
Uma checklist do que 
esperar de uma parceria  
em marketing digital

Repense. As melhores experiências 
de cliente podem ser escaladas.



Uma checklist do que esperar de uma parceria em marketing digital

Sua checklist – o que demandar  
de uma parceria em marketing digital
Para quem está buscando uma parceria de negócios que possa lhe ajudar  
a dominar o processo de marketing digital de ponta a ponta, sem perder  
a agilidade.

Essa parceria vai ajudar a sua empresa a aumentar 
a eficácia do marketing, fornecer resultados de 
negócios de forma consistente e usar tecnologias 
prontas para o futuro, como automação, IA e 
aprendizado de máquina.

Uma extensão da sua equipe, que fale a mesma 
língua que profissionais de marketing, colegas de  
TI e liderança de negócios da sua empresa.

Poucos fornecedores conseguem oferecer uma solução 
de ponta a ponta que combine experiência estratégica 
e de consultoria com design de experiência (XD), 
experiência do usuário (UX) e uma gama completa de 
serviços de marketing digital.

Para lhe ajudar a encontrar uma parceria que possa 
oferecer esse conjunto de recursos, preparamos 
esta checklist - com base nos três pilares da melhor 
experiência de cliente (CX): diferenciação, otimização  
e evolução.
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1. Diferenciação

Pergunte como a parceria ajudará você a:

• Conhecer a fundo cliente e a ter total compreensão da sua 
jornada, mostrando pontos de atrito, opinião  
e ansiedade

• Desenvolver por toda a empresa a capacidade de tomar 
decisões que estejam em linha com as necessidades e 
emoções de cliente

• Priorizar as etapas que levam a uma CX personalizada e 
incomparável, usando tecnologia para melhorar a experiência 
e manter um progresso contínuo.

• Avaliar como sua atual tecnologia está estruturada, aonde 
estão as oportunidades de crescimento e como medi-las

• Identificar ganhos rápidos e ajustar as metas de desempenho 
para os próximos anos
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2. Otimização
Pergunte como a parceria ajudará você a:

• Criar as tecnologias essenciais que sustentam a experiência 
de cliente – sejam elas plataformas web, tecnologia em 
nuvem, aplicativos de produtividade e de negócios, soluções 
de marketing ou outras ferramentas

• Identificar onde a automação pode ser útil, quais tipos  
de dados podem ser capturados e como utilizá-los.

• Aperfeiçoar a camada de integração que conecta novas 
experiências e tecnologias com os atuais aplicativos de linha 
de negócios, armazenamentos de dados e sistemas  
mais amplos

•  Incorporar IP e ferramentas especializadas para acelerar 
a entrega e o gerenciamento de sua plataforma e adotar 
serviços gerenciados
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3. Evolução
Pergunte como a parceria ajudará você a:

• Criar uma plataforma inteligente que forneça dados úteis que 
possam ser usados para aprimorar a experiência de cliente

• Usar análises avançadas para criar uma visão de cliente 
em 360 graus, com visibilidade em múltiplas plataformas e 
direcionamento por segmentação, permitindo a entrega de 
campanhas otimizadas e orientadas por insights

• Aumentar a personalização usando IA para criar uma 
segmentação baseada em persona, introduzindo mensagens 
preditivas direcionadas, prevendo a próxima melhor ação de 
cliente e utilizando uma experiência assistida por chatbots

• Aprimorar a experiência no local de trabalho para viabilizar 
uma melhor experiência de cliente e proporcionar 
transformação organizacional para criar uma cultura 
verdadeiramente digital e melhor preparada para a CX
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Prepare-se para o futuro, rapidamente
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Se você está com dificuldades para gerar valor com suas atuais 
parcerias de marketing digital ou não consegue encontrar  
uma solução que ofereça uma CX escalável e consistente, nós  
podemos ajudar.

Podemos conectar você a com especialistas em Marketing Digital para 
analisar sua situação atual e identificar melhorias rápidas para agora e 
para o futuro.

Sobre a Avanade

A Avanade é a principal fornecedora de serviços inovadores digitais e em nuvem, soluções de negócios e experiências baseadas em design no ecossistema da 
Microsoft. Com 38 mil profissionais em 25 países, somos a força por trás do Accenture Microsoft Business Group, ajudando empresas a envolver clientes, capacitar 
pessoas, otimizar operações e transformar produtos, aproveitando a plataforma Microsoft. Com participação majoritária da Accenture, a Avanade foi fundada em 2000 
pela Accenture LLP e pela Microsoft Corporation. Saiba mais em www.avanade.com.

© 2020 Avanade Inc. Todos os direitos reservados. O nome e o logo da Avanade são marcas comerciais nos EUA e em outros países. Outras marcas e nomes de 
produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

América do Norte 
Seattle 
Telefone +1 206 239 5600 
America@avanade.com

América do Sul 
São Paulo 
AvanadeBrasil@avanade.com

Ásia-Pacífico 
Austrália 
Phone +61 2 9005 5900 
AsiaPac@avanade.com

Europa 
Londres 
Phone +44 0 20 7025 1000 
Europe@avanade.com

Uma checklist do que esperar de uma parceria em marketing digital

https://www.avanade.com/pt-br



	5
	9

