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Você está com dificuldade para melhorar a 
experiência e a fidelidade de clientes? 

Descubra como transformar seu 
marketing digital com recursos prontos 
para o futuro, melhores experiências  
de ponta a ponta e maior fidelidade  
de cliente.

Incrementar a sua CX já era um desafio e tanto. Agora, 
também é preciso manter a continuidade dos negócios e 
atender às expectativas de clientes, que mudaram bastante 
durante a pandemia.

Historicamente, um dos motivos pelos quais isso tem 
sido tão difícil, e continua a ser, é a falta de conexão entre 
profissionais de marketing e de TI.

Este novo guia explica como você pode conectar os 
integrantes da sua equipe técnica e de criação para dominar 
o marketing digital escalável de ponta a ponta - sem 
comprometer a agilidade, que é crucial neste momento.

Independentemente do tipo de cliente com quem você 
interage, experiências comuns geram resultados comuns. 
Mas clientes não querem o comum. Nem você.

As pessoas querem se sentir maravilhadas, envolvidas  
e valorizadas.

Para isso, é necessário oferecer experiências consistentes 
e inovadoras, personalizadas de forma inteligente e em 
escala, em todos os seus canais de marketing - agora  
e no futuro.

Disparidade digital

Mas há um problema. Há um descompasso entre o  
que clientes esperam e o que você é capaz de oferecer.  
E isso acontece porque profissionais de marketing e  
de TI nem sempre conseguiram trabalhar juntos de 
maneira integrada.

Isso te soa familiar? Segundo a Forrester, a maioria das 
empresas da Fortune 500 não tem a agilidade, o talento ou 
a tecnologia para corrigir rapidamente o curso e oferecer 
experiências digitais de última geração.

Sucesso da CX em escala

Continue lendo para saber como a Avanade pode 
lhe oferecer uma solução de experiência abrangente, 
combinando experiência estratégica com uma gama 
completa de serviços de marketing digital e plataformas  
de parcerias especializadas.
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Das organizações 
concordam que as 
experiências tradicionais 
já não bastam. 1

De decisores admitem 
enfrentar obstáculos para 
fornecer uma boa CX.2

De consumidores têm 
maior probabilidade de 
comprar com marcas que 
os valorizam.3

O dilema da experiência  
de cliente (CX)

87%

88%

91%

Das empresas que se 
concentram ao mesmo tempo 
em CX e tecnologia aumentam 
a sua rentabilidade.4

25%



Sua jornada para excelência em CX
Uma parceria certa em marketing digital pode fazer com que você  
siga o caminho certo da CX.
Você provavelmente está neste ponto agora ...

Experiências inconsistentes – você não consegue 
oferecer as experiências personalizadas, imersivas e 
interativas que clientes desejam.

Jornadas complexas – você tem o desafio de otimizar 
a CX em vários dispositivos e entregar o conteúdo 
certo, no contexto certo, para a pessoa certa.

Incapacidade de diferenciar – você está tendo 
dificuldade de expor de forma única o que você tem a 
oferecer e a experiência do(a) cliente.

Falta de visibilidade e agilidade – as demandas 
dos(das) seus(suas) clientes mudam rapidamente, mas 
lhe faltam informações para tomar decisões eficazes  
e rápidas.

Crescimento estagnado dos negócios – A entrega 
consistente de experiências envolventes e atraentes 
está cada vez mais difícil à medida que a sua 
organização se expande para novos mercados.

… e aqui é onde você pode chegar

Experiências otimizadas – Crie uma cultura  
de testes e otimização que encante clientes, 
introduzindo inteligência e automação para criar 
experiências relevantes.

Jornadas customizadas – Compreenda a intenção de 
consumo e gere fidelidade ao longo de todo o ciclo de 
vida do cliente, aproveitando os insights do marketing 
preditivo.

Experiência diferenciada da marca – Desenvolva 
reconhecimento por meio da consistência em múltiplos 
canais, tudo isso sem esforço e governança extras.

Visão holística de cliente – Conecte aplicativos e 
fontes de dados omnicanal para criar perfis de clientes 
em 360 graus.

Capacidade de escalar – Amplie sua operação de 
marketing, alinhando-se aos objetivos de TI e de 
negócios e expandindo para oferecer experiências 
eficazes, seguras e escaláveis.
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Uma CX superior, consistente e escalável
Descubra como resolver seus 
dilemas de marketing digital com 
uma parceria eficaz.
As agências não estão estruturadas para oferecer 
a implantação sólida em escala que prometem. Ao 
mesmo tempo, um típico integrador de sistemas 
provavelmente fará um trabalho razoável na parte 
técnica. Mas suas capacidades não vão além disso.

Você precisa de mais. O melhor de uma agência e o 
melhor de um integrador de sistemas.

Avanade oferece uma solução de ponta a ponta, 
combinando experiência estratégica e de consultoria 
com design de experiência (XD), user experience (UX) e 
uma gama completa de serviços de marketing digital – 
juntamente com platafomas especializadas sempre que 
você precisar.

Como viabilizamos experiências escaláveis  
de ponta a ponta

Nosso processo foi aprimorado e refinado, entregando 
soluções de marketing digital para algumas das 
maiores marcas globais. Veja como oferecemos 
excelência em CX.

4

#1 Diferencie sua estratégia digital

Encontramos o caminho mais lucrativo para uma 
abordagem de marketing digital pronta para o futuro, 
definindo um roteiro que alimenta os fluxos de trabalho, 
como jornadas de clientes, conteúdo, tecnologia, dados  
e analytics.

#2 Conheça a fundo cada perfil de compra

Passamos a conhecer clientes e criar personas detalhadas. 
Ao entender a jornada de consumo que ocorre em sua 
empresa, mapeamos a experiência emocional em vários 
pontos de contato.

#3 Otimize seus processos e utilize a inteligência

Ao analisar sua tecnologia e recursos, conseguimos 
entender as experiências que você é capaz de oferecer  
hoje e o que você deseja oferecer. A partir daí, criamos  
a tecnologia de base que sustenta a sua plataforma  
de experiência.

#4 Aprimore a experiência

Ao usar uma análise avançada de dados, criamos uma  
visão de cliente em 360 graus, com visibilidade em 
múltiplas plataformas. Desta forma, podemos introduzir 
IA para direcionamento por segmentação, viabilizando 
campanhas otimizadas e orientadas por insights. 

Aumente sua taxa de 
conversão - jornadas de 
cliente mais envolventes que 
resultam em mais compras

Melhore seu ROI - 
plataformas que crescem 
juntamente com sua empresa 
para um ROI em longo prazo

Fortaleça a sua marca - 
uma CX superior que pode 
incrementar e solidificar a 
reputação da sua marca

Melhore a experiência do(a) 
colaborador(a) - aumente a 
produtividade e reduza custos

Aumente sua receita -  
clientes pagam mais por 
melhores experiências

Grandes experiências, 
expectativas ainda 
maiores
Podemos ajudar você a transformar o 
desempenho do marketing digital e a 
avançar rumo aos seus objetivos:
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Exemplos de uma CX superior
Saiba mais sobre o nosso trabalho com algumas das principais marcas 
globais e descubra como as ajudamos a estarem prontas para o futuro.

Subway dobra volume de pedidos digitais

• O Subway, a maior rede de restaurantes do 
mundo, tem 44.000 lojas em mais de 100 países.

• A Avanade e a Accenture se uniram para ajudar 
o Subway a criar um programa de fidelidade 
completamente novo. 

• Hoje a clientela do Subway têm uma experiência 
de usuário omnicanal consistente entre web, móvel 
e loja.

• Como resultado, o volume de pedidos digitais 
dobrou em relação ao ano anterior.

• O novo site de pedidos também está gerando um 
aumento significativo na conversão (+40% na web 
móvel) em relação ao site legado.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) aumenta o tráfego 
na web em mais de 25%

• A URW é uma das líderes globais em shopping centers 
de destino - recebendo 1,2 bilhão de visitantes por 
ano e atraindo cerca de 50 milhões de usuários on-line 
somente na Europa. 

• Com esse enorme patrimônio digital, a URW precisava 
encontrar uma maneira de gerenciar seu conteúdo 
web com mais eficiência.

• A Avanade consolidou seus 63 sites numa única 
plataforma, gerando enormes benefícios para a URW.

• O tráfego na web aumentou mais de 25%, o número 
de cartões de fidelidade dobrou e o tráfego de SEO 
aumentou 20%.
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“Escolhemos a Avanade por causa da parceria Avanade-Sitecore. Estávamos 
em busca de um player para nos apoiar durante todo o ciclo do projeto, 
durante a criação e ao longo da vida útil da solução”.
– Julien Marlot, Diretor de Soluções Digitais, Unibail-Rodamco-Westfield
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Consiga hoje os recursos de marketing  
digital prontos para o futuro
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Por que somos a  
parceria certa para você
Combinamos criatividade, inovação e 
tecnologia para oferecer experiências  
que geram valor. E fazemos isso de forma 
consistente, em escala e em todos os pontos 
de contato e canais da marca.

Temos mais de 250 clientes de 
marketing digital em 21 países

Ganhamos, nos últimos seis anos, 24 
prêmios de experiência no setor em 
parceria com nossos clientes 

Temos 3.500 profissionais de analytics 
e 4.200 especialistas em excelência e 
automação de negócios

Fornecemos suporte contínuo para mais 
de 100 clientes globais com Serviços 
Gerenciados de Marketing Digital

Temos mais de 750 profissionais de UX 
e 38 profissionais de Design Centrado 
em Pessoas do LUMA

Temos 18 Estúdios de Inovação 
Digital em todo o mundo que reúnem 
equipes multidisciplinares de designers, 
engenheiros(as) e gerentes de entrega 
e produtos

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 
funcionários, 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 
Telefone +61 2 9005 5900 
AsiaPac@avanade.com

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

Se você está com dificuldades para gerar valor com a sua atual parceria 
de marketing digital ou não consegue encontrar uma solução que 
ofereça uma CX escalável e consistente, nós podemos ajudar.

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