorem o conhecimento 

que têm sobre sua base de clientes, tornando-os profissionais mais eficientes 

e inteligente.

Mapas de atividade
As campanhas de marketing outbound e inbound não precisam mais ser 

desconectadas. À medida que as experiências do cliente evoluem e eles 

esperam obter serviços e engajamento contextual em vários canais, disposi-

tivos e diferentes momentos, você precisa poder avaliar o comportamento 

dos clientes em canais inbound e outbound. A possibilidade de reunir dados 

tradicionais e digitais para criar um perfil completo do cliente permite que 

você faça o engajamento digital no canal, tendo clareza sobre o complexo e 

fragmentado ambiente digital atual.

Modelo de dados aberto
Todos os dados são armazenados em um modelo de dados aberto e 

centrado no cliente, que promove mais análise e exploração de dados e que 

pode ser utilizado em esforços de marketing posteriores. Os dados on-line 

são estruturados logicamente dentro de um contexto comercial predefinido 

para oferecer fácil integração com dados existentes do cliente. Assim, mesmo 

sem conhecimento técnico, a equipe pode produzir relatórios específicos 

rapidamente.

Contextualização pós-coleta de dados
Com o SAS, você pode converter os dados coletados em informações que 

podem ser analisadas e apresentadas com base no cliente, de modo que os 

administradores da página não tenham de aplicar novas marcações (tags) 

todas as vezes que houver uma modificação no design do site. Além disso, os 

modelos de dados pré-criados permitem a análise e a apresentação imediata 

dos dados, deixando de sobrecarregar sua equipe de TI com a criação de 

uma infraestrutura complexa de carregamento de dados e geração de 

relatórios. 

Coleta dinâmica de dados
Uma única linha do HTML é incorporada dentro de cada página web para 

você obter informações sobre a página automaticamente: o que o cliente faz 

e vê; a ordem e o período em que os elementos são carregados em uma 

página; o posicionamento do mouse sobre uma seleção; cada toque no 

teclado em um formulário etc. Esse recurso contrasta fortemente com as 

soluções tradicionais de web analytics, que exigem grandes mudanças na 

página para a coleta de dados, usando técnicas como marcações. 

A exatidão dos dados é garantida, uma vez que não há problemas de 

terceiros para se preocupar. A fim de minimizar as preocupações com segu-

rança, as questões de privacidade, segurança e proteção de dados são 

rigorosamente gerenciadas, e os dados confidenciais são criptografados com 

o uso de técnicas padrão do setor.

Modelos preditivos, previsão e rotinas direcionadas a 
objetivos
A análise preditiva permite aos profissionais de marketing fazer projeções de 

quando suas metas específicas de negócios serão alcançadas com base nos 

impulsionadores e índices de desempenho de uma campanha em curso. 

Você também pode identificar os impulsionadores estruturais mais impor-

tantes de um índice específico dos negócios e apresentá-los em um relatório 

gerencial. 

Rotinas direcionadas a objetivos permitem determinar os níveis ideais 

necessários para cada impulsionador que afeta um objetivo específico dos 

negócios. Além disso, como essas rotinas avançadas de otimização e 

estatística são pré-criadas, não é preciso ter conhecimento especializado em 

estatística para executá-las ou desenvolvê-las.

Captura de comportamento anônimo
As atividades de qualquer pessoa que visite a sua página, seja ela identificável 

ou não, são gravadas de modo seguro e privado ao longo do tempo. 

Quando um visitante é identificado, qualquer comportamento prévio 

anônimo é atribuído a essa pessoa automaticamente, o que resulta em um 

perfil muito mais rico do que se poderia ter de outra maneira.

• Conhecimento insuficiente sobre as interações on-line do 
cliente. Se você não sabe com exatidão o que acontece 
quando um cliente interage com sua empresa por meio de 
canais on-line, você não poderá implementar uma estra-
tégia realmente centrada no cliente.

• Falta de recursos para entender o comportamento individual. 
As soluções tradicionais não são capazes de fazer a segmen-
tação do cliente nos canais via web, o que pode levar a prob-
lemas de abandono, aquisição e rotatividade de clientes.

• Informações inacessíveis sobre o cliente. Os recursos de 
emissão de relatórios das soluções tradicionais de web analytics 
são complexos, centrados na tecnologia e direcionados priori-
tariamente aos usuários de TI e analistas de web, dificultando ou 

impossibilitando levar informações valiosas sobre o cliente a 
quem mais precisa desses dados: o profissional de marketing.

• Visão não unificada sobre o cliente. A dificuldade em acessar e 
integrar informações do cliente em diversos canais e unidades 
da empresa resulta em uma visão muito limitada sobre ele e na 
inabilidade de entender e prever completamente o seu 
comportamento.

• Inabilidade de utilizar os dados para engajar. A coleta, a 
padronização e o uso de dados digitais para as atividades de 
marketing geralmente consomem semanas. Com o SAS 
Customer Intelligence 360, esse tempo é significativamente 
abreviado devido à integração prontamente disponível.

Desafios



Parte do suíte SAS® Customer Intelligence
As soluções do SAS Customer Intelligence 360 integram-se completa-

mente ao resto do suíte SAS Customer Intelligence, criando um ambiente 

perfeitamente incorporado e prontamente disponível para a análise e 

execução de programas de marketing voltados a clientes individuais. Com 

o SAS Customer Intelligence 360, todas as ferramentas de que os profis-

sionais de marketing precisam para gerenciar os esforços de marketing 

direcionados e multicanais estão apenas a um clique, dentro de um 

ambiente unificado.

Components
SAS® 360 Discover
Tenha uma visão completa de seus clientes ao usar o SAS 360 Discover 

para capturar dinamicamente as interações, transformar essas intera-

ções individuais em conhecimento centrado no cliente e integrar esse 

conhecimento com as informações do cliente obtidas em outros 

canais. Com o SAS 360 Discover, você pode entender, elaborar modelos e 

vender com maior eficácia para os clientes que visitam suas páginas web.

SAS® 360 Engage
Direcione e promova ofertas de modo eficaz para os clientes que intera-

giram com sua empresa por meio de canais digitais, como e-mail, aplicativos 

móveis ou web. Com esse recurso, as empresas podem utilizar as informa-

ções obtidas com o SAS 360 Discover e interagir com os clientes nos canais 

digitais. Isso permite que as empresas aumentem seus investimentos no SAS 

Customer Intelligence de maneira integrada e construtiva, em vez de ter de 

O que diferencia o SAS® Customer 
Intelligence 360
• Rápido desenvolvimento proporcionado pela coleta dinâmica 

de dados. A tecnologia de coleta dinâmica de dados envolve 
apenas uma única linha de código HTML, em vez da excessiva 
marcação no site exigida pelas soluções tradicionais, permitindo 
economizar tempo, fazer um rápido desenvolvimento e reduzir 
a manutenção. 

• Dados baseados no cliente para integração multicanal.  
Ao combinar dados detalhados do comportamento do cliente 
com dados de outros canais off-line, você tem uma visão 
completa do cliente e entende melhor o seu comportamento, o 
que se traduz em mais ofertas e campanhas de sucesso. 

• Marketing realmente em tempo real. Apenas o SAS combina 
as informações do cliente, extraídas da coleta de dados em 
tempo real, com a lógica empresarial e análises avançadas para 
garantir que o cliente receba a melhor oferta, no momento 
certo e em tempo real. 

• Informações valiosas sobre o cliente, e não apenas páginas 
visitadas. O SAS Customer Intelligence 360 relaciona todas as 
atividades do site a um cliente e as combina com dados off-line 
existentes para oferecer uma descrição completa do cliente, 
que vai muito além das páginas visualizadas. 

• Uma trajetória de crescimento evolutiva. Com o SAS 
Customer Intelligence 360, você pode começar pequeno e 
incluir o que precisar em seu próprio ritmo, seguindo uma 
trajetória de crescimento natural.

Para entrar em contato com nosso escritório em outro local, acesse: sas.com/offices
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reunir ofertas de marketing digital de diversos fornecedores. Desse modo, os 

profissionais de marketing podem realmente se engajar com seus clientes de 

forma dinâmica em todos os canais, dispositivos e em diferentes momentos. 


