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AGENDA DA AULA 

1. O que é ?  

2. Objetivo 

3. Por que ? 

4. Análise de Cenário 

5. Inteligência Competitiva 

 



AGENDA DA AULA 

6. Business Intelligence 

7. Comportamento do Consumidor 

8. Ferramentas de CRM 

 



“A arte de Encantar Clientes” 



Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente 
 
CRM é uma Filosofia de Trabalho e não um software 
 
“É a união da Tecnologia com o Marketing, utilizando-se do 
database para gerar negócios e fidelizar clientes”. 



Retenção de Clientes Fiéis marca/empresa 
 
Focar no Consumidor, que é razão de ser de qualquer negócio. 
 
Livrar-se dos clientes profissionais. 
 
Escolher Clientes e Fornecedores que tragam resultados 
positivos (lucro); 



“Para construir relacionamentos, é 
necessário conhecer os clientes que 
queremos conquistar... ...para sempre”. 



O diferencial estará, portanto, na capacidade da 
EMPRESA em ser DIFERENTE; 



Macro 
Ambiente 

Micro 
Ambiente 

Empresa 

EXTERNO INTERNO 

Análise do Cenário 



Macro 
Ambiente 

Micro 
Ambiente 

Empresa 

 Mercado global 
 Tendências 
 Oportunidades 
 Ameaças 



Macro 
Ambiente 

Micro 
Ambiente 

Empresa 

 Fornecedores 
 Produtores 
 Compradores 



Macro 
Ambiente 

Micro 
Ambiente 

Empresa 

 Diversificação de linhas 
 Novos mercados 
 Retenção 
 Ativação 
 Rentabilização 





Antecipar aos concorrentes 
Como eles trabalham o modelo de negócio ? 
Como eles medem o sucesso ? 
Como eles agem e reagem ? 

 
Gerenciar os concorrentes 

Como você age e reage em relação à eles ? 
Quando você quer que eles saibam ? 

  
Resultados 

Melhores decisões estratégicas  
Melhor desempenho 

Inteligência Competitiva 



Business Intelligence 

Torture seu 
banco de dados 
até que ele te 

diga algo ! 



As pessoas querem... 
 

Ser respeitadas 
Ter Privacidade 
Ser tratadas pelo nome 
Que se responda o que foi perguntado 
Que se saiba o que elas compraram com vocês 

 

Não perder tempo! 
 

Mas o que elas querem é muitas vezes diferente daquilo 
que elas esperam, e daquilo que elas desejam 



Mas para isso é preciso primeiro conhecê-los... 
 

Como eles estão segmentados? 
Que informação eu disponho deles? 
Como estão sendo atualizadas as informações que disponho? 
Cuidado com a falta e o excesso de informação 

 
 

O segredo está no nível de conhecimento e não 
de informação sobre o cliente 



Por que entender o comportamento do consumidor ? 
 
Auxiliar as organizações a angariar e fidelizar clientes ou prospects, 
fidelizar clientes atuais procurando atingir a sua satisfação total, 
através do melhor entendimento das suas necessidades e 
expectativas 

Comportamento do Consumidor 









Clientes e 
Prospects 

Clientes 
Eventuais 

Clientes 
Regulares 

Clientes 
Preferenciais 

Parceiros 

Objetivo 



Database Marketing 
 

Data Warehouse  
 
Data Mining 

Ferramentas de CRM 



O DBM é o processo de construir, manter 

e usar os bancos de dados dos clientes e 
outros registros para efetuar contatos e 
transações, além de possuir informações que 
possibilitem a elaboração de estratégias 
customizadas para cada mercado-alvo.  
http 



As empresas podem utilizar um DBM em quatro 

situações para: 
  
• Identificar clientes potenciais;  
• Decidir quais são os clientes que devem receber 
uma oferta em particular;  
• Aprofundar a fidelidade dos clientes;  
• Reativar compras de clientes.  

Outra contribuição fundamental, é permitir a mensuração dos 
resultados das ações de marketing, especialmente das ações de 
Marketing de Relacionamento.  



Data Warehouse é o processo de integrar dados da empresa 

em um único repositório, depurado, consolidado e consistente, que 
fornece informações confiáveis para suportar o processo de tomada de 
decisões estratégicas 



 
 

O DW reúne as informações de várias áreas de uma empresa 

(como, por exemplo, marketing, financeiro, estoque, RH e 
vendas).  
 

Em outras palavras, podemos entender que o DW é um 

grande banco de dados integrado de uma empresa, com um 
perfil extremamente abrangente.  



Data Mining é o processo de explorar grandes quantidades de 

dados, buscando padrões como regras de associação ou sequências 
temporais e tentar detectar relações entre variáveis, visando 
consistências nestes padrões”.  



Por meio do Data Mining é possível, por exemplo, entre muitos outros 

critérios (inclusive mais complexos):  
 
 Separar os clientes mais rentáveis dos menos rentáveis;  
 Identificar os clientes que fizeram compras mais recentemente;  
 Categorizar os clientes de acordo com o tipo de produto mais pesquisado ou 

comprado.  



Marketing Direto 
 

Call Center 
 
Redes Sociais 

Outras Ferramentas de CRM 



O poder do marketing direto está baseado no gestor, uma vez que 
ele cuida da comunicação direta com o cliente, envolvendo 
cadastramento, armazenamento e retorno para ele 

Permite testar diversas condições das nossas campanhas, enviar 
malas diretas diferentes para avaliar os desejos de cada cliente ou 
grupo de cliente  

Vantagens do Marketing Direto 



Vantagens do Call Center 



Mudança Comportamental 
 
Hipermodernidade 
 
 Uma sociedade liberal, caracterizada pelo movimento, pela fluidez, pela 

flexibilidade 
 

 Indiferente como nunca antes se foi aos grandes princípios 
estruturantes da modernidade 

 

O mais importante é o “EU” 



Hiperhomem 
 
 Mais informado e menos 

estruturado 
 Mais adulto e mais instável 
 Menos ideológico e mais 

tributário de modas 
 Mais aberto e mais 

influenciável 
 Mais crítico e mais 

superficial 
 Mais cético e menos 

profundo 



Relacionamento nas Redes Sociais 

Acontece on-line 

Acontece em tempo real 

Acontece em movimento 

O consumidor está no comando 

É emocional 

A conversa é multidirecional 
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