
Spectrum Data Hub Module
Base para uma visão de 360 graus do cliente

Conquiste clientes 
mais rentáveis

Gerenciamento de Informações dos Clientes

Gerenciamento e Integração de Dados



Conseguir uma visão de 360 graus 
do cliente depende da qualidade dos 
dados e observações apuradas.

Este conhecimento permite que as 
organizações direcionem produtos 
e serviços de maneira precisa aos 
clientes atuais, conquistem clientes 
mais rentáveis , reduzam os custos de 
marketing, melhorem a satisfação do 
cliente e maximizem o valor da duração.

O QUE É UMA VISÃO DE 
360 GRAUS DO CLIENTE?

Um conceito que veio do Customer 
Relationship Management
A meta é criar uma visão integrada e 
única de toda a atividade do cliente, 
acompanhando todas as interações 
do cliente entre canais e pontos de 
contato, e disponibilizar esses dados a 
todos os interessados.

Ao compilar, tabular e analisar 
dados de várias fontes, as 
organizações podem desenvolver 
uma visão abrangente do cliente 
e aplicar a análise preditiva para 
obter observações. Por fim, você 
pode prever, com segurança, o 
comportamento e os desejos futuros 
do cliente, atuar com base nessa 
observação em cada ponto de contato 
e entregar ofertas relevantes nos 
canais de comunicação preferidos 
pelos clientes.

Uma organização que não tem 
controle de seus dados não tem 
controle de seus negócios.

Quem lidera o aprimoramento 
dos dados?
A maioria dos executivos seniores 
acredita que a qualidade dos dados 
é um problema de TI. Entretanto, 
a baixa qualidade dos dados afeta 
diretamente a tomada de decisões de 
negócios em toda a organização.

Os líderes de negócios devem 
reconhecer a propriedade dos 
problemas de qualidade de dados da 
organização, liderar os esforços de 
aprimoramento de dados, impedir 
que essas iniciativas se percam e 
estabelecer parcerias com a TI para 
proteger e aprimorar os dados da 
organização.

As consequências da baixa 
qualidade dos dados:

Os exemplos apresentados na 
sequência são uma pequena amostra 
das ramificações incríveis de dados 
imperfeitos, (TDWI):

• Uma empresa de telecomunicações  
   perdeu US$ 8 milhões em um   
   mês devido a contas codificadas.
• Uma companhia de seguros      
   perdeu milhares de dólares   
   anualmente em custos com
   correspondências (postagens,       
   devoluções, colaterais e pessoal  
   para processar devoluções) devido 
   a registros de clientes duplicados.
• Um grande banco descobriu   
   que 62% de seus empréstimos  
   imobiliários estavam sendo 
   calculados de forma incorreta, com  
   o valor principal ficando maior a  
   cada mês.

Obstáculos para se alcançar uma 
visão de 360 graus
Para se obter uma experiência 
do cliente conectada em uma 
visão de 360 graus do cliente, os 
proprietários de empresas devem 
primeiro entender a função básica 
que os dados exercem para que se 
tornem mais voltados ao cliente, 
e as dificuldades normalmente 
encontradas.

Várias fontes: é provável que os 
dados sejam armazenados em 
sistemas dispersos, e alguns deles 
podem estar inacessíveis ou não 
conseguir conversar entre si. Os 
registros devem ser vinculados antes 
de serem usados para processos de 
negócios. A integração com software 
de qualidade de dados é geralmente 
a única forma de combinar esses 
registros, especialmente ao lidar com 
as nuances da identificação de clientes 
ou fornecedores. Cada sistema 
poderá conter sua própria variação 
de formato ou ortografia do mesmo 
nome e/ou endereço do cliente.

Duplicação: frequentemente, 
registros duplicados residem em 
um ou mais aplicativos ou bancos 
de dados de negócios. Geralmente, 
esses registros “correspondentes” 
incluem informações inconsistentes, 
incompletas ou imprecisas, como 
vários nomes em uma única conta, 
que prejudicam os objetivos de 
marketing e atendimento ao cliente. 
As empresas devem consolidar esses 
registros para eliminar esforços 
duplicados e obter uma visão única 
entre produtos, locais e ativos.

Impedimentos de compartilhamento 
de dados: o modo como os dados são 
armazenados, trocados, formatados 
ou apresentados pode geralmente ser 
inconsistente. Quando informações 
específicas precisarem ser compartilhadas 
entre dois ou mais aplicativos de 
negócios, a ausência de uma estrutura 
comum criará um obstáculo. Sempre 
que os dados forem replicados para 
atender às finalidades de várias divisões 
de negócios, há um risco de os dados 
serem corrompidos, introduzindo erros 
e inconsistências. Os erros que são 
incorporados aos dados de origem 
podem se multiplicar como um vírus.



UMA VISÃO ÚNICA DO 
CLIENTE AUMENTA A 
SATISFAÇÃO E MAXIMIZA 
O SEU CICLO DE VIDA

Direcione produtos e serviços 
precisamente aos clientes atuais.
Quanto mais completa e precisa for 
a visão do cliente, mais precisamente 
você poderá direcionar produtos 
e serviços para maximizar a 
lucratividade do cliente. Além disso, 
prever os comportamentos e as 
propensões que afetam os lucros, 
incluindo:

• Oportunidades de vendas cruzadas e  
  agregadas
• Planejamento e segmentação de  
  campanhas
• Fidelização e satisfação do cliente
• Valor da duração do cliente

Conquiste clientes mais rentáveis
Ao combinar extração de dados e 
análises, você poderá ter um cenário 
claro para maior entendimento de 
seus clientes, melhor direcionamento 
e previsão de comportamento futuro 
do cliente:

• Entender quais clientes têm maior  
  chance de comprar
• Descubra quem são os seus clientes  
  mais rentáveis… e como atrair 
  mais deles.
• Avalie o processo de abordagem  
  para garantir que novos clientes se  
  tornem fãs incondicionais.

Varejo: Schwan’s Home Service

Uma desconexão entre pontos de 
contato do cliente resultou na criação 
de dois registros separados para o 
mesmo cliente, o que resultou em perda 
de vendas, sobreposição de ciclos de 
entrega, correspondências duplicadas 
e, por fim, insatisfação do cliente. A 
empresa precisava de uma solução de 
qualidade de dados abrangente para 
ajudar a aprimorar o atendimento ao 
cliente e aumentar a eficiência.

Uma solução de tecnologia da Pitney 
Bowes foi integrada com perfeição à 
loja virtual, ao aplicativo de call center 
e aos dispositivos portáteis usados em 
campo da Schwan’s Home Service’s. 
Agora, quando a loja virtual registra um 
novo cliente, a solução de qualidade 
dos dados padroniza o endereço e 
tenta fazer a correspondência dele 
com um registro existente do cliente.

Essa padronização em tempo real 
ajudou a eliminar a duplicação 
e possibilitou que as operações 
aumentassem a eficiência das entregas. 
O acesso ao histórico de pedidos do 
cliente deu um toque pessoal extra 
para promover a fidelidade. A melhor 
qualidade dos dados do cliente 
resultou em uma visão de 360 graus 
do cliente mais completa.

“Ao unir as contas de 
clientes duplicados 
com a solução de 
qualidade de dados 
empresariais Spectrum, 
nós melhoramos muito o 
atendimento ao cliente 
e percebemos uma 
significativa redução de 
custos e tempo.”

Connie Gugel, 
Analista de Sistemas Sênior

Agora, você pode modelar os clientes 
existentes e usar essas informações 
para focar os gastos de marketing em 
clientes com potencial semelhante 
aos seus melhores clientes. Além 
disso, obtenha o máximo dos gastos 
na prospecção de novos clientes.

Reduza os custos de marketing
Quando obtiver uma visão única 
do cliente, você poderá direcionar 
melhor sua comunicação e também 
eliminar o retorno de e-mails e 
correspondências redundantes. Você 
pode reduzir os custos de postagem 
e as despesas de imprimir e enviar 
correspondências ao endereço 
incorreto. Além disso, você evitará 
antipatias e danos ao valor da marca 
que podem ocorrer quando as 
correspondências possuem erros 
ortográficos do endereço ou do nome 
da pessoa.



Consiga uma visão de 360 graus do 
cliente por meio de gerenciamento 
de dados eficiente

Com controle granular das 
configurações de endereço, você 
pode otimizar a qualidade dos 
registros de cliente, fornecedor 
e parceiro. Ao eliminar o caso em 
que vários registros contêm valores 
diferentes para o identificador 
do cliente, você poderá fazer a 
correspondência de registros e 
calcular o valor real de cada cliente. As 
observações obtidas podem ajudá-
lo a entender as preferências de 
comunicação com o cliente, aumentar 
a eficácia do marketing e aproveitar as 
vantagens das opções de suporte de 
custo menor, como e-mail.

Melhore a satisfação do cliente
Com clientes esperando interações 
mais rápidas e mais pessoais em 
um número cada vez maior de 
canais, as organizações precisam de 
formas econômicas de capacitar os 
funcionários que lidam com clientes. 
Com uma visão completa, precisa e em 
tempo real do cliente, as imprecisões 
de dados que consomem tempo e 
dinheiro se tornam coisa do passado.

Agora, as entregas chegam mais 
rapidamente aos clientes, as pessoas 
que telefonam aguardam menos 
tempo para serem atendidas e têm 
os problemas resolvidos com muita 
rapidez. As empresas antecipam os 
desejos dos clientes identificando a 
próxima melhor oferta, e a satisfação 
do cliente (e a receita) aumenta.

Maximize os investimentos em redes 
de distribuição
Uma visão de 360 graus do 
cliente pode ajudá-lo a avaliar o 
potencial de mercado por meio de 
modelagem. A geocodificação e a 
análise espacial facilitam a avaliação 
das oportunidades de receitas e 
a realização de previsões sobre 

dinâmica do mercado, portanto, 
você pode:

• Otimizar as redes de distribuição
• Entender os efeitos de novos 
concorrentes e conflitos de canal
• Quantificar os retornos em 
investimentos imobiliários

A análise de previsão pode exercer 
um grande papel para ajudá-lo a 
determinar onde abrir, realocar 
ou consolidar locais. Você terá 
as principais observações que 
lhe permitirão saber quantos 
vendedores empregar para ganhar 
participação de mercado em áreas de 
probabilidade mais alta de sucesso e 
maximizar as receitas.

Aumente a precisão de orçamentos 
e previsões
Dados de negócios aprimorados 
resultam em decisões mais precisas, 
maior confiança nessas decisões, 
custos operacionais menores e 
desempenho financeiro aprimorado.

Agora, você pode aplicar seu 
orçamento com base em números 
mais realistas, reduzindo as despesas 
fora de controle e os estouros 
de orçamentos. A formulação da 
estratégia se torna mais precisa, com 
previsões de credibilidade maior que 
contribuem para um desempenho 
melhor.

Aprimore a conformidade 
regulamentar
Quando você conseguir um bom 
gerenciamento e um bom controle 
dos dados, a conformidade com 
regulamentações do setor como 
Basel II, SOX, HIPAA, Gramm Leach 
Bliley, Office of Foreign Asset Control 
etc. se tornará muito mais fácil.

Você conhecerá sua exposição 
potencial total para clientes nas 
listas da Agência de Controle de 
Ativos Estrangeiros (OFAC) ou de 
Pessoas Politicamente Expostas (PEP). 
Monitore atividades potencialmente 
fraudulentas de clientes mais de perto. 
Além disso, respeite as preferências de 
privacidade de seu cliente enquanto 
atua em conformidade com as 
regulamentações.

Este processo em cinco etapas 
começa com a descoberta

1. Consiga um entendimento preciso 
e detalhado de seus dados por meio 
da definição de perfil, o que envolve 
a avaliação do estado atual dos dados. 
Você pode explorar relacionamentos 
entre elementos de dados ou em 
conjuntos de dados, identificando 
imperfeições e encaminhando-as a 
especialistas no assunto. Em seguida, 
monitore a qualidade dos dados 
criando regras para verificar e validar 
os dados usados em seus sistemas e 
aplicativos de negócios. Ferramentas 
podem gerar alertas quando a 
qualidade dos dados não é alcançada, 
para que seja possível resolver as 
discrepâncias.



Serviços Financeiros: MasterCard

O depósito de dados da MasterCard 
armazena mais de 30 milhões de 
registros para ATM, PayPal e pontos 
de venda em todo o mundo. Eles 
queriam uma interface Web amigável 
para o cliente e acesso telefônico a 
esse recurso de dados no formato de 
lista e mapa, completo com distâncias, 
direções e outras informações vitais.

Isso exigia geocodificação, que 
depende de um alto nível de 
qualidade dos dados, e abrangência, 
que requer elementos de qualidade 
de dados integrados. A experiência do 
usuário precisava ser simples, rápida 
e fácil.

A Pitney Bowes forneceu a qualidade, 
a segurança e o serviço necessários 
para fornecer informações 
consistentes, confiáveis e precisas 
por meio da padronização, validação 
e consolidação de dados distintos em 
informações processáveis.

“Realmente contamos 
com a Pitney Bowes para 
ser nossa parceira, a fim 
de 1) garantir a qualidade 
de nossos dados e 2) nos 
ajudar na geocodificação 
do máximo de locais 
possíveis.”
Steve Schwent - Consultor, Engenharia de 
Software
Soluções de Depósito de Dados da 
MasterCard

2. Organize e limpe seus dados. O 
processo começa com a criação 
de tabelas e o estabelecimento 
de relacionamentos entre essas 
tabelas. Ao mapear representações 
de variante para padrões bem 
definidos, o processo de normalização 
remove com eficiência os dados com 
falhas e aprimora a integração de 
registros para fins de desduplicação e 
consolidação de dados mestres.

A limpeza de dados altera ou remove 
dados incorretos, incompletos, 
formatados incorretamente ou 
duplicados. Um aspecto fundamental 
da criação de uma visão completa do 
cliente envolve a gravação de nomes 
e endereços com grande precisão. 
Agora, você pode reconhecer e 
controlar os nomes dos clientes 
e saber com qual João Roberto 
está falando quando ele telefonar 
e também garantir a entrega de 
mercadorias a endereços corretos.

3. Aumente a precisão por meio da 
correspondência de dados. Muitas 
organizações têm vários registros em 
várias linhas de negócios que fazem 
referência ao mesmo cliente ou a 
relacionamentos com várias pessoas 
no mesmo domicílio.

• Desduplicação é o processo 
   de reconciliar registros   
   “correspondentes” que incluem  
   informações inconsistentes.
• O uso doméstico vincula os      
   registros de clientes com base   
   em correspondências, como nome,  
   endereço, número de telefone ou  
   número de seguro social (EUA).
• A união e a sincronização   
  consolidam dados de vários registros  
  em um único registro “sobrevivente”  
  da mais alta qualidade.

Agora, você pode sincronizar dados 
de unidades de negócios e sistemas 
dispersos e aprimorar os processos de 
negócios antecipadamente.

4. Enriqueça os dados para ampliar 
seu conhecimento do cliente. Vá 
além do endereço para criar uma 
visão real de seus clientes com 
ampla inteligência de localização. A 
geocodificação o ajuda a determinar 
as coordenadas geográficas exatas 
de qualquer endereço. Agora, você 
pode confirmar os locais de destino 
dentro dos limites específicos e o 
local mais próximo das atividades de 
atendimento ao cliente.

Acrescente dados demográficos 
e outros dados de terceiros aos 
registros do cliente. Adicione 
profundidade ao entendimento de 
seu cliente para tomar decisões 
mais informadas, aperfeiçoar a 
comunicação com o cliente, aprimorar 
a eficiência na entrega e reduzir os 
custos operacionais.

5. Analise os dados para prever o 
comportamento do cliente e criar 
ofertas mais relevantes. A localização 
inteligente, por exemplo, fornece a 
uma seguradora detalhes precisos 
de uma propriedade, se ela está em 
uma zona de enchente, sofreu danos 
devido a tornados ou está perto de 
uma escola ou aeroporto – tudo isso 
permite que decisões sejam tomadas 
com base em mais informações. 
Ou use a localização inteligente 
para descobrir onde seus clientes 
estão reunidos, otimizar as redes de 
distribuição ou determinar quantos 
vendedores utilizar.



Fatores a serem considerados ao 
selecionar um parceiro de tecnologia

Selecionar um fornecedor de 
solução pode ser uma decisão muito 
importante, com muita coisa em 
jogo e a lucratividade futura de sua 
empresa também em jogo. Para 
garantir o sucesso, você desejará 
encontrar uma empresa com:

• Presença global em escritórios de 
todo o mundo e experiência com 
clientes que trabalham no país e no 
exterior
• Profunda experiência, uma equipe 
altamente credenciada, com vários 
integrantes provenientes de empresas 
para as quais agora prestam serviços
• Excelência em produto comprovada 
por notas altas de Gartner, Forrester, 
TowerGroup e Ovum.
• Experiência técnica com várias 
plataformas e tecnologias
• Estabilidade e solidez financeira. 
Uma empresa sempre presente para 
os clientes nos bons e nos maus 
momentos
• Reputação pela segurança dos 
dados. Protocolos usados para garantir 
que seus dados sejam protegidos e 
confidenciais

Procure também uma empresa que 
criou parcerias com os principais 
fornecedores de dados e fornece 
atendimento ao cliente e suporte 
técnico excepcionais.

Seguros: Willis Re

Como uma empresa global cujos 
clientes têm riscos em mais de 150 
países, a Willis Re queria implementar 
o que havia de mais moderno em 
tecnologias baseadas em localização, 
para fornecer um serviço aprimorado 
aos seus clientes, para os quais as 
margens de lucro dependem de 
informações precisas.

Graças à Pitney Bowes, a Willis está 
agora realizando a análise de riscos 
detalhada com base no livro de 
negócios (exposição) de um cliente 
corporativo ou de uma seguradora 
em cada território com resultados 
mais confiáveis e maior precisão.

A solução foi incorporada aos fluxos 
de trabalho de analistas, permitindo 
à Willis realizar análises de riscos 
geográficos complexas mais rápido e 
fácil do que nunca.

“A plataforma de 
tecnologia da Pitney 
Bowes aprimorou o 
serviço que oferecemos 
aos nossos clientes ao 
possibilitar que eles 
tomassem decisões 
com base em mais 
informações sobre seus 
custos de seguro e 
resseguro.”
Nigel Davis, Diretor Executivo






