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Resumo executivo
A Nationwide, que tradicionalmente se responsabilizava internamente por boa 
parte  do desenvolvimento do sistema estratégico, selecionou a Portrait como sua 
plataforma fundamental de gerenciamento de interação com clientes. A Portrait 
foi escolhida pelo currículo notável da empresa e a estreita relação cultural entre 
as duas organizações. O software da Portrait permitiu à Nationwide apresentar 
uma visão única de cada cliente, incluindo detalhes de cada interação já realizada, 
além de alertas inteligentes para ajudar os funcionários a obter o máximo de cada 
interação com o cliente. Ao otimizar suas interações com clientes, a Nationwide 
teve ganhos reais com vendas incrementais, ultrapassando em mais de 200% as 
metas previamente estabelecidas.

Desafio de negócios
A Nationwide Building Society é a maior sociedade de crédito imobiliário do 
mundo, prestando serviços a seus 11 milhões de membros no Reino Unido, com 
870 pontos de vendas e cerca de 16.000 funcionários.

Como uma organização mútua em um mercado altamente homogêneo, a 
Nationwide sabia que o essencial para aumentar sua parcela de mercado era 
fornecer um serviço altamente personalizado que oferecesse a seus membros 
valor de longo prazo. A capacidade para alcançar isso estava restrita por:

• Carência de ferramentas para que os funcionários pudessem tratar os clientes 
da melhor maneira, com atenção dedicada
• Sistemas e processos organizados em torno de produtos e canais sem uma 
visão abrangente do cliente
• Informações limitadas em seu sistema de informações do cliente (CIS) — 
detalhes de contato e posses de produtos

Otimize o valor das interações 
através do desenvolvimento de 
uma visão única e personalizada 
de cada cliente

Perfil do cliente
• Maior sociedade de crédito 

imobiliário do mundo
• Status mútuo
• Cerca de 11 milhões de membros
• Cerca de 16.000 funcionários
• Cerca de 870 pontos de vendas
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Para superar esses desafios, a 
Nationwide se voltou para:

• Fornecer aos funcionários mais 
informações do cliente — um 
abrangente histórico de contatos
• Oferecer uma melhor experiência 
para os clientes
• Facilitar processos para prestar 
atendimento individual aos clientes 
através de todos os canais de 
interação disponíveis, incluindo 
centrais de atendimento, filiais e a 
internet
• Reduzir a rotatividade e aumentar o 
apoio do cliente
• Oferecer um retorno do 
investimento quantificável

Descrição do projeto       
e solução
Em parceria com a Portrait, a 
Nationwide planejou otimizar o valor 
das interações através do 
desenvolvimento de uma visão única e 
personalizada de cada cliente. Isso 
incluiria detalhes de cada interação e 
notificações inteligentes e acionáveis 
para ajudar os funcionários a obter o 
máximo de cada interação com o 
cliente.

A Nationwide escolheu a Portrait 
devido ao currículo notável da 
empresa e a estreita relação cultural 
entre as duas organizações.

A visão única do cliente é fornecida 
através da integração com o sistema 
de CRM da Nationwide — sua 
abordagem altamente configurável e 
centrada serviram para modelar e dar 
suporte aos processos responsáveis 
pelas interações com os clientes da 
Nationwide e assim possibilitaram a 
relação de forma eficiente e 
consistente com eles por todos os 
canais. A Portrait permite que todos os 
dados de clientes da Nationwide 
permaneçam exatamente onde estão, 
com a ‘visão única’ em tempo real 
gerada quando necessário.

Como resultado, os dados pessoais 
dos clientes da Nationwide agora são 
altamente precisos, o valor de cada 
cliente foi aumentado pela 
maximização das oportunidades de 
vendas cruzadas e, ao mesmo tempo, 
a satisfação do cliente cresceu porque 
as notificações de vendas são 
relevantes.

“Com a Portrait nós 
pudemos tratar todos os 
11 milhões de clientes 
como indivíduos, e 
estamos bem posicionados 
para melhor atender as 
suas necessidades e, 
portanto, fazer negócios 
com mais pessoas por um 
tempo maior do que 
antes."

— Simon Baines
Chefe de observação do cliente
Nationwide Building Society

Tecnologia Usada
• Portrait
• Microsoft MSMQ
• Microsoft SQL
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A Portrait também integrou o 
aplicativo de caixa da Society, de 
modo que os funcionários no balcão 
são capazes de acessar prontamente 
notificações e informações do cliente 
de uma maneira oportuna durante 
transações financeiras de rotina.

Resultados e benefícios
A Nationwide teve benefícios 
significativos desde a implementação 
da Portrait Software:

• Vendas incrementais de mais de 
200% dos alvos originais
• A implementação da Portrait se 
pagou em 2 anos
• A Nationwide antecipa um retorno 
sobre o investimento de mais de 
200%

Os históricos de contato são 
atualizados automaticamente com a 
Portrait, assim a Nationwide é capaz 
de ver o histórico inteiro das 
transações, as interações e contas do 
cliente.

“O Portrait Prompts nos 
ajuda a vender mais por 
conversas de atendimento 
receptivo do que com o 
marketing direto ativo 
tradicional."

— Simon Baines
Chefe de observação do cliente
Nationwide Building Society

Com a visão única dinâmica do cliente 
permitindo à Portrait atender cada 
cliente como indivíduo, a Nationwide 
melhorou os serviços a toda a sua 
base de clientes ao mesmo tempo em 
que está conseguindo gerar mais 
negócios graças a mais vendas 
cruzadas e maior eficiência de 
marketing.

A Portrait tem dado à Nationwide a 
flexibilidade para responder à 
demanda de seus 11 milhões de 
membros. Refletindo as necessidades 
de seus clientes, a Nationwide é capaz 
de reagir rapidamente às alterações 
do mercado, ajudando a impulsionar 
sua vantagem competitiva.


