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Resumo 

 

Face ao actual ambiente de competitividade, a importância do marketing para o sucesso do 

negócio tem vindo a aumentar em todos sectores. A rápida e constante evolução tecnológica 

trás novos desafios ao marketing, uma vez que, os consumidores têm hoje acesso à informação 

numa escala mundial tornando-se mais conhecedores e exigentes. Estes desafios são ainda 

maiores no sector financeiro devido ao clima de desconfiança que reina sobre as instituições 

financeiras no actual contexto económico. Para sobreviver e crescer nesta crise financeira, é 

fundamental que essas instituições realizem campanhas de marketing mais focadas, de modo a 

promover os seus produtos para segmentos apropriados, no tempo e no local certos. 

No decorrer dos últimos tempos, o paradigma de Marketing em Tempo Real tem-se tornado 

cada vez mais popular como um mecanismo do marketing para gerar e disponibilizar 

informações relevantes e actualizadas em tempo útil, de modo a permitir às organizações 

responder proactivamente às necessidades e exigências dos consumidores. 

Esta dissertação apresenta uma metodologia baseada neste conceito, pretendendo 

melhorar a qualidade do serviço de marketing no sector bancário. A metodologia proposta 

baseia-se na integração de quatro blocos interligados: Fonte de Dados; Módulo de 

Configuração; Motor de Regras de Marketing; e Módulo de Visualização de Indicadores e 

Gestão Alarmística. Com o encadeamento destes blocos, é esperado gerar um fluxo contínuo de 

informação de marketing em tempo real. A metodologia foi aplicada a dois cenários de negócios 

simulados com dados reais de um banco português. 

 

 

Palavras-chave: Marketing em Tempo Real, Apoio ao Processo de Decisão, Indicadores Chave 

de Desempenho, Motor de Regras, Gestão Alarmística, Previsão Comportamental. 
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Abstract 

 

In today‟s competitive environment, marketing has become increasingly critical to business 

success across all sectors.  The fast paced technology evolution has made effective marketing 

an extremely challenging task because consumers nowadays have access to information on a 

global scale and thus are more informed and knowledgeable. The challenge is even more 

pronounced in the financial sector due to the mistrust of the capacity of financial institutions in the 

current economic environment. In order to survive and thrive in the financial crisis, it is of great 

importance that these institutions conduct more focused marketing campaigns and promote their 

products to appropriate segments, at the right time and in the right place.  

During the past few years, Real-Time Marketing has become increasingly popular as an 

important marketing tool to provide relevant and updated information in a timely manner which 

allows companies to proactively respond to consumer needs, requirements, and complaints.  

This dissertation presents a methodology based on this concept, which aims to improve 

the quality of service marketing in banking sector. The proposed methodology is based on the 

integration of four linked blocks: Data Source; Configuration Module; Marketing Rules Engine; 

and Performance Visualization and Alert System. By chaining these blocks, it is expected that 

real-time marketing information flow can be generated. The Methodology has been applied to two 

business scenarios simulated with real data from a Portuguese bank. 

 

 

Keywords: Real Time Marketing, Decision Process Support, Key Performance Indicators, 

Marketing Rules Engine, Alarmist Management, Forecasting Behavior. 
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1 Introdução 

 

Esta dissertação apresenta uma metodologia para melhorar a qualidade da actividade de marketing, 

tendo em conta, o conceito de Marketing em Tempo Real. Por sua vez, este conceito baseia-se no 

paradigma de acesso aos dados em tempo real, que permite aos colaboradores das organizações 

acelerar e melhorar o processo de tomada de decisão, pois é utilizada informação actualizada e 

contextualizada no suporte ao processo de decisão. 

Este capítulo está estruturado da seguinte forma: 

1. Apresentação do enquadramento da dissertação; 

2. Análise das complicações detectadas no âmbito do enquadramento, formulando-se o problema; 

3. Descrição das contribuições que a dissertação pretende dar para atenuar o impacto do problema; 

4. Contextualização da metodologia de investigação utilizada; 

5. Apresentação sumária da estrutura do documento. 

 

 

1.1 Enquadramento  

 

O Marketing em Tempo Real pretende ser um processo de geração e disponibilização de informação 

relevante e actualizada em tempo útil, segundo um contexto específico, sob a forma de notificações e 

recomendações, com o objectivo de garantir a eficácia (capacidade de fazer aquilo que é necessário para 

alcançar os objectivos) e eficiência (capacidade de atingir os objectivos utilizando a menor quantidade de 

recursos possíveis - tempo, pessoas, material, etc.) do marketing [1] . 

O conceito de tempo real surge no marketing devido à constante inovação tecnológica e 

globalização. A inovação tecnológica refere-se ao melhoramento contínuo das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) como a Internet, as redes wireless, redes digitais de alta velocidade, 

software aplicacional, analítico e hardware que estão cada vez mais capacitadas e adaptadas, 

possibilitando comunicar e transferir dados sem restrições temporais e espaçais. Estas mudanças 

permitem às organizações criar novos produtos de forma mais rápida e informada, e desenvolver novos 

processos e modelos de negócio, transformando assim o dia-a-dia do seu negócio. Com estas melhorias, 

os custos de operacionalizar numa escala mundial foram reduzidos, permitindo criar e actuar sobre novos 

canais de comunicação como a televisão digital, e-mail, publicidade on-line, redes sociais, etc. 

Assim, hoje em dia, as pessoas podem consultar catálogos de produtos e serviços e realizar compras 

num marketplace de dimensão mundial, 24 horas por dia, 365 dias por ano, sendo a dinâmica do 



2 
 

mercado e a mudança contínua uma realidade [2]. A competitividade na generalidade dos sectores é 

cada vez maior, dependendo a performance das organizações da forma como os seus processos de 

negócio são desenhados, organizados e coordenados. No marketing, o desenvolvimento de um novo 

produto ou serviço, a identificação de segmentos de mercado-alvo e a criação de um plano ou campanha 

de marketing são alguns exemplos de processos de negócio dos quais muito depende a força competitiva 

de uma organização. No sector financeiro, a importância do marketing tem sido cada mais acentuada 

pela desconfiança que impera sobre a capacidade destas instituições desde 2008, com o início da actual 

crise económica. Além do clima de dúvida constante, importa referir que já antes o esforço de marketing 

nas instituições financeiras era elevado, dada a comercialização de serviços ser tipicamente mais difícil 

que a dos bens, pela sua intangibilidade e pelo grau de compromisso que estes normalmente requerem. 

No entanto, por maiores que tenham sido as mudanças no marketing até agora, as mudanças actuais 

e futuras deverão ser ainda maiores. Veja-se o exemplo das redes sociais na Internet que atraem cada 

vez mais as organizações, pois estas são hoje um “ponto de encontro” importante não apenas para os 

indivíduos como para as marcas que, de forma rápida, e dinâmica podem interagir com os utilizadores. A 

partir de manifestações de insatisfação ou de entusiasmo por determinada ideia, estes sites permitem 

ajustar estratégias de comunicação e divulgação capazes de minimizar eventuais falhas, bem como tirar 

partido das oportunidades. Note-se que apenas em Portugal, no ano de 2011, contabilizaram-se 3 

milhões de indivíduos a aceder a redes sociais [3]. Começam portanto, a surgir cada vez mais projectos 

de pesquisa académicos e empresariais com o objectivo de investigar os fluxos de dados sociais destes 

sites para analisar e explicar padrões emocionais pontuais, diários ou sazonais sobre a população. A 

ferramenta Mood of the Nation
1
, desenvolvida por investigadores na Universidade de Bristol (UK), é um 

exemplo, permitindo identificar normas emocionais de alegria, tristeza, raiva e medo, com base em dados 

extraídos de conteúdos publicados no Twitter, por utilizadores geo-referênciados no Reino Unido. 

 Além da inovação tecnológica e da globalização, outras forças obrigam à remodelação das 

estratégias de negócio. Por exemplo, a desregulamentação e a privatização que ocorrem em diversas 

economias são cada vez mais factores importantes [4]. Subitamente, organizações protegidas, muitas 

delas proprietárias de verdadeiros monopólios, enfrentam novos concorrentes. Veja-se o caso da EDP, 

que após os vários anos de existência como empresa estatal, iniciou as suas operações internacionais no 

Brasil, em 1996, com a aquisição de uma participação minoritária na Cerj (hoje Ampla), depois em 1997, 

iniciou o processo de privatização e hoje, tem forte uma presença no panorama energético mundial, 

estando presente em países como Espanha, França, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, etc. 

Segundo Richard Love, vice-presidente da Hewlett-Packard: “O ritmo da mudança é tão rápido que a 

capacidade de mudar se tornou uma vantagem competitiva” [4]. A capacidade de resposta face ao 

ambiente envolvente e às necessidades do mercado tem assim de ser rápida, flexível e eficaz para que 

                                                           
1
 http://geopatterns.enm.bris.ac.uk/mood/ 
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uma organização possa sobreviver e crescer. Isto é, as organizações devem de estar permanentemente 

actualizadas, pois as pessoas estão no geral cada vez mais informadas e exigentes [5], devendo por 

isso, assegurar que conseguem receber, analisar, e actuar sobre um fluxo permanente de informação 

que descreve de forma dinâmica o seu ambiente de mercado e as suas operações internas.  

A tabela 1 pretende comparar o progresso do marketing com uma visão simplista de disponibilizar 

aos consumidores o que estes pretendem de modo massificado – marketing tradicional – para uma 

orientação mais relacional que procura também juntar os objectivos de negócio, integrando os conceitos 

de informação e tempo – marketing em tempo real. A integração dos vectores informação e tempo origina 

o processo de aquisição de Customer Intelligence (CI) [6]. Este processo foca-se na obtenção de 

informação em tempo útil a partir dos dados dos clientes e do mercado. Os dados obtidos são dados de 

referência – dados básicos sobre o cliente, tais como dados demográficos e geográficos – sendo estes 

completados por dados transaccionais – relatórios de actividade do cliente. Estes dados podem ser de 

diversas naturezas, como por exemplo, comercial (ex., histórico de vendas e processamento de pedidos) 

ou de interacções nos canais de contacto (ex., telefone, via e-mail, cara-a-cara). Entre o marketing 

tradicional e o marketing em tempo real, deve ser referido o marketing relacional. Este evoluiu em relação 

aos objectivos marketing tradicional de favorecer a comercialização em massa de produtos para um 

serviço guiado pela necessidade de compreensão dos comportamentos dos clientes e do 

estabelecimento de relações com os mesmos  [4].  

 

Tabela 1: Comparação entre o Marketing Tradicional, o Marketing Relacional  e o Marketing em Tempo Real. 

Marketing Tradicional Marketing Relacional Marketing em Tempo Real 

Centrado no produto Centrado no cliente 
Centrado no cliente e 
objectivos organizacionais 

Marketing em massa Marketing segmentado Marketing 1:1 

Tempos de espera elevados Tempos de espera médios Velocidade da Internet 

Baixa % de respostas Média % de respostas Alta % de respostas 

Estático Pode ou não ser dinâmico Dinâmico 

Impessoal Algo personalizado Personalizado 

Alto custo de promoção Menor custo face ao anterior Menor custo face ao anterior 

 

De um modo geral, o marketing tradicional baseia-se no conceito dos quatro Ps – Product, Price, 

Promotion, Place – a partir do qual as organizações delineavam as suas estratégias de marketing para 

grandes volumes populacionais. O marketing relacional já engloba uma estratégia de negócios que visa 

construir pro-activamente relacionamentos duradouros entre as organizações e os seus clientes para 
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obter resultados sustentáveis, procurando obter vantagens (ex., maior personalização no serviço) através 

do uso de tecnologias de informação para identificar os segmentos-alvo [7]. O marketing em tempo real 

tenta fazer face aos desafios e às constantes mudanças que ocorrem no mundo (ex., inovações 

tecnológicas, globalização, crises, etc.) pela da obtenção e geração de informação actualizada, 

disponibilizando aos seus intervenientes um maior conhecimento face à realidade. 

O Marketing em Tempo Real surge assim com o objectivo de melhorar o desempenho dos processos 

do Marketing Relacional. Deve ser dada maior importância à análise e entendimento não só dos clientes 

e do mercado mas também da população na sua generalidade, aproveitando o conhecimento adquirido 

sobre o seu estado actual para que este possa ser utilizado como vantagem competitiva, permitindo 

actuar através dos diversos canais de comunicação, em tempo útil, procurando-se antecipar 

comportamentos. Nesta dissertação apresenta-se uma metodologia que pretende melhorar a qualidade 

da actividade de marketing no sector da banca, tendo em conta este conceito. Esta dissertação 

representa um projecto-piloto para a Deloitte, que através do uso de dados reais pretende demonstrar 

como a metodologia desenvolvida poderá ajudar os seus clientes a acelerar e melhorar o processo de 

tomada de decisão no que ao marketing diz respeito. 

 

 

1.2 Definição do Problema 

 

Actualmente, o marketing é considerado pela maioria das organizações um serviço estratégico e de 

suporte à sua actividade, sendo bons exemplos os sectores da banca, seguros e turismo. Nestes 

sectores as organizações têm tipicamente um Sistema de Informação (SI) de Marketing que lhes permite 

ter uma visão global dos seus clientes e usufruir de diversas funcionalidades. A utilização de modelos de 

scoring e propensão para determinados produtos e monitorização de indicadores de marketing é hoje em 

dia fundamental. O desenvolvimento quase constante de novas ferramentas de Business Intelligence (BI) 

– sistemas de obtenção, transformação, análise de dados [2], apresentados em detalhe no subcapítulo 

2.3 – é também um forte impulsionador do marketing e as soluções de previsão comportamental que têm 

como base análises preditivas aos dados são uma das apostas actuais nesta área. Contudo, apesar do 

grande contributo que os SI têm tido na melhoria do serviço de marketing, permitindo com o seu uso que 

as organizações estejam mais informadas e possibilitando novas formas e vias de comunicação, as 

organizações deparam-se recorrentemente com as seguintes complicações: 

 

 Elevados custos associados à operacionalização dos SI – Com a conjectura actual de 

estagnação ou recuperação moderada este tipo de investimento tende a sofrer cortes 

orçamentais sendo obrigatório melhorar a sua eficiência de modo a reduzir custos a estes 
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associados. Por exemplo, em Portugal, o sector financeiro, composto por bancos (target do case 

study) e seguradoras gastou no total, 953,2 milhões de euros com os SI em 2009 [8], sendo que 

tipicamente cerca de 70% destes custos está associado a actividades operacionais [9]. 

 

 Resultados de campanhas e comunicação abaixo do esperado – é comum encontrarem-se 

ofertas sobre as quais os clientes não têm noção do seu significado. Veja-se, por exemplo, os 

resultados preliminares do inquérito à literacia financeira conduzido pelo Banco de Portugal 

(BdP), que mostram claramente que termos como "spread" e TAEG não são conhecidos por 

grande parte da população. Por exemplo, 41% dos portugueses que dizem desconhecer o spread 

do seu empréstimo à habitação, sublinha que foi o valor da prestação mensal do crédito o factor 

principal para a escolha do banco onde pedir o financiamento [10]. 

 

 Desadequação do modelo de dados – os sistemas de data warehousing, utilizados para 

armazenamento de grandes volumes de dado e apresentados no subcapítulo 2.3.1, são hoje em 

dia um componente fundamental nos SI das grandes organizações. No entanto, verifica-se que 

uma das principais dificuldades no data warehousing é desenvolver de forma apropriada modelos 

de dados que permitam suportar querying, reporting, exploração e análises aos dados, de modo 

dinâmico para responder aos objectivos do negócio, neste caso para o marketing [11]. A 

qualidade dos dados é também um factor crítico, sendo a sua actualidade um ponto-chave, uma 

vez que, o uso de dados obsoletos ou sem qualidade gera informação pouco fidedigna. 

 

 Perdas de oportunidades de negócio – existem regularmente oscilações negativas no 

resultado dos indicadores de performance. Este facto ocorre muitas vezes porque a população-

alvo não está devidamente informada da disponibilização de determinados produtos ou serviços, 

optando por recorrer a outro prestador dos mesmos que conheça. Outro contributo para esta 

situação é o facto do contexto sócio-económico ser por vezes subestimado. Segundo Philip 

Kotler “as oportunidades são infinitas, e os profissionais de marketing devem conseguir percebê-

las” [12]. Na ocorrência de eventos como a diminuição de cotas de mercado, ou o surgimento de 

noticias que denigrem a imagem, as organizações devem conseguir identificar qual o impacto 

destes eventos na população e no mercado e agir rapidamente de modo a evitar ou atenuar que 

o nível d qualidade percepcionada pelos clientes diminua. 

 

 Ocorrência de reclamações – apesar da evolução dos processos de venda, propaganda, 

assistência, etc., o número de reclamações realizadas continua a ser elevado, não existindo uma 

tendência geral de descida. Como se pode observar na tabela 2, mesmo num sector altamente 
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regulamentado e fiscalizado como é o sector da banca, essa tendência verifica-se. Tomando 

como referência as reclamações cujo conteúdo se enquadra no âmbito de actuação do BdP, 

observa-se que, em 2009, o número de reclamações de clientes bancários em Portugal 

aumentou 22% face a 2008 [13]. Em sentido contrário, de 2009 para 2010 este número diminui 

13%, contudo esta diminuição foi menor que o aumento no ano anterior [14]. A existência deste 

tipo de ocorrências denigre da imagem das organizações levando à perda de clientes. 

 
Tabela 2: Número total de reclamações realizadas por clientes 

bancários em 2008, 2009 e 2010 [13] [14]. 

Ano Nº total de reclamações 

2008 14.294 

2009 17.408 

2010 15.093 

 

As restrições referidas reflectem-se em diversos sectores como a banca e seguros, devendo ser 

atenuadas de forma a permitir às organizações atingir aqueles que são considerados os dois principais 

objectivos do marketing: atrair novos clientes e manter os actuais; e melhorar a qualidade do serviço e da 

interacção [6]. Em suma, o problema identificado nesta dissertação é o seguinte: 

 

 

 

 Para mitigar o problema identificado nesta dissertação desenvolveu-se uma metodologia cujo 

objectivo é ultrapassar os constrangimentos associados ao Marketing em Tempo Real acima 

mencionados, de modo a possibilitar aos marketers a criação e alteração de processos autonomamente. 

A metodologia desenvolvida tem como principais focos de estudo os seguintes componentes: modelo de 

dados que permita responder dinamicamente aos objectivos do negócio; contexto de acção que 

possibilite a correcta promoção do catálogo de produtos; escolha de regras de negócio que com base em 

informação caracterizada e actualizada, permitam a realização de previsões comportamentais; e uma 

Face ao actual ambiente de competitividade e aos novos desafios que se colocam ao marketing, as 

organizações não dispõem de mecanismos suficientemente ágeis e economicamente viáveis de 

gestão para campanhas que possam ser configurados pelos marketers, de forma que estes 

consigam monitorizar e identificar, de modo autónomo, potenciais eventos relacionados com a 

população em geral. Sem um mecanismo deste tipo é difícil conseguir antecipar o comportamento 

dos consumidores e, por conseguinte, melhorar a performance do serviço de marketing 

sustentadamente. 
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componente de notificações que monitorize os indicadores e alerte os marketers de potenciais eventos e 

tendências. 

 

 

1.3 Contribuições 

  

No âmbito desta tese foi desenvolvida uma metodologia para o desenvolvimento de novos sistemas de 

gestão de marketing ou para a adaptação e complemento dos sistemas já existentes, tendo como foco 

ultrapassar as complicações inerentes ao Marketing em Tempo Real.  

Para a adopção da metodologia apresentada existe um conjunto de requisitos e pressupostos. Sendo 

a qualidade e contextualização da informação em conjunto com o tempo reduzido de acesso à mesma a 

principal característica do Marketing em Tempo Real, a actualidade, qualidade, e disponibilidade dos 

dados internos do negócio e dos dados externos do ambiente envolvente tem de ser garantida. Por sua 

vez, os dados internos provenientes essencialmente de data warehouses (DW) corporativos e de 

sistemas operacionais, e os dados externos complementares provenientes de locais dos quais as 

organizações devem conseguir obter informação relevante no seu âmbito de actuação (ex., bolsas de 

valores, sites credenciados como o BdP, sites estatísticos como o INE, redes sociais, etc.), têm de ser 

armazenados num repositório de dados adequado e flexível às necessidades do marketing.  

A metodologia propõe a utilização de um data mart (DM) – segmento de um DW com requisitos 

específicos de uma área de negócio – para responder às necessidades do marketing. Este repositório de 

dados deve ser modelado de forma a possibilitar a caracterização dos principais processos de negócio – 

entidades – como eventos, clientes e contractos (no caso da banca), sendo as dimensões temporal, 

geográfica e cliente (diferentes perfis) fundamentais na contextualização desses processos e na 

realização de previsões comportamentais inerentes aos mesmos.  

Sobre o repositório de dados especifico para o marketing tem de existir um módulo de configuração, 

no qual os agentes de marketing podem definir quais os parâmetros necessários para análise, 

monitorização e posterior actuação sobre uma determinada campanha. Os parâmetros a ser definidos 

são agrupados do seguinte modo: contexto de campanha, que inclui informação como as datas de inicio 

e fim, motivo, tipo de análise pretendida, entre outros; indicadores a incluir na campanha para posterior 

uso nas regras de marketing; intervenientes, isto é, agentes seleccionados para visualização dos 

resultados e em caso de despoletar de uma regra de marketing para notificação, bem como outros 

recursos a incluir, como recursos financeiros e físicos; e por fim, a definição de acções que visa criar um 

programa específico para apoiar as acções de marketing, no qual se deve definir o objectivo, responsável 

pelo programa, número esperado de acções e ainda custos e retornos previsionais. Sobre cada acção do 

programa devem ser especificadas características como a localização, prioridade e intervenientes. 
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Tendo em conta os parâmetros definidos no módulo de configuração deve funcionar um motor de 

regras de marketing. Este motor de regras tem de ser disponibilizado aos marketers para possibilitar a 

criação e alteração das suas próprias regras, com base no conhecimento que estes têm sobre o 

mercado. Estas acções devem poder ser realizadas de forma autónoma, isto é, sem necessidade de 

intervenção das equipas de SI, como é prática corrente. Este motor para além de possibilitar a definição 

de regras standard como a criação de thresholds para um indicador a partir dos quais se pretende o 

despoletar de notificações, tem de permitir a criação de regras mais completas que permitam relacionar 

vários indicadores. Através da sua variação e identificação de padrões sobre estes indicadores deve-se 

antecipar eventos como oportunidades de negócio ou demonstrações de insatisfação. Este motor de 

regras deve estar inserido numa plataforma que englobe um mecanismo de monitorização constante e 

possibilite a visualização do estado corrente das regras criadas através da inclusão de dashboards. 

A plataforma que engloba o motor de regras de marketing tem estar integrada com os canais de 

contacto, através dos quais os agentes de marketing actuam para que estes possam receber as 

notificações das regras a eles associadas assim que estas sejam despoletadas. Assim, os notificados 

podem actuar imediatamente perante o mercado, devendo estar sensibilizados para a importância das 

suas acções, uma vez que, os resultados por si obtidos (ex., vendas, rejeições, feedbacks, etc.) são 

imediatamente incorporados no fluxo de informação do ciclo de Marketing em Tempo Real. 

Tendo em consta os pressupostos mencionados, a tabela 3 apresenta os objectivos que a 

metodologia desenvolvida pretenda atingir para fazer face às complicações identificadas. 

 

Tabela 3: Relação entre as complicações identificadas e os objectivos da metodologia desenvolvida. 

Complicação Objectivo 

Elevados custos associados à 
operacionalização dos SI 

Reduzir os custos associados ao marketing (1) 

Resultados de campanhas e comunicação 
abaixo do esperado 

Promover adequadamente o catálogo de 
produtos e serviços (2) 

Desadequação do modelo de dados 
Ajustar o modelo de dados face às 
necessidades do marketing (3) 

Perdas de oportunidades de negócio Dotar os marketers de um mecanismo que 
permita detectar eventos e antecipar 
comportamentos (4) Ocorrência de reclamações  

 

 

Para atingir os objectivos definidos e fazer face às complicações identificadas a metodologia tem 

como foco os seguintes pontos: 

 

1. Para reduzir os custos associados ao marketing a metodologia criada pretende que os agentes 

de marketing possam criar e alterar processos autonomamente, sem intervenção do 
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departamento de SI, cortando assim custos, pois os recursos de SI são libertados para outras 

tarefas e impulsionando mudanças qualitativas. Isto é possível disponibilizando uma plataforma 

na qual os marketers podem criar as suas regras de marketing associadas ao seu contexto de 

actuação específico e monitorizar os seus resultados actualizados. Esta plataforma, por sua vez, 

deve ser alimentada por um repositório de dados modelado de forma a garantir um correcto 

ajustamento às necessidades do Marketing em Tempo Real e aos principais processos de 

negócio, neste caso do sector da banca; 

 

2.  Para evitar a promoção de produtos e serviços a clientes que não se enquadram no público-alvo, 

a metodologia engloba um módulo de definição do contexto. Desta forma, para cada regra de 

marketing definida existe um conjunto de parâmetros previamente definidos sobre o qual as 

regras de marketing se podem formar. Entre estes parâmetros estão os indicadores a monitorizar 

e perfis de clientes associados, uma vez que, para diferentes categorias de serviços o público-

alvo deve variar. Assim, quando é despoletada uma notificação relacionada com uma 

determinada regra, os agentes associados a essa regra devem receber toda a informação 

necessária para que possam actuar imediatamente de acordo os eventos que despoletaram a 

notificação. Esta informação deve conter para além dos segmentos-alvo e dos indicadores 

associados deve ainda conter a descrição da regra despoletada, o tipo de alerta e a sua 

prioridade, a localização, acções a realizar, entre outros elementos definidos na criação do 

contexto. Os marketers podem assim interagir no momento certo, com os clientes de perfil e 

localização adequados tendo, por isso, as suas campanhas maior probabilidade de sucesso.  

 

3. Para responder às necessidades do marketing e do negócio o modelo de dados tem de ser 

flexível o suficiente para permitir a escolha de diferentes contextos e a realização de regras de 

marketing dinamicamente. A metodologia criada engloba a utilização de um modelo de dados 

multidimensional, uma vez que, este permite agregar os dados e calcular métricas. No âmbito do 

sector da banca, caso de estudo desta dissertação, identificaram-se como principais processos 

de negócio eventos, clientes e contractos, sendo a dimensão temporal, geográfica e cliente 

(diferentes perfis) de uma utilidade fundamental na contextualização da informação e na 

realização de previsões comportamentais. Tendo em conta esta abordagem, os maiores desafios 

que se colocam são por um lado o carregamento deste repositório com dados actualizados e com 

qualidade e por outro a integração no mesmo dos dados provenientes de fontes internas e 

externas. Há assim a necessidade de criação de uma camada ETL para obtenção, transformação 

e carregamento dos dados dinamicamente para o data mart, de modo a assegurar-se que a 

informação monitorizada e na qual o motor de regras se baseia tem qualidade. 
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4. A antecipação de comportamentos como a detecção de eventuais oportunidades de negócio ou 

antecipação de possíveis demonstrações de descontentamento por parte dos clientes é um factor 

chave para o sucesso do Marketing em Tempo Real. Com a metodologia proposta pretende-se 

que os marketers tenham acesso à criação de regras de marketing contextualizadas como 

descrito previamente. Com estas regras podem ser combinados vários indicadores, segmentos e 

localizações tendo como objectivo detectar padrões de eventos em determinados espaços 

temporais. Os agentes de marketing podem assim ser notificados da ocorrência destes padrões 

podendo actuar imediatamente nos seus canais de interacção.  

 

Resumindo, a metodologia desenvolvida nesta dissertação tem como principal finalidade: 

 

 

 

Tendo em consideração as contribuições pretendidas, a figura 1 apresenta o esquema base da 

metodologia desenvolvida, sendo este esquema apresentado em maior detalhe no capítulo 3, referente à 

Metodologia de Solução. Como apresentado, a metodologia desenvolvida engloba quatro componentes 

principais: fontes de dados; módulo de configuração; motor de regras de marketing; e módulo de 

visualização de indicadores e gestão alarmística. O ciclo de Marketing em Tempo Real inicia-se com a 

aquisição de dados actualizados, provenientes de fontes e externas que sejam relevantes para a 

actividade de marketing, sendo estes utilizados como fonte de dados. Tendo como base as entidades e 

dimensões contidas na fonte de dados, os marketers podem definir novas campanhas, decidindo qual o 

Disponibilizar aos marketers mecanismos ágeis e eficazes que permitam melhorar a 

performance das suas actividades de forma sustentada e autónoma, tendo em consideração, os 

custos associados. Para tal, é necessário assegurar um conjunto de requisitos e pressupostos 

começando pela capacidade de obter dados internos e externos actualizados de forma a gerar 

informação de qualidade, e armazená-los num repositório modelado de modo a responder às 

necessidades do marketing. Sobre o repositório deve existir uma plataforma, a partir da qual os 

agentes de marketing devem poder definir contextos de actuação e regras de marketing, 

combinando indicadores conforme as necessidades, com o objectivo de detectar padrões de 

eventos em determinadas regiões e espaços temporais. Para além de visualizar o estado dos 

indicadores, os marketers devem ser notificados do despoletar de alertas relativos a regras a 

eles associadas, podendo com esta informação actuar imediatamente nos seus canais de intera 

ção. 
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seu contexto específico (ex., entidades, segmentos, indicadores, espaço temporal, etc.) e posteriormente 

criar regras de marketing baseadas nesse contexto. 

 

 
1 

Figura 1: Esquema base da metodologia proposta. 

 

Assim, é fundamental que os utilizadores sejam conhecedores dos processos de negócio associados 

ao marketing da sua organização, como os perfis e localizações de clientes que devem ser associados a 

cada categoria de serviços presentes no catálogo. Por sua vez, a lógica associada a cada regra é gerada 

dinamicamente sobre o repositório de dados sendo os resultados monitorizados permanentemente. 

Quando uma regra é despoletada os agentes de marketing associados são notificados com toda a 

informação relativa à mesma, podendo assim agir rapidamente. Ao actuarem sobre o mercado espera-se 

que os resultados das suas acções sejam incorporados nos sistemas operacionais que, por sua vez, 

actualizam o repositório utilizado como fonte de dados na metodologia, completando-se assim um fluxo 

contínuo de informação de Marketing em Tempo Real. 

 

 

1.4 Metodologia de Investigação 

 

A metodologia de investigação utilizada nesta dissertação é o caso de estudo - Case Study Research -

tendo como foco validar a qualidade da metodologia desenvolvida. Este é um método de investigação 

essencialmente qualitativo utilizado para investigação na área dos SI. O caso de estudo pode ser definido 
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como estudo empírico e iterativo que tem como objectivo investigar um determinado fenómeno actual 

num contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto não são 

evidentes [15]. Este método adapta-se especialmente à investigação em SI, desde que o objecto de 

estudo se foque nos problemas organizacionais e não nas dificuldades técnicas. Também para a área de 

marketing esta abordagem tem vindo a ganhar interesse [16].  

 A investigação foi realizada em conjunto com a Deloitte que proporcionou a realização de um estágio 

empresarial, na área de consultoria de serviços financeiros e integração tecnológica (Consulting – FSI 

TI). Mais concretamente, em conjunto com elementos da linha de serviço de gestão de informação 

(Information Management), foi desenvolvida uma metodologia cujo foco é melhorar a qualidade da 

actividade de marketing, no sector da banca, tendo em conta o conceito de Marketing em Tempo Real. 

Para validar a metodologia foi criado um protótipo, que através do uso de dados reais do sector da 

banca, pretende simular possíveis cenários de aplicabilidade da metodologia no contexto real. O 

objectivo final é demonstrar como a metodologia pode ajudar os clientes da Deloitte, no sector dos 

serviços financeiros, a acelerar e melhorar o processo de tomada de decisão no serviço de marketing. A 

figura 2 apresenta o esquema de actividades adoptado para organização e realização da investigação. 

 

 

Figura 2: Fases de investigação e respectivas actividades seguidas no caso de estudo. 
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Na primeira fase, em conjunto com a Deloitte investigaram-se as actividades necessárias a 

desenvolver no projecto de pesquisa, tendo presente que o objectivo seria proporcionar melhorias no 

marketing para o sector da banca, tendo em conta o conceito de Marketing em Tempo Real. Estabelecido 

um plano inicial de actividades foi depois analisado o estado-da-arte actual em termos de soluções de SI 

relacionadas com o marketing, identificando quais os problemas subjacentes e estudando os conceitos 

de marketing e os processos de negócio e tecnológicos que este serviço requer para seu suporte.  

Na segunda fase, correspondente à investigação, foi definida a estratégia a ser utilizada para atingir 

os objectivos propostos. De acordo com a análise feita na fase de Preparação, definiu-se o problema e a 

abordagem a realizar para a sua mitigação. Como resultado foi desenvolvida uma metodologia tendo sido 

simulados cenários de negócio através da criação de um protótipo e com o uso de dados reais da banca. 

Por fim, na terceira fase, em conjunto com a Deloitte foram analisados e discutidos os resultados 

obtidos, da simulação de cenários de negócio num contexto real, retirando-se as devidas conclusões.  

A tabela 4 relaciona as fases do case study realizadas com a organização desta dissertação. 

 

Tabela 4: Relação entre o case study e a organização da dissertação. 

Case Study Research Dissertação 

Preparação 

Estudo do desafio proposto pela Deloitte Enquadramento 

Análise do problema face ao estado-da-
arte 

Definição do Problema e Trabalho 
Relacionado 

Estudo dos conceitos de marketing e 
suas temáticas de suporte 

Trabalho Relacionado 

Investigação 

Formulação do problema e de uma 
abordagem para a sua resolução 

Definição do Problema e Contribuições 

Desenvolvimento de uma metodologia Proposta de Solução 

Escolha e simulação de cenários com 
dados reais 

Caso de Estudo 

Resultados  
Análise e discussão dos resultados Caso de Estudo e Conclusão 

Documentação e apresentação Dissertação 

 

O Enquadramento representa o estudo inicial do desafio proposto, no qual se explicam as 

motivações que originam a necessidade de melhoria na actividade de marketing para o sector da banca. 

A análise do problema começou a ser realizada tendo em conta o Enquadramento, contudo, à medida 

que se foi investigando o estado-da-arte, Trabalho Relacionado, foram sendo realizados ajustamentos. 

Completa a fase de Preparação, pôde-se então formular o problema e qual a abordagem para a sua 

resolução, estando estas actividades explicadas na Definição do Problema e Contribuições 

respectivamente. O capítulo relativo à Proposta de Solução engloba a descrição detalhada da 

metodologia desenvolvida. Para validar esta metodologia, simularam-se cenários usando dados reais do 
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sector da banca em Portugal, estando este estudo e os seus resultados e discussão documentados no 

capítulo Caso de Estudo. Tendo em conta o trabalho desenvolvido e os resultados obtidos foi realizada a 

Conclusão, sendo o resultado final desta investigação o presente documento, uma apresentação 

académica e uma apresentação empresarial. 

 

 

1.5 Organização do Documento 

 

Esta dissertação está estrutura de acordo com os seguintes capítulos: 

 

 O capítulo 2, Trabalho Relacionado, apresenta o estado-da-arte actual em termos de conceitos 

relacionados com o marketing, tendo-se em especial atenção os seus processos de suporte e as 

soluções de SI relacionadas. 

 O capítulo 3, Metodologia de Solução, descreve em detalhe a metodologia desenvolvida nesta 

dissertação. 

 O capítulo 4, Caso de Estudo, demonstra a aplicação da metodologia desenvolvida num contexto 

real, através da simulação de cenários com um protótipo e dados reais de uma instituição 

bancária portuguesa, sendo também realizada a discussão dos resultados obtidos. 

 O capítulo 5, Conclusão, apresenta a conclusão do trabalho desenvolvido, salientando o que de 

mais importante foi realizado nesta dissertação e quais a principais conclusões a reter. Por fim, é 

ainda sugerido algum trabalho futuro. 
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2 Trabalho Relacionado 

 

Neste capítulo é efectuado um levantamento da informação relativa aos conceitos relacionados com o 

marketing e com as práticas actuais e tendências no que respeita a temáticas relacionadas com o seu 

suporte, das quais se salientam os seguintes aspectos: 

1. Análise conceptual dos principais processos de suporte à actividade de marketing – 

Caracterização do Marketing; 

2. Estudo sobre a Gestão do Relacionamento com os Clientes (CRM) no qual se pretende conhecer 

o conjunto de processos utilizado pelas organizações para conhecer as necessidades e 

comportamentos dos clientes. 

3. Análise dos Sistemas de BI para identificar os principais mecanismos tecnológicos que suportam 

hoje os SI de Marketing. 

4. Exemplos de inovação no meio empresarial e académico no âmbito do tema desta dissertação. 

5. Contextualização da informação apresentada neste capítulo no âmbito da dissertação numa 

conclusão sumária. 

 

 

2.1 Caracterização do Marketing 

 

O marketing pode ser definido como um serviço de suporte organizacional, a partir do qual uma 

organização procura entregar um valor aos seus clientes, de modo satisfaze-los, com o propósito de 

obter um lucro. Assim, o objectivo do marketing passa por atrair novos clientes prometendo a entrega de 

um valor superior, e manter os clientes actuais satisfeitos, de modo a conseguir fidelizá-los [4]. O 

marketing é assim um serviço organizacional que representa tudo aquilo que uma organização tem de 

fazer para criar e trocar valor com os clientes, tendo como responsabilidade principal aumentar os lucros 

organizacionais devendo, para tal, conseguir fidelizar os clientes. 

Os agentes de marketing devem conseguir identificar, avaliar e seleccionar as oportunidades de 

mercado, formulando estratégias para alcançar a eminência, se não o domínio, dos mecados-alvo [12]. 

Este serviço agrega por isso, um conjunto de processos de criação, comunicação e entrega de valor ao 

mercado-alvo. A figura 3 apresenta um processo típico de marketing, no qual se pode observar que os 

processos de marketing podem ser compostos por um conjunto de actividades. 
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Figura 3: Modelo simplificado dos processos de marketing (adaptado de [4]). 

 

Tendo como referencia as actividades incluídas no modelo dos processos de marketing apresentado, 

a primeira etapa corresponde à necessidade de compreender os consumidores e estudar o mercado para 

saber quais as necessidades e tendências. Assim as organizações podem desenhar e adaptar as suas 

estratégias, com foco nas prospecções feitas, direccionando o seu foco para determinados perfis de 

clientes, localizações geográficas, etc. Sabendo as necessidade do mercado e tendo uma estratégia 

definida, é criado um plano de marketing no qual se detalham as acções necessárias para atingir os 

objectivos de marketing estabelecidos. A actividade seguinte corresponde à materialização do plano de 

marketing criado colocando-o em prática, tendo como objectivo estabelecer relações com os clientes. Por 

fim, espera-se como resultado destas acções conseguir que os clientes estabeleçam compromissos 

duradouros com a organização, denominando-se este conceito de fidelização [4]. 

O objectivo final é responder às necessidades, presentes e futuras, dos clientes através da oferta de 

produtos existentes ou novos, procurando obter a sua satisfação e confiança. Conseguindo que os 

produtos da oferta representem um valor superior para os consumidores, estes podem tornar-se clientes 

de longo prazo. Ao longo dos processos e actividades que compõem o marketing existe um conjunto de 

entidades envolvidas que descrevem a entrega do produto ou serviço prestado, das quais importa referir: 

 

 Bens – Os bens físicos são um elemento fundamental na economia de muitos países. O 

marketing dos bens considera que os consumidores preferem bens de melhor qualidade, 

desempenho e aspectos inovadores. Os bens têm sempre algum tipo de serviço incorporado (ex., 

serviço de vendas), assim como alguns serviços podem ter uma quantidade de bens agregados. 

Compreender o 
mercado 

Desenhar uma 
estratégia 

baseada nos 
clientes 

Conceber um 
plano de 

marketing 
integrado 

Criar relações 
rentáveis e que 
proporcionem 
satisfação aos 

clientes 

Receber valor 
dos clientes 
através de 
vendas e 

compromissos 
de longa 
duração  
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 Serviços – Um serviço é um trabalho realizado por uma parte para beneficiar outra, e engloba a 

noção de intangibilidade, em oposição à tangibilidade dos bens. O cliente é sempre parte 

integrante deste tipo de marketing, ou seja, todas as acções estão relacionadas com ele de forma 

a atingir quer os seus objectivos pessoais, quer os organizacionais, com o objectivo de manter 

um alto nível de “qualidade relacional”. A importância dos serviços tem vindo a aumentar 

existindo, por exemplo, na economia Portuguesa em 2011, enquanto nas exportações os bens 

mantiveram maior relevância face aos serviços, nas importações a percentagem de serviços 

ultrapassou, por vezes, os bens [17]. Os serviços especializados de consultoria informática são 

um exemplo de um dos serviços mais requisitos pelas organizações. O esforço de marketing é 

aqui maior pois promove a venda de serviços que não são tangíveis, embora o resultado de um 

serviço seja normalmente algo tangível (ex., serviço de consultoria informática – cliente vê os 

consultores ou pelo menos um nova aplicação criada ou configurada por estes). 

 

 Organização – Entidades que trabalham para construir uma imagem forte e favorável na mente 

de seus públicos procurando estabelecer relações duradouras com os mesmos. A Philips, por 

exemplo, utiliza o slogan "Vamos tornar as coisas melhores." A Body Shop e a Ben & Jerry's 

procuram ganhar a atenção através da promoção de causas sociais. As universidades e museus 

tentam melhorar as suas imagens públicas para ter mais sucesso junto do público-alvo e para 

garantir fundos.  

 

 Clientes – Quaisquer entidades individuais ou organizacionais que adquirem ou utilizam bens ou 

serviços. Os bens e serviços que o cliente adquire devem satisfazer os fins a que se destinam, 

devendo a organização que os disponibiliza assegurar a sua qualidade e conformidade. Os 

clientes devem ser vistos segundo dois pontos de vista: externos – clientes que utilizam o produto 

final e sobre as quais as organizações orientam as suas estratégias de marketing; internos – 

tipicamente departamentos ou funcionários da mesma organização que utilizam serviços e 

resultados disponibilizados pelo Departamento de Marketing. 

 

 Evento – As pessoas interagem com as organizações e estas promovem os seus produtos em 

eventos baseados no tempo e no contexto, tais como, eventos desportivos, feiras, programas 

televisivos, etc. 

 

 Local – Cidades, regiões e países competem para atrair turistas, fábricas, empresas e novos 

habitantes. Para o marketing a localização inclui especialistas em desenvolvimento económico, 

agentes imobiliários, bancos comerciais e agências de promoção e relações públicas.  



18 
 

 Informação – A produção e distribuição de informação é uma das maiores preocupações no 

mundo organizacional. É necessário não só distribuir a informação para o exterior (ex., revistas, 

jornais, Web, TV, etc.), como também é fundamental captar produzir e distribuir informação para 

os agentes de marketing (ex., informação sobre clientes, produtos, estado da economia, vendas, 

reclamações, etc.) para que estes possam actuar de forma assertiva. 

 

 Ideia – Toda a oferta do mercado tem uma ideia base no seu núcleo. Os produtos e serviços são 

plataformas para a entrega dessa ideia com o objectivo de satisfazer necessidades ou vontades 

dos clientes. 

 

Sendo o target do serviço de marketing os clientes (pessoas ou instituições), é assim fundamental 

gerir o relacionamento com os mesmos, com o objectivo do obter benefícios quer para público 

interessado, quer para as organizações. O marketing que tinha como objectivo inicial favorecer a 

comercialização dos produtos tornou-se numa “filosofia de direcção” que influencia a politica geral de 

uma organização e um estado de espírito guiado pela necessidade de compreensão e antecipação dos 

comportamentos dos clientes, do mercado e das políticas de venda [18]. Para tal, tem sido desenvolvido 

um conjunto de processos, metodologias e softwares com o objectivo de proporcionar às organizações a 

capacidade de obter um mais e melhor informação sobre as necessidades e comportamentos dos 

clientes, de forma a estabelecerem ligações mais fortes com os mesmos. 

O marketing é assim, hoje em dia, necessário para o sucesso de todas as organizações 

independentemente da área de negócio. Veja-se o caso da Apple, para a qual o marketing ajudou a 

construir uma imagem de referência, que aliada à qualidade dos seus produtos permitiu à empresa obter 

uma posição de liderança. Recentemente, também as organizações com fins não lucrativos como 

universidades, hospitais, museus e até igrejas recorrerem a este com o objectivo de cativar o seu público-

alvo [12].  

 

  

2.1.1 Marketing dos Serviços 

 

O marketing dos serviços visa realizar a promoção de serviços, isto é, de bens não tangíveis, perante os 

seus públicos-alvo. Os serviços como os prestados pela banca e outras entidades no sector financeiros, 

têm hoje como principais pilares, a Internet (ex., Net Banking) e as TIC. Veja-se o caso da E*Trade, a 

segunda maior correctora on-line dos EUA, que permite aos clientes comprar e vender rapidamente 

acções, títulos e fundos mútuos a um baixo custo através do seu website [18].  
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Habitualmente, as organizações têm as suas próprias áreas de suporte para disponibilização de 

serviços, que contam frequentemente, com uma dimensão alargada de recursos. No entanto, constatou-

se por vezes, que existiam dificuldades na uniformização de processos entre áreas similares em 

diferentes departamentos, para prestação de determinados serviços, originando ineficiência na realização 

dos mesmos. Assim, em muitas das organizações, nas quais a função de marketing era descentralizada, 

era difícil obter uma visão global sobre as actividades de marketing em curso, sobre a sua eficácia e 

custos, não só em termos monetários, como também em oportunidades perdidas [19]. A inexistência de 

interfaces uniformizados para os mesmos procedimentos ou o não aproveitamento de potenciais 

sinergias em licenças de software e manutenção foram também algumas das complicações detectadas. 

Assim, para aproveitar as economias de escala, consolidar e uniformizar os serviços de gestão e de 

suporte ao negócio originando num aumento da eficiência e produtividade desses processos, as 

organizações têm vindo a optar pela criação de Unidades de Serviço Partilhados, sendo o marketing, um 

dos serviços transversais habitualmente incorporado nessas unidades. 

 

 

2.1.2 Unidades de Serviços Partilhados 

 

As Unidades de Serviços Partilhados são unidades centrais que prestam serviços às unidades de 

negócio, gerindo o relacionamento com os prestadores de serviços externos, ou empresas de 

outsourcing. Estas são criadas com o objectivo de reduzir custos e melhorar a eficiência dos serviços 

prestados. Os serviços englobados nestas unidades centrais são transversais a toda a empresa e às 

suas áreas de negócio – Aprovisionamento, Financeira, Recursos Humanos, Tecnologias de Informação 

(TI) e Marketing. Esta opção tem sido fortemente adoptada, ocorrendo casos recentes, em Portugal, na 

área Financeira (ex., GDP Serviços – GALP, IDC IT Financial Services - PT), em TI (ITIJ – Ministério da 

Justiça) e nos Recursos Humanos em que cada vez mais o recrutamento e selecção são feitos de forma 

centralizada. 

Ao centralizar os serviços, o valor destes para uma organização poderá ser acrescido, pois a 

capacidade de melhorar a imagem e sinergias do grupo é maior (ex., lógica de agência). Por outro lado, 

dando maior ênfase à parte cooperativa, o valor dos serviços para as diferentes áreas do negócio será 

acrescido, já que lhes confere maior autonomia e proximidade com o cliente final (ex., lógica de banco 

autónomo). O Departamento de Marketing é habitualmente, hoje em dia, um serviço partilhado que serve 

a estratégia de vendas e promoção das organizações, tendo como principais funções: 

 

 Identificação do mercado-alvo – público que se quer atingir, de forma objectiva (ex., geográfica, 

demográfica, sócio cultural, etc.); monitorizar a concorrências; 
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 Definição da política de produtos – definir os produtos ou serviços a colocar no mercado; criar 

novas ideias; 

 Definição da política de preços – definir preços apelativos, do ponto de vista dos consumidores, 

para permitir a entrada no mercado e uma margem de negócio rendível; compreender o ROI; 

 Definição da política de distribuição e vendas – estipular mecanismos para que os produtos 

sejam colocados junto dos clientes, incentivos à força de vendas, meios de distribuição, etc; 

 Definição da política de promoção e publicidade – fazer com que os produtos e serviços existam, 

isto é, que estes sejam do conhecimento dos potenciais clientes e estejam presentes no seu 

consciente no momento da decisão de compra; educar o pessoal de vendas sobre como falar 

sobre seus produtos e serviços a partir da perspectiva do cliente. 

 

Pode assim concluir-se que o Departamento de Marketing tem um importante papel dentro de uma 

organização, pois, por um lado procura trazer os clientes externos ao negócio e, por outro, procura levar 

o negócio aos seus componentes, isto é, a outros departamentos como é o caso dos Departamentos de 

Vendas e Operações, sendo estes exemplos de clientes internos. A figura 4 ilustra a necessidade da 

existência de equilíbrio entre a centralização e a colaboração, de modo a atingir um compromisso na 

relação entre o Departamento de Marketing e os diversos departamentos.  

 

Figura 4: Posicionamento recomendável do serviço de marketing. 
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Contudo, este tipo de posicionamento  não admite uniformizações, pois deve ser sempre 

devidamente enquadrado pelas especificidades do negócio e pelas suas características próprias, 

obrigando assim à revisão constante da visão e definição dos objectivos estratégicos. Para atingir esses 

objectivos é necessário planear e concretizar um conjunto de acções, sendo o catálogo de serviços um 

guia importante na elaboração do plano de acção e, mais importante, na preparação das decisões que, 

necessariamente, devem ser tomadas. 

 

Catálogo de Serviços 

 

O catálogo de serviços é a lista de todos os serviços que um departamento disponibiliza, sendo um ponto 

de partida para as negociações do fornecimento de serviços entre uma organização e os seus clientes. A 

construção do catálogo de serviços é determinante para essa relação, pois dá à empresa autonomia e 

dinamismo na actualização de sua linha de produtos e serviços, enquanto fornece ao cliente dados 

detalhados e actualizados que permitem acelerar o processo de compra. Cada catálogo de serviços é 

composto por diferentes categorias que agregam os respectivos serviços. 

Os catálogos de serviços dependem das funções e objectivos de cada departamento existindo 

tipicamente dois tipos de catálogo, um para os clientes internos e outro para os clientes finais [20]. Assim, 

num catálogo de serviços típico de marketing numa instituição financeira, para os clientes internos, é 

disponibilizada informação como: 

 

 Mercado-Alvo, onde se incluem estatísticas demográficas, estilos de vida, níveis de rendimento, e 

outros elementos que são comuns a todos os clientes no mercado alvo; 

 Estimativa total do Mercado, em termos de unidades e valor dos produtos ou serviços vendidos; 

 Elementos mais importantes sobre a concorrência, no mercado-alvo, onde se incluem quotas de 

mercado, comparação de produtos e serviços e analise de preços, garantias e outros elementos 

determinantes do negócio; 

 Produtos ou serviços a comercializar; 

 Elementos justificativos dos preços a praticar e sua base racional; 

 Comparação dos preços com a concorrência; 

 Políticas de preços para segmentos específicos; 

 Politicas de publicidade dos produtos e meios a utilizar na publicidade dos produtos (direct mail, 

rádio, jornais, internet, televisão, etc.); 

 Planos de promoção junto dos órgãos de comunicação social. 

 

Para os clientes externos, a informação disponibilizada é mais focada nas características dos 

produtos finais, sendo para cada um deles disponibilizado: 
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 Nome; 

 Categoria; 

 Descrição do que faz e do que não faz; 

 Vantagens; 

 Custos; 

 Prazos e acordos de nível de serviços para o seu comprimento; 

 Quem tem direito à sua solicitação. 

 

Através dos exemplos apresentados sobre o tipo de serviços e informação disponibilizada por um 

Departamento de Marketing, perceber-se que os objectivos do marketing vão muito além da promoção de 

produtos ou serviços. Faz parte da sua missão para além de modernizar e inovar a imagem da 

organização, promover produtos, criar e disponibilizar informação sobre o negócio, competidores, 

clientes-alvo e serviços a focar, a partir dos quais se devem orientar as políticas de promoção e vendas. 

Partilhando os mesmos objectivo, pode fomentar-se o conhecimento dentro da organização e assim 

aproximar os diferentes departamentos entre si e dos clientes finais. 

 

 

2.1.3 Segmentação do Mercado 

 

Uma das primeiras acções a ser definida em qualquer planeamento de marketing é estipular quem são os 

seus consumidores, ou seja, qual é exactamente o seu público-alvo. Por maior que seja, nenhuma 

empresa pode fazer um bom trabalho em todos os mercados e satisfazer todas as suas necessidades. 

Segmentar o mercado é dividi-lo em grupos com características e interesses semelhantes. É imperativo 

encontrar um segmento de mercado onde estão os clientes com potencial e com necessidades similares 

àquelas que a empresa deseja e pode atender para oferecer um dado produto. 

Este processo é derivado do conhecimento que o mercado global é frequentemente composto por 

grupos com necessidades específicas. A escolha dos critérios é uma decisão importante uma vez que 

influencia a estratégia da empresa. Estes variam em função das características dos clientes a segmentar 

(ex., consumidores, instituições, empresas, etc.). Como se ilustra na figura 5, os dados provêm dos 

canais presenciais e não presenciais de interacção com os clientes, de fontes internas, como os sistemas 

já existentes (legacy systems), ou de fontes externas, como relatórios feitos por entidades credenciadas.  

A segmentação é assim um dos principais processos usados pelas organizações para melhorar os 

seus programas de retenção e assegurar que estão focadas em manter os clientes mais rentáveis. A 
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abordagem básica para retenção de segmentação baseia-se na marcação dos clientes com diferentes 

valores [21], usando os dados históricos para fazer previsões e englobando questões como: 

 

 O cliente está em risco de cancelar o serviço? 

 O cliente é rentável para manter? 

 Quais os produtos a propor ao cliente? 

 

 

Figura 5: Modelo típico para recolha de dados de clientes (adaptado de [2]). 

 

O objectivo é igualar os clientes activos com possíveis clientes para retenção que compartilhem 

atributos semelhantes. Esta abordagem baseia-se na suposição que os clientes activos têm resultados 

de retenção semelhante aos dos seus antecessores comparáveis. De uma perspectiva técnica, hoje em 

dia, o processo mais comum de segmentação é realizado através de uma combinação de data mining e 

cluster analysis. Na tabela 5 são apresentados exemplos de algumas das principais variáveis utilizadas 

para este processo segunda as dimensões: geográficas, psicográficas, demográficas, e 

comportamentais. É fundamental ter em conta que com o tempo estes dados são passíveis de sofrer 

alterações, sendo por isso, necessário mantê-los actualizados, fazendo as perguntas certas no momento 

da interacção e registando as ideias e comportamentos relevantes [22]. 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis
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Tabela 5: Exemplos das variáveis mais comuns utilizadas para segmentação do mercado. 

 

Geográficas Psicográficas Demográficas Comportamentais 

Pais 

Região 

Localidade 

Dimensão da localidade 

Densidade populacional 

Clima 

Estilo de Vida 

Atitude 

Valores 

Personalidade 

Hobbies 

 

Idade 

Sexo 

Estado civil 

Agregado familiar 

Profissão 

Etnia 

Rentabilidade 

Fidelização 

Propensão de compra 

Preferências 

Canais de contacto 

 

 

É também importante referir que segundo um estudo recente da Deloitte, realizado em 2010 e em 

Portugal, Marketing Beyond [23], prevê que, até 2020, haja uma intensificação do grau de utilização de 

todas as dimensões utilizadas no processo de segmentação, com especial destaque para a dimensão 

comportamental e psicográfica, como se pode observar na figura 6. Enquanto, actualmente, se utilizam 

de forma mais ou menos equitativa todas as dimensões, no futuro a dimensão comportamental irá liderar 

as preferências. 

 

 

 

Figura 6: Grau de utilização das dimensões no processo de segmentação (fonte: Deloitte [23]). 
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A opção de intensificar as dimensões comportamentais e psicográficas irá permitir uma segmentação 

mais profunda, baseada, não só nas necessidades de um determinado grupo, mas também na forma 

como esse grupo pensa e age perante o mercado. Pode assim concluir-se graças à cada vez maior 

sofisticação do processo de segmentação, juntamente com o crescimento da utilização da Internet e da 

globalização, os factores geográficos e demográficos podem perder relevância, face aos 

comportamentais e psicográficos. Este expectativa resulta, de hoje em dia, as pessoas conseguirem 

manter-se informadas sobre o mundo, 24 horas por dia, 7 dia por semana e 365 dias por ano, sem terem 

por exemplo, de sair de suas casas, tornando-se assim cada vez mais informadas sobre a oferta. 

 

 

2.2 Gestão do Relacionamento com o Cliente  

 

A Gestão do Relacionamento com o Cliente (CRM) é um conjunto de processos, softwares e 

metodologias utilizado pelas organizações para melhor conhecer as necessidades e comportamentos dos 

clientes com o objectivo de criar fortes relações com estes. Os resultados demonstram que os clientes 

cuja relação com a organização tem uma maior durante são mais rentáveis do que os clientes ocasionais. 

Como tal, os gestores devem ter a preocupação de preparar estratégias anti-churn
2
 que têm um custo 

inferior do que estratégias para adquirir novos clientes [24]. O custo de ganhar novos clientes é bastante 

alto, podendo ser até cinco vezes superior a manter um cliente, devido a custos de publicidade, 

desenvolvimento de prospects
3
, explicação de procedimentos, abertura de processos, etc. [25]. Existem 

diferentes áreas no CRM, relacionadas entre si e com diferentes propósitos [26]:  

 

 CRM Operacional: tem como objectivo criar de canais de relacionamento com o cliente. Nesta 

área incluem-se aplicações para interacção com o cliente como, como ferramentas para automatização 

dos processos de vendas, de call-center e serviço de apoio ao cliente e ainda para automatização do 

marketing [2]; 

 

 CRM Analítico: tem como objectivo obter uma visão consistente do cliente, usando os dados 

recolhidos pelo CRM Operacional e de outros pontos de contacto com os clientes (ex.: call center, Web 

sites, e-mail, etc.) para a aquisição de maior conhecimento sobre estes de modo a optimizar e gerar 

negócio. Técnicas como o data mining, OLAP e outras tecnologias de análise de dados têm aqui um 

papel importante na prospecção da informação relacionada com os clientes que ajudam os trabalhadores 

                                                           
2
 O termo churn refere-se à taxa de atrito entre o cliente e a organização com a qual este mantém uma relação. 

3
 O termo prospects refere-se a possíveis clientes para uma organização ou fornecedor. 
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como os agentes comerciais e de marketing nas suas decisões [2]. Este é um processo analítico de 

procura de padrões comportamentais consistentes utilizando diversas variáveis obtidas através dos 

dados das fontes de informação;  

 

 CRM Colaborativo: tem como objectivo obter valor do cliente através de uma colaboração 

perspicaz, baseada em conhecimento. Trata da automatização, integração e colaboração entre os canais 

de interacção. A integração e gestão dos canais de interacção, mas principalmente a integração dos 

departamentos e pessoas na execução dos processos são garantidos pelas arquitecturas modernas no 

ambiente tecnológico da Internet (ex., SOA). A figura 7 ilustra um exemplo de uma boa prática para 

aumentar a satisfação e lealdade dos clientes através de um atendimento personalizado com o apoio de 

aplicações CRM. 

 

 

Figura 7: Processamento de um pedido tendo segundo um modelo de CRM (adaptado de [2]). 

 

Hoje, o CRM integra pessoas, processos e tecnologia para maximizar a retenção de clientes. Quanto 

mais desenvolvidos forem os SI das organizações maior poderá ser a integração dos sistemas de CRM o 

que torna mais eficiente e efectiva a gestão do relacionamento com os clientes possibilitando o 

conhecendo os seus perfis [27]. Desta forma, requer uma estratégia de negócio centrada no cliente e 

uma cultura que suporte efectivamente os processos de marketing, de vendas e serviços. O propósito é 

maximizar o tempo de vida de relacionamento com o cliente, sendo uma das dificuldades das 

organizações determinar o valor potencial do relacionamento. Os custos do serviço tendem a ser 

menores na prestação aos clientes que já estão familiarizados com os procedimentos e recorrem mais ao 

self-service [25]. 
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Segundo uma dupla visão – rentabilidade do cliente e investimento em marketing – o lucro que um 

cliente proporciona altera-se ao longo do tempo. Podem considerar-se quatro tipos de envolvimento, que 

proporcionam diferente rentabilidade e obrigam a investimentos desiguais.  

A figura 8 permite analisar a ligação entre estas duas vertentes, que variam conforme o tipo de 

envolvimento: clientes leais, clientes frequentes, clientes e prospects.  

 

 

Figura 8: Relação entre o investimento em marketing e a rentabilidade obtida por tipo de cliente. 

 

As organizações devem investir o valor certo na conquista e na retenção do cliente de forma a 

alcançar a taxa de retorno nesse investimento. Providenciar um serviço com o mesmo nível de qualidade 

não é lógico do ponto de vista económico, especialmente quando não se sabe qual o valor que cada 

cliente tem para a organização. As organizações ao procurem novos clientes devem preocupar-se com a 

identificação e selecção correcta dos que possuem maior probabilidade de se tornarem clientes leais, 

comparando o perfil dos seus clientes com alto LTV (Life Time Value) com o dos prospects. 

Nos grandes clientes, é importante optimizar as receitas, e ter em consideração que são os que têm 

maior probabilidade para abandonar a organização, pois são os mais propensos a ofertas por parte da 

concorrência. Nos pequenos clientes, as organizações devem preocupar-se em reduzir os custos 

inerentes à produção dos bens e/ou custos de serviços. Contudo, estes apresentam maior potencial para 

comprar, o que muitas vezes não é explorado [25]. 

Para considerar o valor do cliente, há que considera três aspectos: valor histórico – o que o cliente 

valeu até à data; valor corrente – o que o cliente valerá no futuro se não houver alterações nos padrões 

comportamentais; valor potencial – o que o cliente pode valer se a empresa utilizar o cross-selling, com 

vista a que o cliente aumente as suas compras ao longo do tempo, ou recomenda a organização a 

outros. O LTV é portanto, um exemplo de um indicador útil que embora não sendo um valor preciso, é 
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normalmente uma boa estimativa baseada em probabilidades. Não existindo uma fórmula única para 

calcular o valor vitalício de cada cliente, o objectivo pretendido é fazer uma avaliação, o mais próximo 

possível do valor líquido de todos os lucros provenientes do cliente. Para optimizar o valor resultante, as 

organizações podem utilizar estrategicamente os seus recursos para maximizar o valor de cada 

relacionamento, devendo para tal optimizar cada uma das interacções.  

O cálculo das taxas de retenção que os programas de marketing conseguem alcançar é outro 

indicador importante, apresentando-se na fórmula 1 um modo comum para medir a taxa de retenção que 

os programas e acções de marketing conseguem alcançar. 

 

             çã   
   

 
        (1) 

 

 A – Nº de clientes no inicio do período em análise; 

 B - Nº de clientes no fim do período em análise; 

 C - Nº de clientes adquiridos durante o período em análise. 

 

Com sistemas de CRM adequados que apresentem os valores correctos dos indicadores de 

marketing, como aqueles aqui exemplificados, as organizações podem obter diversos benefícios, como 

na redução dos custos directos de marketing e na aquisição e retenção de clientes. Esta abordagem 

substitui as tradicionais técnicas de marketing que incidem sobre os elementos chave do “marketing mix” 

[4] - produto, preço, promoção e lugar – que por ser muito funcionais não contemplam a relação com o 

cliente. A informação disponibilizada pode aumentar as vendas através da identificação dos clientes mais 

rentáveis e de perfil adequado para determinadas campanhas de marketing e vendas cross-selling
4
. 

 

 

2.3 Sistemas de Business Intelligence 

 

Para responder aos desafios actuais, o marketing deve ser um serviço com uma capacidade analítica 

cada vez maior, conseguindo realizar não só análises sobre o mercado mas também previsões e 

tendências, disponibilizando aos seus colaboradores a informação resultante. Assim, permitindo os 

sistemas de Business Intelligence (BI) realizar análises detalhadas aos dados e apresentá-los de 

diversas formas [2], estes sistemas devem ser um elemento de suporte ao serviço de marketing. Os 

                                                           
4
 O termo cross-selling refere-se à técnica de vendas na qual um vendedor tenta vender aos seus clientes, outros 

produtos e serviços para além daquele que originalmente levou ao estabelecimento da relação.  
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sistemas de BI são fundamentais no processo de tomada de decisão por produzirem o input necessário 

para esse processo. Estes sistemas focam-se na análise de grandes volumes de dados sobre a 

organização e as suas operações [28]. São utilizadas bases de dados de grande dimensão, tipicamente 

data warehouses ou data marts, como fontes de informação e é sobre os dados ai armazenados que se 

baseiam as análises. Estas análises podem ir desde simples relatórios estáticos a operações de slice-

and-dice, drill down, queries ad-hoc e forecasting. Existe um grande número de fornecedores deste tipo 

de sistemas e recentemente tem havido desenvolvimentos nesta área, nomeadamente, em business 

performance measurement (BPM), business activity monitorring (BAM) e no desenvolvimento deste tipo de 

aplicações para poderem ser utilizadas pelos colaboradores das organizações (“BI para massas”). 

Espera-se assim que em pouco tempo o BI possa estar embutido nos processos de negócio [29]. 

Para estes sistemas acrescentarem real valor às organizações é necessário transformar os dados 

obtidos das fontes de informação em informação útil e partilhar essa informação com as pessoas certas, 

no momento certo. Na procura de tomar decisões mais informadas e “inteligentes” são desenvolvidas e 

integradas infra-estruturas complexas com o objectivo de recolher, transformas, analisar, gerir e 

disponibilizar os dados. No entanto, há que ter em atenção que em muitas destas infra-estruturas os 

dados podem ser “antigos”, mesmo que em apenas alguns dias, ou seja, os dados recolhidos permitem 

uma qualidade de decisão relativa, pois estão perto do tempo real [30].  

 

 

2.3.1 Arquitectura dos Sistemas de BI 

 

Os Sistemas de Gestão de Informação das organizações devem inserem-se numa arquitectura de BI com 

a robustez e escalabilidade necessária para garantir novos requisitos de informação ao longo do tempo. 

A complexidade dos cálculos e das múltiplas manipulações de dados a realizar recomenda que uma 

arquitectura deste tipo suporte as diversas transformações necessárias, e esteja fundamentada em 

estruturas de dados adequadas de modo a garantir a consistência e eficiência dos processos a 

implementar. De forma a tornar mais eficiente o processo de implementação de projectos nesta área, 

existem arquitecturas de BI de referência de modo a poderem ser reutilizadas em diferentes projectos. A 

figura 9 apresenta uma arquitectura de referência de BI com os seus diferentes componentes. Esta 

arquitectura tem como base a arquitectura típica utilizada actualmente como referência pela Deloitte, de 

acordo com a experiencia nos inúmeros projectos realizados na área de BI, nomeadamente para 

instituições financeira (target do caso de estudo). 
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Figura 9: Arquitectura de referência BI. 

 

Como na generalidade das arquitecturas de BI actualmente propostas [31], a arquitectura de 

referência apresentada inclui diferentes etapas, tecnologias e aplicações, que encadeadas contemplam 

todo o ciclo de vida dos dados, desde a sua obtenção, transformação, integração, análise, monitorização 

e apresentação. De seguida, são descritos os principais componentes da arquitectura de referência de BI 

apresentada, que contemplam as etapas referidas. 

 

Sistemas Fonte 

 

Os sistemas fonte geram os dados que são fornecidos à infra-estrutura de BI, podendo tomar a forma 

de sistemas integrados ou aplicações locais utilizadas para inserção manual de dados. Estes sistemas 

podem ainda ser aplicações individuais (ex., Excel e Access), ou até de um interface directo para o 

utilizador. Os sistemas fonte devem ter a capacidade de exportação de dados num formato interpretável 

pelos mecanismos de ETL da infra-estrutura de BI. Entre as diversas características que os sistemas 

fonte devem ter, podem-se destacar as seguintes: 
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 Devem gerar todos os dados a analisar pela infra-estrutura, nomeadamente: “master data” (ex., 

clientes, produtos, contratos, etc.); “reference data” (ex., códigos de países, códigos de moedas, 

etc.); e “transactional data” (ex., pagamentos, dividas, etc.); 

 Os ficheiros enviados das fontes devem reflectir de forma fidedigna a informação residente nos 

sistemas fonte, evitando para tal transformações complexas sobre os dados enviados; 

 Devem ser utilizados protocolos de transporte seguros, garantindo que todos os princípios 

orientadores de segurança da informação são cumpridos. 

 

Framework ETL 

 

Os processos de ETL referem-se a todo o mecanismo de extracção, transformação e carregamento 

dos dados deste as fontes de informação até ao seu armazenamento em data warehouse e data marts. 

Este processo é tradicionalmente realizado em batch com ferramentas específicas, sendo executado em 

intervalos de tempo regular, por exemplo, durante a noite ou de semana a semana. Naturalmente, os 

utilizadores do negócio têm vindo a preferir cada vez mais utilizar informação baseada em dados 

actualizados (up-to-date) para tomar as suas decisões. Em termos tecnológicos tem sido realizada 

investigação nesta área, como o desenvolvimento de arquitecturas próprias (ex., hub-spoke e bus) para 

melhorar as ferramentas existentes [32]. Por outro lado, em termos de gestão da informação a qualidade 

e disponibilidade dos dados tem sido um assunto mais complicado de resolver [33]. 

Como alternativa aos processos de ETL existem os sistemas de EII (Enterprise Information 

Integration) cujo objectivo é fornecer um acesso uniforme às múltiplas fontes de dados sem ter que os 

carregar primeiro para uma base de dados. No entanto, existem ainda algumas falhas importantes como 

a performance, devido ao tempo de acesso e obtenção dos dados e ao processamento de queries 

complexas. A gestão da metadata e a heterogeneidade da semântica dos dados é talvez o maior 

problema. Na maioria das vezes é necessário armazenar a metadata no próprio sistema e para superar a 

heterogeneidade semântica dos dados entre as diversas fontes e mantê-la ao longo do tempo é 

obrigatório o uso de software apropriado [34].  

 

Área de Staging 

 

A área de staging é o repositório inicial onde é garantida a integridade e consistência dos dados 

provenientes dos vários sistemas fonte. Para tal, são feitas diversas validações de integridade do 

conteúdo dos ficheiros de dados recebidos. Este é um componente fundamental na arquitectura de BI 

podendo ser reaproveitado para futuras evoluções, não existindo qualquer interferência do utilizador para 
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análise ou alteração dos dados. Nesta área os dados são temporários, sendo os anteriores substituídos 

por novos dados em cada carregamento. De forma a realizar actualizações mais frequentes da 

informação em grandes volumes de dados (ex., duas vezes por dia ou até de hora em hora), começa a 

existir a preocupação de apenas serem enviados para a staging, registos que tenham sofrido alterações 

(deltas), diminuindo assim os tempos de obtenção, transformação e carregamento dos dados [35]. 

 

Data Warehousing 

 

Um Data Warehouse (DW) é um repositório de dados integrado, que permite guardar dados 

provenientes dos vários sistema fonte utilizando definições comuns de negócio, Actualmente os DW, 

baseiam-se em star schemas ou snowflake schemas, abordagens que usam tecnologia das bases de 

dados relacionais para implementar bases de dados multidimensionais. As bases de dados 

multidimensionais existem com o objectivo de suportar as operações associadas ao negócio sendo 

desenhadas de modo a suportar actividades estruturadas e repetitivas que são compostas por 

transacções atómicas e isoladas. Estas transacções necessitam de informação detalhada e de aceder a 

entradas específicas, evitando-se por isso a aplicação de quaisquer filtros e utilizando-se o nível de 

detalhe mais próximo possível do atómico. Quando não modelados correctamente os DW apresentam 

alguns problemas, nomeadamente ao nível da performance, devido à latência no acesso aos dados e 

custos de manutenção elevados.  

Tipicamente os DW estão centrados em torno de “factos” (parte central de um star schema). Os 

factos estão geralmente associados a eventos temporais que ocorrem numa data particular (ex., compra 

de um produto, aquisição de um serviço, registo de uma reclamação). A figura 10 ilustra de forma 

simplificada este modelo de armazenamento e visualização dos dados.  
 

 

Figura 10: Exemplo simplificado de um modelo em estrela - star shema. 
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Cada facto é caracterizado por um determinado número de dimensões (ex., data de compra, tipo de 

produto, local, modo de pagamento). Os relatórios gerados, o grau de granularidade da informação e as 

hierarquias de navegação são definidos pelos utilizadores do negócio e discutidos com a equipa de 

desenvolvimento, sendo depois implementados por esta. Quer isto dizer que se um utilizador final 

pretender um relatório que não está pré-definido, tem de ser realizado um novo pedido à equipa de 

desenvolvimento para esta o desenvolver. No futuro, espera-se que seja possível aos utilizadores do 

negócio configurarem os seus pedidos com base nos factos e dimensões existentes, sendo esta 

possibilidade objecto de investigação nesta dissertação, pois pretende-se que os marketers possam 

escolher, de modo autónomo, o contexto e os indicadores que pretendem monitorizar. 

 

Cubos OLAP 

 

A tecnologia cubos OLAP permite agregar os dados e calcular métricas ajudando a ultrapassar 

limitações das bases de dados relacionais devido à sua estrutura multidimensional [36]. As análises 

multidimensionais permitem que as pessoas do negócio tomem decisões eficientes e efectivas usando 

ferramentas de análise de dados, ferramentas que dependem da estrutura do modelo, particularmente, 

da forma como os factos são caracterizados - dimensões hierárquicas e medidas numéricas. Assim a 

informação pode ser explorada e agregada em diferentes níveis de detalhe [37]. Para obter análises com 

diferentes níveis de detalhe, os factos podem ser agrupados. Podem considerar-se três tipos de funções 

de agregação: distributivas (ex., soma, mínimo e máximo); algébricas (ex., média, variações); holísticas 

(ex., queries had-hoc). 

Mediante as necessidades do negócio os processos de ETL correm periodicamente, de acordo com o 

agendamento de jobs, para actualizar os dados utilizados pelos cubos. Os níveis de histórico e 

complexidade das agregações de dados devem ser balanceados, de modo a não condicionar os 

objectivos do negócio e a performance das aplicações de suporte. 

 

Exploração de Informação 

 

A camada de exploração de informação permite o acesso centralizado a relatórios, meios de 

exploração ad-hoc (configurável) e eventual produção de ficheiros, tendo como objectivo o acesso 

atempado e em devido contexto à verdade única do negócio da organização. Enquanto a carga que o 

reporting pré-definido exerce sobre as capacidades do servidor é relativamente dimensionável, quando 

se trata de reportings parametrizáveis por parte do utilizador, o uso de recursos torna-se mais difícil. Este 

facto leva a que este tipo de análises seja disponibilizado em pequenos universos de utilizadores. 
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Os relatórios pré-definidos e sobre os quais o utilizador consegue navegar são obtidos através de 

queries que são aplicadas aos cubos, dando origem a outros cubos. De seguida apresentam-se algumas 

operações de manipulação de dados, nomeadamente, operações que permitem a navegação e análise 

por hierarquias e por filtros: 

 

 Roll-up: Consiste na criação de outro cubo pela agregação das células do cubo original, segundo 

uma das suas dimensões; 

 Drill-Down: Inversa da operação roll-up e consequentemente cria um novo cubo com 

granularidade mais fina para a dimensão definida; 

 Slice: Esta operação aplica um filtro ao cubo, devolvendo apenas os dados que satisfazem a 

restrição imposta para a dimensão associada; 

 Dice: Esta operação resulta da composição de duas operações slice, seleccionando porções de 

dados na intersecção das duas dimensões. 

 

As ferramentas de exploração de informação devem garantir facilidade de utilização, parametrização 

e visualização mediante o uso de interfaces intuitivos (ex., dashboards). Outro tema a ter conta é o 

mecanismo de segurança que deve possibilitar o acesso a níveis de informação presente nos repositórios 

disponíveis de acordo com o perfil do utilizador. 

 

 

2.3.2 Evolução do Modelo de Business Intelligence 

 

O software de BI encontra-se no topo de uma pirâmide de aplicações de software. Devido à sua 

importância, o mercado de BI é o mercado de software menos afectado pela corrente crise económica e 

prevê-se que continuará a crescer atingindo dez biliões de euros, até 2014 [38]. A pura funcionalidade, 

não importa o quão sofisticada seja, já não é suficiente para suportar o sucesso das constantes 

mudanças dos requisitos do negócio. Actualmente, estão a estabelecer-se novas categorias de análise 

avançada, que irão abastecer o crescimento do mercado de BI. Enquanto no anterior grande ciclo de 

crescimento – em 2000, com o Internet bubble – o crescimento se baseou principalmente em países 

emergentes à procura do amadurecimento das suas soluções analíticas, o crescimento de hoje está 

fortemente ligado a soluções de desempenho, análise preditiva, análise de texto e processamento de 

eventos complexos. A figura 11 ilustra o modelo da evolução de BI [29], publicado pela Forrester no final 

de 2009. 
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Figura 11: Modelo de evolução do BI (adaptado de [29]). 

 

As soluções referidas (soluções de desempenho, análise de texto e processamento de eventos 

complexos) inserem-se no nível três de inovação, unificação, dos cinco níveis referidos, sendo que se 

pode notar que percorrendo os diferentes níveis de evolução do BI, as tendências se tornam cada vez 

mais específicas às indústrias. Enquanto as soluções analíticas são geralmente de natureza genérica, as 

soluções unificadas necessitam de ser mais personalizadas, com as estratégias de negócio bem ligadas 

aos objectivos, usando por exemplo, indicadores de performance (KPIs) específicos. Assim, pode 

afirmar-se que no presente se está na fase de transição para a quarta etapa, omnipresença, uma vez 

que, desde 2010, o grande objectivo passa disponibilizar aos utilizadores do negócio ferramentas 

flexíveis e de fácil usabilidade que lhes permitam melhor o seu processo de decisão [39]. 

Em suma, torna-se necessário incorporar o BI nos processos do dia-a-dia dos decisores para 

acelerar o processo de tomada de decisão, procurando obter informação actualizada mais rapidamente, e 

como tal, os agentes de marketing não são excepção. A qualidade e precisão de qualquer previsão 

aumentam quando os algoritmos envolvidos são adaptados às necessidades específicas do negócio, 

sendo por isso, importante melhorar os SI de Marketing explorando as capacidades do BI. 

 

 

2.3.3 Dashboards 

 

Os dashboards são interfaces interactivas disponibilizadas aos utilizadores do negócio para dar 

informações específicas sobre o estado do negócio, tipicamente através de indicadores chave de 

performance (KPIs) e de links para outros relatórios importantes. Os elementos visuais como gráficos e 
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diagramas focam a atenção do utilizador sobre as principais tendências, alterações e desvios [40]. Os 

dashboards expandem as necessidades tradicionais de gestão de informação a partir de relatórios 

estáticos para um crescimento quase exponencial em opções de análise. Cada utilizador deve poder 

facilmente criar e adquirir as informações no seu próprio dashboard e obter os resultados de negócios 

que lhe dizem respeito através da navegação pessoal. Por exemplo, os gestores e executivos podem 

analisar informações estratégicas e operacionais para melhor compreenderem o estado do negócio. O 

objectivo é adquirir uma visão conjunta da estratégia, metas e resultados actuais de modo a melhor 

projectar futuras decisões. 

Actualmente, os dashboards contêm interfaces com ênfase visual, representando todo o tipo de 

informação (ex., estratégica ou tempo real), sendo facilmente integrados com outras aplicações e 

dando suporte à maioria dos processos de gestão. Alguns dashboards podem também ser utilizados 

como aplicações independentes, mas tipicamente são integrados ou desenvolvidos como parte dos 

SI para suporte de diversas áreas e fases do negócio. Entre as mais populares utilizações dos 

dashboards encontram-se os portais de negócio, conhecidos como Enterprise Information Portals 

(EIP), servindo de framework para integração da informação, pessoas e processos corporativos [36]. 

A figura 12 ilustra o exemplo da interface de um dashboard no qual se pode observar a incorporação 

de diversos elementos gráficos para apresentar a informação.  

 

 

 

Figura 12: Exemplo da interface de um Dashboard. 
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Tipicamente, a informação presente nos dashboards de marketing incorpora resultados referentes ao 

estado dos KPIs relacionados com este serviço, devendo ser possível monitorizar e visualizar estes 

indicadores segundo diferentes perspectivas, como: 

 

 Regiões geográficas; 

 Espaços temporais; 

 Perfis de clientes;  

 Categorias de produtos ou serviços. 

 

As interfaces dos dashboards são assim importantes para o apoio à actividade dos marketers, 

devendo monitorizar por exemplo, a eficácia das campanhas e níveis de satisfação dos clientes, para 

assim responder rapidamente à dinâmica do mercado. A qualidade dos KPIs é assim um elemento-chave 

dos dashboards, permitindo avaliar a eficácia e o sucesso de uma organização de modo a alcançar os 

seus objectivos estratégicos e operacionais [31]. Existem vários KPIs de acordo com as diferentes 

indústrias. Como exemplo, no marketing podem ser identificados os seguintes KPIs [41]: 

 

 Número de novas campanhas;  Variação do life time value; 

 Número de novos clientes;  Variação da taxa de retenção; 

 Número de produtos por cliente;  Variação das quotas de mercado; 

 Número de reclamações;  Crescimento das vendas; 

 

Os KPIs representam assim para o marketing medidas que ligam as actividades aos objectivos, 

auxiliando os marketers a direccionar as suas tarefas e o processo de decisão. Providenciando gráficos 

de performance e monitorizando indicadores em tempo real, o serviço de marketing adquire uma nova 

vantagem pois, permite que os seus colaboradores se foquem nas actividades e nos eventos mais 

importantes de acordo com os resultados e objectivos do negócio. 

 

 

2.4 Projectos Relacionados 

 

Nesta secção são apresentados alguns projectos inovadores realizados no âmbito do marketing de forma 

a potenciarem a sua melhoria através da contextualização da oferta. 

Uma especialização particularmente interessante de marketing contextualizado é a realização de 

oferta personalizada, que determina quais os melhores produtos ou serviços a promover com base no 
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perfil do cliente. Um projecto interessante neste âmbito ocorreu no banco holandês ING bank, uma das 

maiores instituições financeiras da Europa [42]. Em 2007 foi constatado que existia um alto volume de 

operações de marketing directo, devido ao envio de cerca de 60 milhões de emails com publicidade por 

ano. Por sua vez, essas campanhas de promoção não estavam a ser eficazes, porque muitas delas não 

eram relevantes para os clientes do banco. A principal causa identificada para este circunstância foi o 

facto da estrutura organizacional do banco, processos, aplicações e forte dependência do email directo 

não responderem às necessidades de um banco multicanal com forte foco na Internet. A solução para 

este problema foi a implementação de um programa de gestão de campanhas centralizado que 

permitisse a criação ofertas personalizadas, em tempo real, de acordo com os múltiplos canais de 

interacção. A figura 13 representa o mecanismo centralizado de gestão de campanhas desenvolvido.  

 

 
 

Figura 13: Mecanismo de gestão de campanhas implementado no ING bank (adaptado de [42]). 

 

Na primeira fase do mecanismo são seleccionados os produtos mais adequados ao perfil do cliente, 

depois de acordo com o potencial valor que esses produtos podem proporcionar para a organização são 

ordenados por ordem de importância. Na última fase é aplicado um filtro para apresentar apenas as 

propostas que mais se adequam ao canal de interacção. Foram realizadas várias alterações nos 

processos existentes de Customer Intelligence e na infra-estrutura para suportar esta nova solução de 

gestão de campanhas. Por exemplo, foi criado um DW centralizado para suporte em tempo real das 

campanhas multicanal e um motor de regras também centralizado para seleccionar os produtos de 

acordo com o segmento de clientes e com o histórico de interacções (dados do DW). Foi também criado 

um dashboard detalhado para monitorizar todas as campanhas, em todos os canais, tendo como base 
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resultados diários. Como resultado, o banco ING aumentou as taxas de resposta média por campanha e 

reduziu os custos de marketing directo em 35% ao ano.  

O caso descrito é um exemplo de melhoria no serviço de marketing e na redução de custos a este 

associados, através da utilização de um sistema de BI para apoiar a actividade dos marketers. Dispondo 

de um mecanismo de selecção da oferta contextualizada, que utiliza informação actualizada, a eficácia 

das campanhas e os níveis de satisfação dos clientes tendem a aumentar. 

Uma outra especialização particularmente interessante do marketing contextualizado é a publicidade 

geo-referênciada, que determina quais os melhores anúncios com base na região geográfica em que o 

anunciante opera. A abordagem de publicidade geo-referênciada mais comum determina a localização da 

pessoa que se encontra a visitar dada página Web, com base no endereço de IP, e verifica quais os 

anunciantes que operam nesse local. No entanto, existem muitas situações em que seria mais 

interessante exibir publicidade de anunciantes que operam nas áreas geográficas que estejam 

mencionadas no conteúdo textual das páginas.  

 No ano lectivo de 2008/2009 foi desenvolvida no IST uma Tese de Mestrado – Location Based 

Targeting and Ranking for Online Advertising – com o objectivo de propor a utilização de técnicas de 

recuperação de informação geográfica para o problema da publicidade geo-referênciada [43]. 

Especificamente, a proposta apresentada nesse trabalho consistiu numa sequência de tarefas que 

envolveram (i) determinar o âmbito geográfico de páginas Web, (ii) classificar páginas Web de acordo 

com o seu interesse geográfico, e (iii) determinar quais os anúncios mais relevantes para uma dada 

página, tendo em consideração não só o seu conteúdo temático mas também o seu contexto geográfico. 

Como principal conclusão, foi demonstrado que a publicidade geo-referênciada pode ser abordada 

através da decomposição, estudo e optimização das três tarefas referidas de modo independente. 

No sector da banca este tipo de publicidade também deve ser tido em consideração. O marketing 

deve procurar adaptar o conteúdo das páginas Web de uma instituição bancária ao interesse geográfico, 

algo que apenas acontece de país para país, e não de zona para zona no mesmo país. Contudo, esta 

técnica deve ser aplicada a todos os canais de contacto e não apenas em páginas Web, isto é, de acordo 

com o contexto geográfico o tipo interacção deve ser adaptado, devendo para tal, desenvolver-se 

sistemas de publicidade contextualizada mais eficazes. 

Por último, é apresentado um projecto que incorpora os conceitos de oferta personalizada e geo-

referênciada, sendo por isso, também um excelente exemplo de inovação no marketing. A White House 

Black Market (WHBM) é uma cadeia de lojas de moda americana cujo público-alvo são mulheres com 

idade a partir dos 25 anos. Recentemente, a WHBM começou a lançar campanhas baseadas em 

localização móvel – FashionAlerts – em 26 lojas para oferecer aos clientes descontos, propor vendas e 
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dar dicas de estilo. Ao contrário da maioria das aplicações móveis, a tecnologia utilizada – Placecast
5
 – 

de marketing móvel, funciona em qualquer telefone móvel, e não apenas em smartphones. Esta 

tecnologia utiliza “cercas geográficas” (geo-fences), que são zonas virtuais em locais do mundo físico. As 

clientes interessadas requisitam o serviço preenchendo um questionário com dados pessoais e 

preferências, dados estes que são guardados numa base de dados centralizada. Uma vez activado o 

serviço, sempre que uma cliente entra numa área geo-referênciada da WHBM e de acordo com a 

informação produzida sobre esta por uma aplicação de CRM, é enviada uma mensagem personalizada. 

A técnica descrita poderia ter uma aplicação interessante no contexto das instituições financeiras. 

Durante a realização de uma campanha, ao ser detectada a aproximação a um balcão, de um cliente cujo 

perfil se enquadra no público-alvo dessa campanha, poderia ser enviada uma mensagem personalizada 

sobre a campanha, as suas vantagens e o balcão de interacção próximo da localização actual do cliente. 

 

 

2.5 Conclusões 
 

Neste capítulo foram apresentados os principais processos e actividades que servem de base à 

actividade do marketing. Com o objectivo de fidelizar os clientes, através da oferta de produtos, tornou-se 

fundamental que as organizações consigam responder em tempo útil e antecipar comportamentos nos 

diversos canais de interacção, em que actuam. Esta mudança de atitude, nomeadamente na forma como 

as organizações devem interagir com os seus clientes, resulta do melhoramento contínuo das TIC como 

a Internet e as redes digitais de alta velocidade. Estas melhorias permitem às organizações, actuar numa 

escala mundial através dos seus SI, criando novos canais de interacção como é o caso da TV digital, 

publicidade on-line, e-mail, redes sociais, etc. Contudo, o público tem vindo a tornar-se mais exigente 

pois, está cada vez mais informado devido ao acesso à informação ser hoje bastante fácil. Por exemplo, 

com um baixo custo as pessoas podem aceder à Internet através dos seus computadores portáteis ou 

smartphones, comunicar e trocar ideias entre si, consultar catálogos de produtos e serviços, e realizar 

compras numa dimensão mundial, 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem necessidade de se 

deslocarem, passando assim a dimensão comportamental a ganhar relevância face à geográfica. 

Com esta nova realidade as organizações são obrigadas a realizar campanhas mais focadas, com 

preocupação em promover os seus produtos com qualidade e rigor, para os segmentos adequados. 

Tendo esta dissertação como foco o marketing no sector da banca, as melhorias a realizar tornam-se 

aqui ainda mais importantes, especialmente a partir da crise económica de 2008. Por um lado os bancos 

têm vindo a perder prestígio deteriorando a sua imagem perante o público (ex., diminuição do rating), e 

                                                           
5
 http://www.placecast.net/ 
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por outro, a disponibilização da prestação de serviços passou a ser mais limitada (ex., prestação de um 

crédito habitação), dependendo cada vez mais do perfil do cliente. Deste modo, a qualidade do serviço 

de marketing tornou-se fundamental, pois deve conseguir transmitir uma imagem saudável da 

organização, realizando campanhas de qualidade perante o publico com perfil adequado.  

O Marketing em Tempo Real que surge como um processo de geração e disponibilização de 

informação relevante e actualizada em tempo útil, de acordo com um contexto de interacção específico, 

deve ser visto com um elemento importante na melhoria da performance do serviço de marketing, 

nomeadamente na melhoria dos processos de Marketing Relacional. Para tal, é necessário obter 

regularmente dados internos de negócio e dados externos, do ambiente envolvente, que possam 

complementar os dados internos de modo a ajudar a compreender melhor o mercado. Estes dados 

devem prover de todos os canais de interacção que hoje as organizações têm ao seu dispor e assim 

gerar informação actualizada. 

Neste contexto, torna-se prioritário o desenvolvimento de mecanismos que permitam enriquecer os SI 

de Marketing, devendo para tal, utilizar-se informação proveniente das plataformas de CRM e informação 

analítica proveniente de sistemas de BI, sendo estes sistemas capazes de disponibilizar informação de 

forma agregada e caracterizadora da realidade do negócio perante a organização. Estes mecanismos 

requerem a transformação de várias componentes organizacionais, incluindo SI, processos e recursos 

humanos. O marketing não pode, por isso, estar confinado e fechado no seu próprio departamento, nem 

deve depender inequivocamente do suporte dado pelas equipas de SI. Neste contexto começam a 

restaurar-se os Departamentos de Marketing, passando estes a funcionar como Unidades de Serviços 

Partilhados, transversais a toda a organização.  

Tendo em consideração o estado-da-arte apresentado e o impacto das mudanças descritas, que 

alteraram o paradigma de interacção entre as organizações e os clientes, desenvolveu-se nesta 

dissertação uma metodologia para execução do marketing em tempo real no sector da banca. Esta 

metodologia procura gerir informação de qualidade, em tempo real, para atender às necessidades actuais 

e futuras dos clientes, pretendendo disponibilizar aos marketers um maior conhecimento sobre o estado e 

tendências do negócio. Pretende assim construir-se um guião, numa perspectiva estratégica de gestão 

com uma acentuada centralidade quer no cliente, quer nos objectivos organizacionais, procurando dar 

uma flexibilidade aos marketers que lhes permita actuar da forma mais autonomia, eficaz e eficiente 

possível.  
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3. Metodologia de Solução 

 

Este capítulo apresenta uma descrição formal detalhada da metodologia de Marketing em Tempo Real no 

para o sector da banca, proposta como solução, para contribuir na mitigação do problema identificado 

nesta dissertação. 

Este capítulo está estruturado da seguinte forma: 

1. Descrição dos objectivos que a metodologia apresentada como solução pretende alcançar; 

2. Apresentação detalhada da metodologia, apresentando primeiro de um modo geral os seus 

componentes e depois detalhadamente cada um desses componentes; 

3. Conclusão sumária sobre os principais aspectos a reter da metodologia proposta. 

 

 

3.1 Objectivos 

 

Identificou-se que as instituições financeiras não conseguem disponibilizar aos seus marketers 

mecanismos suficientemente ágeis e economicamente viáveis para gestão de campanhas que lhes 

confiram a autonomia suficiente, de forma que estes consigam monitorizar, identificar e prever potenciais 

eventos relacionados com comportamento do mercado. Sem um mecanismo deste tipo é difícil melhorar 

a performance do serviço de marketing sustentadamente, para fazer face ao novo paradigma de 

interacção entre os clientes e as organizações, em que estas são agora obrigadas a realizar campanhas 

mais focadas, com a preocupação de promover os seus produtos com qualidade e rigor, para os 

segmentos adequados, no momento e local certos. 

Para fazer face a esta realidade é apresentada uma metodologia para o Marketing em Tempo Real 

no sector da banca. A metodologia desenvolvida pretende que seja possível realizar uma gestão 

dinâmica e autónoma de campanhas de marketing, de modo a possibilitar a detecção e antecipação de 

determinados comportamentos. Para tal, utiliza-se como base de informação, isto é, fontes de dados, 

dados internos do negócio provenientes tipicamente do DW cooperativo e de sistemas operacionais, e 

dados externos complementares, pretendo-se que ambos sejam integrados num repositório de dados 

modelado de acordo com os requisitos do Marketing em Tempo Real. Sobre esse repositório propõe-se a 

criação de uma plataforma, a partir da qual os agentes de marketing podem definir contextos de actuação 

(ex., datas, localizações, segmentos-alvo, produtos, KPIs etc.) e regras de marketing, combinando os 

diferentes indicadores conforme os seus objectivos, tendo como foco a detecção de padrões 

comportamentais em determinados espaços temporais. Pretende assim evitar-se as previsões had-hoc e 
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muito ligadas a um canal de interacção específico, esperando obter como resultado a melhoria a precisão 

do conhecimento que os marketers têm sobre o estado actual e tendências do mercado. 

 

 

3.2 Definição da Metodologia 

 

Para responder às necessidades do marketing identificadas nesta dissertação, propõe-se a criação de 

uma metodologia que permita a gestão de campanhas em tempo real. Esta é constituída por um conjunto 

de módulos configuráveis, de modo a ser flexível e aplicável aos mais diversos contextos e áreas de 

negócio, embora o foco do caso de estudo seja o sector da banca. A figura 14 esquematiza a 

metodologia segundo um diagrama de blocos, sendo considerados quatro blocos principais: fontes de 

dados; módulo de configuração; motor de regras de marketing; e o módulo de visualização de 

indicadores e gestão alarmística. 

 

 

Figura 14: Diagrama de blocos da metodologia proposta para gestão de campanhas em tempo real. 
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É proposto como ponto de partida definir um bloco de fontes de dados. Neste bloco propõe-se a 

identificação dos dados necessários para a execução das mais diversas campanhas de marketing e das 

suas fontes, uma vez que, é sobre a análise e monitorização destes dados que o fluxo de informação de 

Marketing em Tempo Real funciona. Só depois se devem pensar nos mecanismos necessários para a 

sua obtenção, transformação e consequente armazenamento, sendo estes dados armazenados num 

repositório de dados específico – Data Mart – para o marketing de Marketing em Tempo Real. Para 

responder às necessidades do marketing e do negócio o modelo de dados tem de ser flexível o suficiente 

para permitir a escolha de diferentes contextos e a realização de regras de marketing dinamicamente. De 

forma simplista, cada contexto criado é guardado em tabelas de parametrização e ao ser definida uma 

regra é criada de forma dinâmica uma query, sobre o repositório de dados, que contém a lógica 

subjacente à regra. Tendo em conta esta abordagem, a metodologia criada engloba a utilização de um 

modelo de dados multidimensional, uma vez que, este permite agregar os dados e calcular métricas.  

O segundo bloco engloba os componentes necessários à completa configuração do contexto de uma 

campanha de marketing. A configuração do contexto requer a escolha de elementos como os segmentos-

alvo da campanha, localização, indicadores a incluir, acções a realizar e recursos necessários, elementos 

fundamentais à caracterização de uma campanha de marketing. 

O terceiro bloco apresentado corresponde ao motor de regras de marketing. Este motor funciona 

sobre o Data Mart de marketing, utilizando informação da configuração do contexto para a criação de 

regras. O objectivo deste bloco é dar aos marketers a hipótese de configurarem as suas próprias regras 

de marketing, podendo combinar indicadores de diferentes processos de negócio, tendo como objectivo 

primordial conseguir identificar previsões sobre o mercado.  

Como último bloco do diagrama, é apresentado o módulo para monitorizar as regras de marketing 

definidas e gerir a componente alarmística e de notificações. Para visualização do estado (valor) de cada 

regra, propõe-se a utilização de dashboards de indicadores, uma vez que, estes permitem ter uma visão 

geral das análises a decorrer. O mecanismo de gestão de alertas pretende que os utilizadores sejam 

informados da existência de determinadas ocorrências identificadas pelo motor de regras, 

nomeadamente pelo despoletar de uma regra.  

Desta forma, completa-se o fluxo de informação de Marketing em Tempo Real, uma vez que, com a 

informação disponibilizada aos agentes de marketing através dos dashboards e pelo mecanismo de 

alertas e notificações, estes podem actuar prontamente através dos seus sistemas operacionais. Por sua 

vez, o resultado das intervenções realizadas através destes sistemas deve ter impacto nos indicadores 

escolhidos para objecto de análise e monitorização, criando-se assim um ciclo contínuo de acção em 

tempo real. Cada um dos quatro blocos componentes da metodologia é explicado em maior detalhe nas 

sub-secções seguintes. 
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3.2.1 Modelo de Dados 

 

A utilização de dados correctos e actualizados é um factor crítico para o sucesso do Marketing em Tempo 

Real pois, é a partir destes que é gerado todo o fluxo de informação.   

Para modelação do Data Mart que é utilizado na metodologia proposta, utilizou-se a metodologia de 

Kimball, por ser compreensível, facilmente adaptável e de rápida implementação. Esta metodologia visa a 

criação de um modelo de dados multidimensional com uma arquitectura em bus independente da 

tecnologia e da plataforma da base de dados utilizadas. Desta forma, tem-se uma framework 

arquitectural que orienta o desenho geral e consegue dividir-se o problema em pequenas partições que 

podem ser implementadas em diferentes espaços de tempo. Para além disso, todas as vantagens das 

bases de dados relacionais e do processamento analítico online (OLAP) podem ser utilizadas no bus 

desde que os factos e dimensões sejam desenhados em conformidade [44]. 

Segundo Kimball, as boas práticas de desenho de um processo de data warehousing para um 

modelo de dados multidimensional com uma arquitectura em bus, englobam quatro etapas distintas e tem 

como inputs chave os requisitos do marketing para o sector da banca e dados reais do mercado. A figura 

15 ilustra essas etapas e apresenta os inputs chave para o marketing no sector da banca.  

 

 

 

Figura 15: Etapas para desenho do modelo multidimensional e inptus chave para o marketing no sector da banca 
(adaptado de [44]). 

 

O resultado da modelação desenvolvida, segundo as etapas apresentadas é o seguinte: 
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1. Selecção os processos de negócio – O primeiro passo no desenho é decidir que processo(s) 

de negócio se pretendem modelar combinando de forma compreensível os requisitos do 

marketing na banca com os dados disponíveis. Para o sector da banca, pretende-se que os 

agentes de marketing consigam melhor compreender e antecipar o comportamento dos clientes 

bancários, de modo a terem interacções mais assertivas com estes. Assim, os processos de 

negócio a modelar são:  

 

 Caracterização dos clientes (DW_TF_CCLIENTE) – através deste processo deve permitir-se 

identificar e analisar os diferentes perfis de clientes tendo em conta as suas características 

próprias; 

 Caracterização dos contratos (DW_TF_CCONTRATO) – através deste processo deve 

permitir-se identificar e analisar os diferentes tipos de contratos (produtos bancários) tendo 

em conta os seus atributos próprios;  

 Identificação de eventos (DW_TF_EVENTO) – através deste processo pretendem-se 

identificar padrões de ocorrências de eventos de modo a promover correctamente os eventos 

positivos e a procurar evitar a repetição dos negativos. 

 

2. Definição da granularidade – Identificados os processos de negócio a modelar é necessário 

decidir qual o nível de granularidade de um destes processos, isto é, qual o nível de detalhe dos 

dados que deve estar disponível no modelo. Preferencialmente, para desenvolver modelos 

multidimensionais devem ser recolhidos dados atómicos pois, são estes que podem representar 

a informação mais detalhada. Assim, para assegurar a máxima dimensionalidade e flexibilidade, 

o processo modelado, a caracterização dos clientes tem como granularidade a caracterização de 

um cliente. A caracterização dos contratos tem como granularidade a caracterização de um 

contrato. Relativamente ao processo modelado para ocorrência de eventos, a granularidade 

corresponderá à ocorrência de um evento. 

 

3. Escolha das dimensões – Determinada a granularidade das tabelas factuais, segue-se a 

escolha da dimensionalidade de cada tabela. É possível adicionar depois mais dimensões à 

granularidade básica de cada tabela, tendo em conta que estas dimensões podem naturalmente 

ter apenas um valor em cada combinação com as outras dimensões. As dimensões escolhidas 

para os dois processos a modelar, no caso de estudo, estão representadas na figura 16. 
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Figura 16: Dimensões que definem os três processos a modelar. 

 

Relativamente às dimensões partilhadas pelos três processos de negócio (tabelas factuais), 

definem-se as seguintes tabelas: 

 

 DW_TD_TEMPO – Tabela que guarda os dados relativos à data de ocorrência do facto 

registado; 

 DW_TD_GEOGRAFICA – Tabela que guarda os dados relativos à localização do facto 

registado; 

 DW_TD_CLIENTE – Tabela que guarda os dados relativos ao cliente participante no facto 

registado. 

 

Como dimensões específicas da tabela factual relativa à caracterização de clientes 

(DW_TF_CCLIENTE) apresentam-se as seguintes tabelas: 

 

 DW_TD_AGR_FAMILIAR – Tabela que guarda os dados relativos ao agregado familiar do 

cliente a caracterizar; 

 DW_TD_PROFISSÃO – Tabela que guarda os dados relativos ao sector profissional no qual 

o cliente a caracterizar se insere; 

 DW_TD_PRODUTO – Tabela que guarda os dados relativos ao produto ou serviço bancário 

disponibilizado pela instituição que o cliente a caracterizar possui. Apesar de um cliente se 

relacionar com a organização através de um contrato, este pode ter mais de um produto; 
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 DW_TD_PSCICOGRAFICA – Tabela que guarda os dados relativos ao comportamento 

psicográfico do cliente a caracterizar (ex., personalidade, interesses, estilo de vida, etc.); 

 DW_TD_SEG_MERCADO – Tabela que guarda os dados relativos ao tipo de segmento de 

mercado que um cliente pertence; 

 

Como dimensões específicas da tabela factual relativa à caracterização de clientes 

(DW_TF_CCONTRATO) apresentam-se as seguintes tabelas: 

 

 DW_TD_TIPO_CONTRATO – Tabela que guarda os dados relativos à caracterização do tipo 

de contrato; 

 DW_TD_SUB_TIPO_CONTRATO – Tabela que guarda os dados relativos à caracterização 

do subtipo de contrato; 

 

Em relação às dimensões exclusivas da tabela factual de identificação de eventos 

(DW_TF_EVENTO) apresentam-se as seguintes tabelas: 

 

 DW_TD_TIPO_EVENTO – Tabela que guarda os dados relativos à caracterização do evento 

a registar; 

 DW_TD_ORIGEM – Tabela que guarda os dados relativos ao sistema e canal de origem do 

evento a registar. 

 

Como resultado final obtém-se um modelo de dados multidimensional (constelação) para o 

marketing, pois as três tabelas factuais partilham dimensões. A partilha de dimensões comuns é 

crítica para integrar correctamente os dados no Data Mart e assim se poderem combinar medidas de 

desempenho dos diferentes processos em indicadores e relatórios coerentes.  

 

4. Identificação dos factos – O quarto e último passo no desenho é determinar cuidadosamente 

que factos devem estar presentes nas respectivas tabelas factuais, ajudando a granularidade 

ajuda na escolha. De forma simples, os factos escolhidos devem representar um item de cada 

processo a modelar, nomeadamente, os factos que permitem caracterizar qualquer cliente, 

contrato e os factos que caracterizam a ocorrência de um evento. Assim, devem ser identificados 

quais os dados necessários para cálculo dos KPIs de marketing relevantes para o sector da 

banca. Para tal, pode recorre-se a documentos que descrevem as melhores práticas deste sector 

de negócio e realizam reuniões com os seus actores para definir que métricas e medidas são 
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importantes para estes [11]. Assim dados como o nº de produtos, nº de reclamações, saldos, taxa 

de fidelização, etc., devem ser incorporados. Em relação ao processo da ocorrência de eventos, 

valores numéricos como o nível de severidade, de importância e de fiabilidade ajudam a 

completar a caracterização da respectiva tabela factual. 

 

Após a realização das quatro etapas do processo de desenho do modelo multidimensional – selecção 

dos processos de negócio, declaração da granularidade, escolha das dimensões e identificação dos 

factos – foi desenhado e implementado o modelo de dados apresentado, resultou um Data Mart para o 

Marketing em Tempo Real. Na figura 17 é apresentado um excerto do modelo de dados para proposto, 

para o processo de Caracterização de Eventos. 

 

 

Figura 17: Excerto do Modelo de Dados do DM criado – Ocorrência de Eventos. 



50 
 

Para retroalimentação do repositório apresentado e no âmbito desta dissertação propõe-se 

preferencialmente a utilização de três fontes de dados distintas, nomeadamente: 

 

1. Data Warehouse corporativo; 

2. Catálogo de indicadores externos, 

3. Sistemas operacionais 

 

1. Data Warehouse corporativo 

 

O DW corporativo contém tipicamente todos os dados internos duma organização, desde dados 

sobre o negócio, a dados os seus colaboradores. Para a metodologia funcionar correctamente tem de ser 

garantido que os dados identificados como requisitos para a criação do modelo de dados, são 

actualizados regularmente e têm qualidade. Para a integração destes dados no DM propõe-se a criação 

de uma cada de ETL para obtenção dos dados, transformação de acordo com os requisitos (ex., cálculo 

de taxas e variações) e disponibilização através do carregamento das tabelas factuais – tabelas primárias 

do modelo multidimensional onde são guardadas as medidas numéricas da performance do negócio. A 

figura 18 ilustra como cada dendograma deve ser concretizado e sustentado pelo DW de dados internos.  

 

 

Figura 18: Esquema base de disposição do dendograma de indicadores juntamente com a sua fonte de dados - DW 

corporativo. 
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Desta forma, pretende ter-se uma camada de dados que funcione como fonte de alimentação única 

para os indicadores de marketing a disponibilizar, que contenha os dados necessários e que esteja 

actualizada para monitorização e análise contínua. As decisões tomadas em cada nível requerem um 

diferente grau de agregação da informação e os diferentes níveis de decisão requerem diferentes tipos 

de informações através relatórios, gráficos, etc. 

No nível estratégico, as decisões são tomadas por altos responsáveis de gestão do marketing e 

geram acções de efeito duradouro e mais difíceis de inverter. Tipicamente, constitui um planeamento a 

longo prazo.  

A nível táctico, as decisões ocorrem no escalão intermédio e produzem efeito num espaço de tempo 

mais curto. O objectivo deste nível é optimizar uma determinada área do Departamento de Marketing, 

sendo a informação neste nível agrupada ou sintetizada 

No nível operacional as decisões estão ligadas ao controlo e às actividades operacionais da 

instituição, procurando alcançar-se os padrões de funcionamento e os objectivos preestabelecidos. Os 

intervenientes neste nível são principalmente agentes comerciais e a informação necessita de 

pormenores específicos de dados da actividade. Na tabela 6 é apresentado como exemplo, um conjunto 

de indicadores de marketing, relativos à perspectiva da ocorrência de eventos de vendas, segundo os 

três níveis de gestão referidos anteriormente.  

 

Tabela 6: Exemplo de um conjunto de indicadores de marketing, segundo os níveis de gestão estratégicos, táctico e 

operacional. 

Nível de gestão Indicador Estratégico Indicador Táctico  Indicador Operacional 

Indicadores Performance das 
vendas – PV 

Quantidade de vendas 
– NV 

Nº de vendas por 
produto/serviço de alto 
valor – NVA 

Nº de vendas por 
produto/serviço de 
médio valor – NVM 

Nº de vendas de 
produto/serviço de baixo 
valor – NVB 

Taxa de variação das 
vendas – TVV 

Vendas por balcão – VB 

Vendas por telefone – 
VT 

Vendas por on-line – VO 

Vendas cross-selling – 
VCS 

… 
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Os indicadores de vendas apresentados na tabela anterior podem representar uma fracção do 

respectivo dendograma de indicadores, para o marketing no sector da banca. Os indicadores dos 

diferentes níveis de gestão referidos podem ser alimentados directamente a partir dos dados do DW ou 

ser calculados através de diversas funções de agravação. Em ambos os casos, o output gerado por cada 

indicador depende dos pesos que esses inputs têm na sua determinação. As fórmulas 2, 3 e 4 

apresentadas de seguida, ilustram um exemplo de determinação do valor de indicadores deste tipo, 

tendo como base os indicadores apresentados na tabela anterior. 

 

  %)40*%60*(# TVVNVPV
(2)

 

Fórmula 1: Indi cador de performance da s vendas  

  %)30*%30*%50*(# NVBNVMNVANV
(3)

 

Fórmula 2: Número de vend 

  %)30*%15*%25*%30*(# VCSVOVTVBTVV
(4)

 

Fórmula 3: Taxa de variação das vendas 

A primeira fórmula (2) ilustra como o indicador relativo à performance das vendas (PV) pode ser 

determinado a partir dos indicadores de quantidade de vendas (NV) e da taxa de variação das mesmas 

(TVV), sendo que, cada um destes indicadores tem um peso diferente na determinação do valor final. Em 

relação à segunda fórmula (3), o número de vendas é obtido directamente a partir dos resultados 

operacionais de vendas classificadas como alto (NVA), médio (NVM) e baixo valor (NVB) do ponto de 

vista institucional. Mais uma vez, cada um destes componentes contribui de forma diferente para o 

cálculo do valor do NV. A terceira fórmula (4), que corresponde ao cálculo do valor da taxa de variação 

das vendas é um pouco mais complexa (TVV). No exemplo dado, esta é determinada a partir das vendas 

por balcão (VB), por telefone (VT), on-line (VO) e vendas cross-selling (VCS). No entanto, por tratar-se do 

cálculo de uma taxa, cada um destes componentes deve ser também relativo a uma taxa. Desta forma, 

deve calcular-se, por exemplo, a variação das vendas efectuadas no mês actual relativamente ao mês 

anterior, não sendo por isso a obtenção dos valores a partir do DW feita de forma directa.  

Desta forma, o grande desafio passa essencialmente por dois temas distintos: 

 

 Disponibilizar aos marketers um conjunto significativo de indicadores que lhes permita realizar as 

suas próprias escolhas e configurações de forma autónoma e com a flexibilidade necessária; 

 

 Realizar o carregamento e respectiva actualização do Data Mart de Marketing em espaços 

temporais adequados, de modo que este esteja actualizado para disponibilizar informação de 

qualidade e assim proporcionar a correcta execução de Marketing em Tempo Real. 
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2. Catálogo de indicadores externos 

 

O catálogo de indicadores externos representa a lista de todos os dados do ambiente envolvente que 

podem interessar ao marketing no sector da banca. As organizações devem procurar obter diversos tipos 

de dados complementares ao seu negócio interno, uma vez que, a sociedade e o ambiente envolvente 

das mais diversas áreas de negócio estão em constante mudança. Sendo toda a envolvência circundante 

aos diversos sectores de negócio altamente dinâmica, o uso de indicadores externos, relacionados de 

forma directa ou indirecta com os objectos a analisar pode ser utilizado para obter vantagem competitiva 

sobre os concorrentes. Desta forma, as instituições não se devem limitar a utilizar os seus dados internos 

para gerar informação.  

Focando-se esta dissertação, no sector da banca, em Portugal, podem servir de exemplo as 

seguintes fontes de dados externas:  

 

 CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) – da qual se podem obter diversos dados 

estatísticos do mercado português;  

 INE (Instituto Nacional de Estatística) – do qual se podem obter vários indicadores sobre a 

população portuguesa; 

 BdP (Banco de Portugal) – entidade que regula o sector da banca que reporta diversos relatórios 

de interesse para este sector. 

 

Para o target do caso de estudo, podem ser considerados como exemplos, os seguintes indicadores: 

 

 Indicadores mensais do mercado de capitais português; 

 Indicadores mensais de fundos de investimento mobiliário e imobiliário;  

 Índices de desenvolvimento por região; 

 Índices de confiança do consumidor;  

 Número e tipo de vendas por produto/serviço; 

 Número e tipo de reclamações por produto/serviço. 

 

É impreterível ter em atenção a actualidade destes dados. Uma vez que se pretende executar 

Marketing em Tempo Real, não faz sentido utilizar dados que não estejam actualizados de acordo com o 

período temporal do contexto a analisar e monitorizar. Relativamente à obtenção dos mesmos, por 

exemplo, nas entidades referidas muitos dos relatórios disponibilizados tipicamente em formato pdf, são 

acompanhados também de ficheiros em formato csv ou até xml o que permite a sua exportação para o 

Data Mart. 

http://www.cmvm.pt/CMVM/Estatisticas/Indicadores
http://www.cmvm.pt/CMVM/Estatisticas/Indicadores%20Fundos
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3. Sistemas operacionais 

 

Devem ainda ser incluídos como fontes directas de dados, sistemas operacionais que contenham 

dados essenciais à actualização de indicadores considerados como fulcrais para o sucesso das 

campanhas de marketing, isto, no caso destes dados não serem carregados com a frequência requerida 

no DW corporativo. Os sistemas utilizados em canais de comunicação com interacção directa com os 

clientes (ex., balcão e telefone), nos quais são registados, por exemplo, feedbacks, reclamações ou 

dúvidas, são um exemplo do tipo de sistemas a incluir como fonte de dados directa, caso os eventos 

registados não possam ser incorporados em tempo útil no DW. 

 

 

3.2.2 Módulo de Configuração do Contexto 

 

A definição do módulo de configuração do contexto representa o segundo bloco na metodologia 

apresentada. Como se pode observar figura 15 que esquematiza a metodologia segundo um diagrama 

de blocos, este módulo engloba quatro componentes: 

 

1. Definir o contexto da campanha; 

2. Escolher os indicadores a utilizar para análise e monitorização da campanha; 

3. Identificar os intervenientes na campanha; 

4. Definir as acções preconizadas no âmbito de actuação da campanha. 

 

De seguida são explicados em detalhe cada um dos componentes enumerados. 

 

1. Contexto da campanha 

 

Este componente representa o primeiro nível de interacção directa com os marketers, no qual estes 

devem poder, de forma autónoma, definir os parâmetros a ter em conta nas campanhas que pretendem 

criar. Assim, para a criação de cada contexto, devem ser indicados os seguintes parâmetros: 

 

 Nome - campo correspondente ao nome do contexto da campanha que se pretende criar; 

 Data de inicio – campo correspondente à data de inicio da análise e monitorização da campanha; 

 Data de fim – campo correspondente à data de finalização da análise e monitorização da 

campanha; 
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 Motivo – campo correspondente ao fundamento que origina a análise do contexto do programa 

de acção. O responsável pode escolher um motivo existente (proveniente das tabelas factuais), 

ou pode criar um novo motivo; 

 Tipo de análise – campo correspondente ao tipo de análise pretendida para objecto alvo. Propõe-

se dois tipos distintos de análises: 

 

o Retrospectiva – corresponde à análise dos resultados obtidos, resultantes das tabelas 

factuais do modelo de dados. O objectivo deste tipo de análise é saber o porquê dos 

resultados, não representando o foco desta dissertação; 

o Prospectiva – corresponde ao tipo de análise em que se pretende melhorar o 

conhecimento do mercado, sendo este o principal tipo de foco da metodologia proposta. 

A análise de indicadores e a sua variação temporal é fundamental para se conseguir 

antecipar comportamentos. 

 

 Observações – campo no qual o utilizador pode adicionar anotações. Estas anotações podem ser 

depois visualizadas pelos participantes na campanha; 

 Anexar um ficheiro – funcionalidade permite que o responsável pela campanha e posteriormente 

outros agentes participantes, possam adicionar documentos relacionados com o motivo da 

campanha, como noticias publicadas na imprensa ou relatórios internos de actividade. 

 

O anexo 1 apresenta o ecrã do protótipo desenvolvido referente à criação do contexto. Depois de 

criado o contexto é necessário iniciar a sua configuração. A configuração do contexto passa 

essencialmente pela escolha de indicadores a incluir na campanha e consequente parametrização dos 

mesmos. 

 

2. Escolha de Indicadores 

 

Neste componente os marketers escolhem quais os indicadores a analisar e monitorizar no contexto 

da campanha em questão. Para a selecção dos indicadores pretendidos, o utilizador deve ter ao seu 

dispor três níveis hierárquicos distintos que o levam ao indicador desejado. Os níveis referidos são os 

seguintes: 

 

 Perspectiva – este é o nível hierárquico mais elevado para escolha de um indicador. Os 

utilizadores podem aqui escolher quatro tipos de perspectivas diferentes: 
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o Cliente – perspectiva que permite escolher e analisar os diferentes perfis de clientes 

tendo em conta as suas características próprias. A informação recolhida tem como base 

a tabela factual DW_TF_CCLIENTE; 

o Contrato – perspectiva que permitir escolher e analisar os diferentes tipos de contratos 

tendo em conta os seus atributos próprios A informação recolhida tem como base a 

tabela factual DW_TF_CCONTRATO; 

o Evento – perspectiva que permite escolher e analisar os diferentes tipos de eventos 

detectados. A informação recolhida tem como base a tabela factual DW_TF_EVENTO; 

o Externa – perspectiva que permite escolher e analisar indicadores relativos ao ambiente 

envolvente. 

 

 Segmento – as opções neste nível intermédio são apresentadas de acordo com a perspectiva 

escolhida. Para as perspectivas relacionadas com os processos de negócio modelados 

(Caracterização de Cliente, Contrato ou Evento) as opções disponibilizadas correspondem às 

dimensões que caracterizam cada uma das tabelas factuais correspondentes. No que diz 

respeito à perspectiva Externa, os segmentos são disponibilizados de acordo com a classificação 

dada aos indicadores existentes (ex., consumidor, região, investimento, etc.). 

  

 Indicador – os indicadores disponibilizados dependem das duas escolhas anteriormente 

realizadas. Para as perspectivas Cliente, Contrato e Evento os indicadores referem-se aos factos 

definidos nas tabelas factuais do modelo de dados proposto, sendo uma determinada dimensão. 

Quanto à perspectiva Externa, os indicadores correspondem aos dados recolhidos e 

posteriormente tratados, provenientes, por exemplo, de entidades externas credenciadas, como 

anteriormente referido. 

 

O anexo 2 apresenta um ecrã do protótipo desenvolvido para a escolha de indicadores. Após a 

escolha dos indicadores, estes podem ser combinados e redefinidos (thresholds e pesos). É assim dada 

a possibilidade ao agente de marketing de criar novos indicadores de forma autónoma e flexível. O anexo 

3 ilustra o ecrã do protótipo criado para esse propósito. Para criar um novo indicador devem ser 

configurados os seguintes campos: 

 

 Nome – campo correspondente ao nome do novo indicador; 

 Indicador – campo correspondente ao indicador que irá alimentar o novo indicador. A lista de 

indicadores disponibilizados engloba os indicadores existentes nas tabelas factuais do modelo de 

dados; 
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 Valor óptimo – campo que corresponde ao valor a partir do qual se considera que cada indicador 

adicionado para contribuição do novo indicador está num bom nível; 

 Valor crítico – campo que corresponde ao valor a partir do qual se considera que cada indicador 

adicionado para contribuição do novo indicador está numa má situação; 

 Peso (%) – campo que corresponde ao peso que o respectivo indicador adicionado para 

contribuição tem no cálculo do valor do novo indicador. 

 

A necessidade de conhecer o valor óptimo e o valor crítico passam pelo facto de se pretender dar a 

possibilidade de relacionar indicadores de diferentes tipos e com diferentes unidades (ex., montantes em 

euros e número de ocorrências).  

Para exemplificar este tipo de funcionalidade foi desenvolvido um algoritmo de criação de um novo 

indicador. O algoritmo calcula a contribuição que cada indicador tem no novo indicador de forma 

individual, somando-se ponderadamente no final os resultados obtidos para cada um. Deve ainda realçar-

se que devido às diferenças unitárias entre os possíveis indicadores participativos, o resultado final do 

novo indicador será entre um e zero. Na figura 19 é apresentada a árvore de decisão utilizada para o 

processo de cálculo do novo indicador. 

 

 

Figura 19: Árvore de decisão para o processo de cálculo do valor de um novo indicador. 
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De acordo com a natureza do indicador, o facto de o seu valor ser maior ou menor não significa que o 

seu estado seja bom ou mau respectivamente. Por exemplo, se o indicador a ter em conta é o número de 

reclamações, quanto menor for esse valor mais positivo está o indicador. Por outro lado, se o indicador 

for o Saldo contabilístico, o ideal para uma instituição bancária é que esse valor seja elevado. Desta 

forma, para calcular o valor do novo indicador, e de acordo com a natureza dos indicadores que estão na 

sua base, aplicou-se o seguinte método: 

 

(a) Se no indicador base o valor óptimo é superior ao valor crítico, significa que quanto maior é o seu 

valor mais positivo é o seu estado. Depois de identificada esta característica executa-se o passo (c), 

(d) ou (e), para cálculo da sua contribuição; 

 

(b) Se no indicador base o valor crítico e superior ao valor óptimo, significa que quanto maior é o seu 

valor do mais negativo é o seu estado. Depois de identificada esta característica executa-se o passo 

(f), (g) ou (h), para cálculo da sua contribuição; 

 

(c) Se o valor corrente do indicador base for superior ao valor considerado como óptimo, isto é, se a 

condição “valor actual >= valor óptimo” for verdadeira, então o indicador base está a contribuir ao 

máximo, de acordo com o peso que lhe foi atribuído, para o valor do novo indicador, segundo: 

 

               (             )(5) 
Fórmula 4: Cálculo da contribuição de um indicador com valor óptimo 

O factor multiplicativo 1 significa que o indicador base em questão contribui com todo o seu peso 

para o cálculo do valor do novo indicador. Pelo facto do factor multiplicativo relativo ao Peso ser 

definido em percentagem é introduzido na fórmula o factor 0,01, uma vez que se pretende que o 

resultado final se situe entre 0 e 1. 

 

(d) Se o valor corrente do indicador base for inferior ao valor considerado como crítico, isto é, se a 

condição “valor actual <= valor crítico” for verdadeira, então o indicador base está a contribuir no 

mínimo, de acordo com o peso que lhe foi atribuído, para o valor do novo indicador, segundo: 

 

                (6) 
Fórmula 5: Cálculo da contribuição de um indicador com valor crítico 

Assim, o indicador escolhido não contribui de forma positiva para o cálculo do valor do novo 

indicador, uma vez que como está com um resultado igual ou pior daquele que é considerado o valor 

crítico, a contribuição para o resultado do novo indicador é nula. 
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(e) – Se a condição (c) ou (d) não se verificarem, significa que o valor actual do indicador base está 

entre o valor considerado como óptimo e crítico, sendo calculada a sua contribuição ponderada 

segundo o sub-algoritmo de cálculo: 

 

                   (                                )  

                   (                                )  

               (                       )    (              )    (7) 

Neste caso, a contribuição dada por cada indicador base é calculada tendo em conta o 

enquadramento do valor actual entre o valor óptimo e o valor crítico, tendo como base a equação 

reduzida da recta:        . Para cálculo do declive (m) e da abcissa na origem (b), é utilizado o 

valor óptimo e crítico. Depois, tendo como base os parâmetros anteriormente calculados e o valor 

actual do indicador, calcula-se o estado actual do mesmo: (                       ). Finalmente, a 

contribuição resultante é obtida tendo em consideração o peso atribuído: (              ). Tomando 

como exemplo um indicador base representativo do Saldo contabilístico, em que o valor actual é de 

180€, o valor óptimo definido é 250€, o valor crítico 25€ e peso 30%, teríamos: 

 

                   (      )  
 

   
; 

                   (      )          

           (
 

   
          )   (         )           (8) 

Assim sendo, o indicador base dado no exemplo iria contribuir com 0,207 para o valor final do 

novo indicador. Faltariam agora calcular os restantes 70% que deveriam ser ocupados por outro ou 

outros indicadores base. 

 

(f) – Se o valor corrente do indicador base for inferior ao valor considerado como óptimo, isto é, se a 

condição “valor actual <= valor óptimo” for verdadeira, então o indicador base está a contribuir ao 

máximo, de acordo com o peso que lhe foi atribuído, para o valor do novo indicador, segundo a 

fórmula 6, apresentada anteriormente. Pela mesma lógica, o factor multiplicativo 1 significa que o 

indicador base em questão contribui com todo o seu peso para o cálculo do valor do novo indicador.  

 

(g) – Se o valor corrente do indicador base for superior ao valor considerado como crítico, isto é, se a 

condição “valor actual >= valor crítico” for verdadeira, então o indicador base está a contribuir no 

mínimo, de acordo com o peso que lhe foi atribuído, para o valor do novo indicador, segundo a 
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fórmula 5, apresentada anteriormente. O indicador escolhido não contribui assim de forma positiva 

para o cálculo do valor do novo indicador, uma vez que, ao estar com um resultado igual ou pior 

daquele que é considerado crítico, a contribuição para a performance do novo indicador deve ser 

nula. 

 

(h) – A semelhança da situação ocorrida no passo (e), se nem a condição (f), nem a condição (g) se 

verificarem então significa que o valor corrente do indicador base está entre o valor considerado 

como óptimo e crítico, sendo calculada a sua contribuição ponderada segundo o sub-algoritmo de 

cálculo apresentado e exemplificado no passo (e) e nas fórmulas 7 e 8. 

 

Aplicando este tipo de lógica, pretende-se dotar os marketers de um mecanismo ágil e flexível que 

lhes permita criar novos indicadores de forma autónoma para posteriormente estes poderem ser 

analisados e monitorizados em regras de marketing, sem necessidade de apoio de equipas de SI. 

 

3. Escolha dos Intervenientes 

 

Os intervenientes seleccionados devem ser os agentes de marketing, de vendas, comerciais, etc., 

que participam nas acções e actividades preconizadas nas campanhas de marketing para atingir os 

objectivos pretendidos. A selecção destes indivíduos deve ter em conta se os seus perfis se adequam à 

execução das actividades englobadas no plano de acção da campanha. Para escolher cada recurso 

humano envolvido, deve ser disponibilizada ao utilizador que cria a campanha a lista de possíveis 

colaboradores. Esta informação deve ser obtida a partir do DW corporativo, que engloba tipicamente 

também dados sobre os colaboradores da organização. De forma a caracterizar cada interveniente 

humano importaria obter dados como: nome, função, localização, canal de comunicação e contactos (ex., 

extensão, email, telemóvel, etc.).  

Para além de recursos humanos, devem também poder ser adicionados outros tipos de recursos, 

como recursos financeiros e físicos. No entanto, este tema não será mais aprofundado por não ser o 

principal foco da dissertação.  

 

4. Definição das Acções 

 

A definição das acções consiste na criação de um programa de acção específico que visa apoiar e 

dinamizar as acções de marketing. Cada acção aqui definida deve ser executada de acordo com os 

resultados provenientes da análise e monitorização contínua dos indicadores. Um programa de acção 

deve ser semelhante ao plano de acção de uma campanha de marketing, devendo incluir: 
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 Código do Programa – identificador do programa de acção; 

 Nome do Programa – nome do programa de acção; 

 Objectivo do Programa – descrição do objectivo do programa a realizar; 

 Responsável – responsável pela criação do programa; 

 Nº esperado de acções/campanhas – número de acções a realizar no decorrer do programa; 

 Custos previsionais – valor do montante de despesas previsto; 

 Retorno previsional – valor do montante de retorno previsto. 

 

Por sua vez, para cada acção criada devem ser especificadas as seguintes características: 

  

 Nome da Acção – nome da acção a executar; 

 Descrição da Acção – descrição da acção a executar; 

 Localização – contexto geográfico do objecto a analisar onde a acção deve decorrer; 

 Prioridade – nível de importância da acção; 

 Intervenientes – pessoas e recursos (ex., financeiros) que participam na acção. 

 

As acções preconizadas são posteriormente relacionadas com os indicadores no motor de regras de 

marketing. A informação aqui definida deve ser enviada aos intervenientes escolhidos quando é 

despoletado um alerta. Explicados os quatro componentes que compõem o módulo de configuração do 

contexto, é apresentado de seguida o motor de regras de marketing em tempo real. 

 

 

3.2.3 Motor de Regras de Marketing em Tempo Real 

 

O motor de regras de marketing em tempo real é o bloco que permite aos agentes de marketing, em 

função dos objectivos da campanha e do contexto definido: criar e gerir de forma autónoma, regras de 

marketing personalizadas. Tradicionalmente o desenvolvimento de sistemas que suportam as regras de 

negócio tendem a criar aplicações que são "black boxes" cujo funcionamento interno é muitas vezes 

desconhecido para os utilizadores e que são difíceis de modificar. A juntar a este facto refira-se que em 

qualquer aplicação de TI, as regras de negócio são alteradas com maior frequência que o resto do código 

[45]. Para contornar estes obstáculos, o motor de regras da metodologia proposta deve constituir uma 

aplicação independente, exterior ao código das aplicações existentes nos SI de Marketing, apresentando 
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uma interface aos marketers que permita definir e relacionar as regras sem intervenção das equipas de 

SI. 

Pretende-se com esta abordagem que os marketers possam criar e adaptar frequentemente regras 

dinâmicas, apropriadas às necessidades específicas de marketing, podendo inclusive, relacionar os 

indicadores à sua escolha de acordo com as diferentes perspectivas de análise seleccionadas no 

contexto. Neste motor de regras propõe-se a utilização de dois tipos de regras distintos: 

 

1) Regras de Parametrização Standard – Estas regras consistem na definição de thresholds para a lista 

dos indicadores escolhidos, sobre os quais o marketer pretende que sejam realizadas análises, 

monitorizações e gerados alertas. O anexo 4 apresenta a interface do protótipo criado para este tipo 

de regras. Para definição destas regras são configurados os seguintes campos: 

 

 Indicador – campo onde é disponibilizada a lista dos indicadores escolhidos na caracterização do 

contexto; 

 Condição – campo no qual o utilizador deve escolher a condição (“>”, “<”, “>=”, “<=” ou “=”) que 

pretende relacionar com o respectivo indicador e com o valor pretendido; 

 Valor – este campo contem o valor para o qual se pretende que a regra active um alerta.  

 

2) Regras de Parametrização Temporal – parametrizações nas quais os marketers definem regras que 

despoletam alertas, de acordo com a variação (%) que os indicadores têm num determinado espaço 

de tempo. A possibilidade de criação e configuração deste tipo de regras é umas das principais 

inovações que esta dissertação pretende propor. O anexo 5 apresenta a interface do protótipo criado 

para este tipo de regras. Para definição destas regras são configurados os seguintes campos: 

 

 Indicador – indicador escolhido para ser englobado na regra. O indicador pode ser escolhido de 

acordo com a lista dos indicadores pré-definida na caracterização do contexto; 

 Condição – campo no qual o utilizador deve escolher qual a condição (“>”, “<”, “>=”, “<=” ou “=”) 

para a qual pretende relacionar o respectivo indicador e o valor pretendido; 

 Variação (%) – valor de variação percentual do indicador para a qual se pretende gerar o alerta; 

 Valor Temporal – janela temporal para a qual a variação percentual do indicador deve ser 

calculada; 

 Unidade Temporal – unidade de tempo a que se refere a janela temporal (ex., mês, semana, dia, 

hora, etc.). 
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Para além deste conjunto de campos, para ambos os tipos de regras é necessário definir o nome e 

descrição da nova regra, caracterizar qual a localização do objecto que se pretende analisar bem como o 

tipo de alerta a despoletar. Devem assim caracterizados os seguintes atributos: 

 

 Nome – nome da nova regra criada; 

 Descrição – descrição da nova regra criada; 

 Tipo de Localização – zona geográfica que se pretende analisar. Aqui os valores são 

disponibilizados valores como: Global, Região, Distrito, Concelho e Localidade; 

 Localização – localização especifica da zona a analisar. As opções disponibilizadas dependem 

do Tipo de Localização pretendido e os valores disponibilizados dependem dos valores contidos 

na tabela de dimensão DW_TD_GEOGRAFICA; 

 Tipo de Alerta – classificação de um alerta que permite determinar a sua gravidade, consoante a 

importância e natureza da regra associada. Os tipos de alerta podem incluir Aviso, Oportunidade, 

Atenção necessária, etc.; 

 Prioridade do Alerta – factor relativo à urgência do alerta. Os tipos de prioridade devem ser Baixo, 

Médio e Alto. 

 

Os alertas são despoletados quando existe uma regra para o contexto em análise que atinge o target 

definido. É assim necessário que motor tenha um comportamento do tipo evento-reacção, isto é, tem de 

detectar e reagir a eventos de entrada e a padrões de eventos. Ao contrário do processo típico de regras 

por inferência (comportamento if…then…) que é invocado quando o utilizador pretende, um motor de 

regras deste tipo (reactivo) reage de forma automatizada [4], tendo neste caso em conta as regras 

definidas agente de marketing. É importante referir que a criação deste tipo de regras gera operações 

complexas que requerem por exemplo, a criação de SQL dinâmico, sendo por isso utilizados stored 

procedures. O despoletar de um alerta deve originar uma resposta direccionada aos intervenientes 

definidos com a informação do alerta despoletado e conjunto de acções que se devem executar para o 

contexto em questão. 

 

 

3.2.4 Visualização de Indicadores e Gestão Alarmística 

 

Esta sub-secção tem como objectivo apresentar os mecanismos que permitem criar os elementos que 

constituem o quarto bloco da metodologia – visualização de indicadores e gestão alarmística – podendo 

este decompor-se em dois sub-blocos. Primeiro propõe-se um mecanismo que permite aos agentes de 
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marketing monitorizar, através de dashboards, o estado actualizado das regras de marketing definidas de 

acordo com o contexto das campanhas - dashboards dinâmicos de indicadores. De seguida explica-se 

como deve funcionar o mecanismo de gestão alarmística para a correcta notificação dos agentes de 

marketing quando accionado um alerta – gestão de alertas multicanal. 

 

1. Dashboards Dinâmicos de Indicadores 

 

De modo a possibilitar a visualização do estado corrente das regras definidas para análise e 

monitorização, pretende-se criar e integrar dashboards dinâmicos. A interface dos dashboards deve 

apresentar a informação de acordo com as parametrizações realizadas pelos marketers, sendo esta 

desenhada de forma a permitir a análise dos resultados mais recentes. 

Para a criação dos dashboards é necessário definir um interface de apresentação. O interface de 

apresentação de uma aplicação web deste tipo é o elemento responsável pela gestão da aparência, 

organização e interacção dos conteúdos do dashboards com o utilizador. Para integração com as regras 

e seus indicadores é necessário criar um interface de acesso aos dados, sendo este o elemento 

responsável pela extracção de informação do Data Mart de Marketing. A título exemplificativo, as 

tipologias de acesso à informação utilizadas podem ser as seguintes: 

 

 Table Adapters – componentes que permitem simplificar o processo de comunicação e de 

interacção entre uma aplicação e uma base de dados relacional, através de uma ligação ODBC. 

Após a associação de uma tabela da base de dados ao Table Adapter é possível definir métodos 

que representam Statements SQL. O acesso aos dados é efectuado através de DataTables 

resultantes da invocação dos métodos implementados; 

 

 Stored Procedures – componentes da base de dados que complementam as operações 

efectuadas pelos Table Adapters. A motivação para a utilização de Stored Procedures como 

forma de complementar o acesso aos dados, decorre de limitações na utilização de Table 

Adapters para a execução de operações mais complexas, como operações que requerem SQL 

dinâmico ou encadeamento de operações dentro de uma transacção – caso da geração de 

regras de marketing dinâmicas; 

 

 Web Services – mecanismos de acesso a dados remotos por invocação de serviços 

disponibilizados para o efeito. De forma a transferir informação, os Web Services podem fazer 

uso do protocolo de comunicação HTTP, do protocolo de encapsulamento XML e do protocolo de 

acesso a objectos SOAP. 
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A figura 20 representa uma sugestão de infra-estrutura de suporte para a criação e integração dos 

dashboards de modo a possibilitar a monitorização contínua e em tempo real da informação relativa ao 

contexto dos objectos que se encontrem em análise. 

 

 

Figura 20: Infra-estrutura de suporte proposta para criação e integração de dashboards dinâmicos. 

 

Os gestores de topo, agentes responsáveis pelos objectivos estratégicos, podem aceder a toda a 

informação relativa à campanha que pretendem analisar e sobre a qual tomaram decisões. Estes podem 

assim determinar qual ou quais as causas (ex., resultados tácticos e operacionais) do sucesso ou 

problema dos resultados obtidos. Da mesma forma, os agentes responsáveis por supervisionar as 

campanhas, responsáveis pelos objectivos tácticos, podem melhorar o seu poder de decisão percebendo 

qual o estado actual dos objectivos que estão incumbidos. Estes podem também perceber que resultados 

(ex., operacionais) estão a influenciar os seus objectivos. Quanto aos agentes comerciais, responsáveis 

pelos resultados operacionais, podem identificar de forma mais detalhada as causas dos seus resultados 

tendo em conta factores como a localização, época da campanha, público-alvo, eventos externos, etc. 

Pretende assim disponibilizar-se aos agentes de marketing dos diferentes níveis de gestão um 

processo reactivo a partir do qual cada um poderá perceber o que deve fazer (acções preconizadas) e 

onde está a falhar ou que oportunidades se devem aproveitar (indicadores de desempenho) para poder 

agir imediatamente.  
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2. Gestão de Alertas Multicanal 

 

O sub-bloco de gestão de alertas multicanal tem como função dotar a metodologia de um mecanismo 

que notifique de forma automatizada os marketers seleccionados como intervenientes, no contexto de 

uma determinada campanha de Marketing em Tempo Real. Esta notificação deve acontecer sempre que 

ocorram eventos que despoletem alguma das regras definida no motor de regras de marketing. Desta 

forma, apenas existem alertas que sejam definidos pelos utilizadores. 

As mensagens accionadas pelos alertas devem ser enviadas pelos meios de comunicação 

disponíveis, como o e-mail e SMS – notificações. Estas notificações devem incluir toda a informação que 

permita identificar qual a regra despoletada – nome, descrição, indicadores envolvidos, localização, 

segmento de clientes, tipo e prioridade do alerta, etc. A mensagem deve ainda ter um link de acesso 

rápido ao dashboard correspondente, onde o marketer pode visualizar os valores da regra com os 

respectivos indicadores que despoletaram o alerta, bem como as acções preconizadas para possibilitar 

uma rápida reacção. A figura 21 apresenta uma sugestão para infra-estrutura de suporte para gestão da 

componente alarmística multicanal.  

 

 

Figura 21: Infra-estrutura de suporte proposta para gestão da componente de alarmística multicanal. 

 

Como a figura demonstra, o motor de regras utiliza os dados provenientes do Data Mart de Marketing 

proposto e engloba tipologias de acesso à informação, nomeadamente, stored procedures para gestão 
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de operações que requerem SQL dinâmico – geração de regras de marketing. Quando no motor de 

regras é despoletado um alerta, neste caso sobe a forma de trigger, através da camada web é enviada 

uma mensagem pelos diversos canais de contacto para os respectivos intervenientes. 

Pretende disponibilizar-se um sistema de suporte à actividade comercial e ao serviço em todos os 

pontos de contacto de forma a garantir a operacionalização das campanhas e gestão do relacionamento 

com os clientes. Com este componente possibilita-se um acompanhamento contínuo e uma avaliação 

regular do estado das regras e dos indicadores associados. Permite-se assim que os marketers sejam 

notificados da ocorrência de determinados eventos, não estando por isso, a identificação dos mesmos 

apenas dependente da análise visual dos dashboards por eles realizada, como é hoje prática comum. 

 

 

3.3 Conclusões 

 

Com o objectivo de melhorar o marketing actualmente praticado no sector da banca foi desenvolvida uma 

metodologia de Marketing em Tempo Real para gestão de campanhas, pretendendo mitigar as 

dificuldades que os marketers enfrentam neste sector. Devem ser disponibilizados aos marketers, 

mecanismos suficientemente ágeis que lhes confiram uma autonomia suficiente, de forma a possibilitar a 

monitorização e identificação de comportamentos e tendências do mercado, sendo esta uma capacidade 

que o serviço de marketing tem hoje de incorporar para fazer face ao novo paradigma de interacção entre 

as organizações e clientes. Sem este tipo de mecanismo é difícil marketers contribuir para a melhoria do 

negócio das suas organizações, uma vez que, a informação que possuem nem sempre lhes permite 

realizar campanhas contextualizadas e rigorosas, no momento e local certos e para os segmentos 

adequados. 

A metodologia apresentada resulta do encadeamento de quatro blocos distintos mas relacionados 

entre si: fontes de dados; módulo de configuração do contexto; motor de regras de marketing; e um 

módulo de visualização de indicadores e gestão alarmística. Através do encadeamento destes blocos é 

criado um fluxo de informação de Marketing em Tempo Real. Este fluxo inicia-se com a captação dos 

dados das suas fontes, identificando-se como fontes os DW corporativos, sistemas operacionais e sites 

externos certificados que providenciem indicadores complementares relevantes. Recorrendo a processos 

de ETL, os dados identificados como requisitos para sustentar os indicadores de marketing, são obtidos e 

armazenados num DM de Marketing criado segundo um modelo multidimensional com uma arquitectura 

em bus, tendo como principais processos de negócios (factos ou entidades) a caracterização de eventos, 

clientes e contractos. As dimensões tempo, geográfica e cliente (identificador do perfil de cliente) 

assumem um papel importante na caracterização do contexto das campanhas, uma vez que, todos os 
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eventos detectados ocorrem num determinado espaço temporal, físico e com um perfil de cliente, sendo 

por isso, estas dimensões partilhadas pelos três processos. 

 A configuração do contexto que utiliza os dados do DM de Marketing, pretende disponibilizar aos 

marketers a autonomia que estes necessitam para criar e preparar os seus âmbitos de actuação e 

inclusive novos indicadores, para assim poderem agir de modo mais rigoroso e informado perante o 

mercado. Para além da definição do contexto é pretendido que os marketers possam criar e adaptar 

regras de marketing personalizadas, isto é, apropriadas às necessidades específicas de marketing, 

podendo aqui relacionar indicadores das diferentes perspectivas de análise seleccionadas no contexto. 

Para visualização da informação sobre o estado das campanhas, nomeadamente, o estado das 

regras de marketing e seus indicadores, propõe-se dashboards dinâmicos e com uma componente de 

gestão alarmística associada a essas regras, os marketers podem ser notificados caso sejam 

despoletadas regras de marketing consigo relacionadas. Um ciclo do fluxo de informação de Marketing 

em Tempo Real é completado quando, após serem notificados, os marketers actuam sobre o mercado, 

sendo as suas acções reflectidas nas fontes de informação pela reacção dos clientes a essas acções. 

Consequentemente, a reacção dos clientes resulta na actualização dos dados utilizados como fonte 

desde fluxo, segundo o diagrama da metodologia apresentado na figura 14. 
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4. Caso de Estudo: Marketing em Tempo Real 
no Sector Bancário 

 

Neste capítulo é descrito o caso de estudo realizado como método de investigação para aferir se a 

metodologia proposta nesta dissertação promove efectivamente melhorias para o serviço de marketing 

no sector bancário. 

Este capítulo está estruturado da seguinte forma: 

1. Descrição da importância actual do marketing no sector bancário em Portugal; 

2. Avaliação de soluções existentes no mercado no âmbito do Marketing em Tempo Real; 

3. Apresentação do protótipo desenvolvido de acordo com a metodologia proposta; 

4. Simulação de cenários de negócio utilizando o protótipo apresentado e dados reais de uma 

instituição bancária portuguesa; 

5. Análise e discussão comparativa dos resultados obtidos; 

6. Conclusão sobre os resultados obtidos após a simulação dos cenários. 

 

 

4.1 Marketing no Sector Bancário em Portugal 

 

Os principais motivos que levaram à escolha do sector bancário como alvo do caso de estudo foram a 

sua importância e as dificuldades que este sector atravessa na actualidade. Por exemplo, o produto 

resultante da actividade bancária em Portugal representa actualmente cerca de 7% do PIB Nacional e o 

crédito a clientes cerca de 160% do PIB nominal, o que diz muito da importância deste sector na 

economia portuguesa [46]. Assim, sendo uma das principais alavancas da economia portuguesa, é 

fundamental garantir a continuidade do negócio neste sector. 

Relembrando que o esforço de marketing dos serviços é superior ao dos bens, pela sua 

intangibilidade e pelo grau de compromisso que estes normalmente requerem, se antes o marketing já 

representava um serviço de suporte importante à competitividade dos bancos, a partir da crise económica 

de 2008, o marketing tornou-se ainda mais relevante no suporte ao seu negócio. Segundo o estudo da 

Deloitte, “Marketing Beyond” [23], o diagrama da figura 22 apresenta os principais factores que definem a 

orientação estratégica que as instituições financeiras pretendem adoptar nos próximos anos, salientando-

se que a orientação para o marketing tem uma forte tendência de aumento, crescendo de ≈0% para 18%. 
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Figura 22: Previsão da orientação estratégica das organizações do sector Financeiro (fonte: Deloitte – estudo 

“Marketing Beyond” [23]). 

 

Se, hoje em dia, a orientação estratégica se divide entre as vendas (36%), os clientes (36%) e os 

produtos (27%), até 2020 prevê-se uma subida significativa do número de organizações que vão estar 

orientadas para o marketing (18%) e para os clientes (64%). Esta alteração pode suceder devido à maior 

representatividade e importância do marketing no processo de fidelização, como às tendências para a 

diferenciação e para o aumento da rentabilidade dos clientes.  

Para ambos os aspectos mencionados os SI podem ser um componente chave de sucesso, ao 

desempenharem um papel fundamental na angariação e no tratamento de informação sobre os clientes 

actuais, na gestão da relação com os mesmos, na detecção de novas necessidades e na medição do 

impacto das campanhas. Com este foco, a metodologia apresentada nesta dissertação procura 

reformular os SI de Marketing de forma a beneficiar o negócio das instituições bancárias. 

 

 

4.2 Investigação Comparativa de Soluções 

 

Para concluir qual o real valor da metodologia desenvolvida pode proporcionar, foi criado um protótipo. A 

abordagem de desenvolvimento de um protótipo foi escolhida depois de se concluir que os packages de 

software existentes no mercado, relacionados com a temática de Marketing em Tempo Real e de tomada 
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de decisão em tempo real possuem uma configuração complexa para o âmbito pretendido e não 

correspondem efectivamente aos objectivos que se pretendem alcançar. 

Em concreto, foram investigadas soluções provenientes de dois dos principais players de BI na 

actualidade, Oracle e SAS [47]. As soluções estudadas foram Oracle Real-Time Decisions e SAS Real-

Time Decision Manager, tendo-se verificado em ambas que a correcta configuração para as 

necessidades do negócio em termos da actividade de marketing é integralmente dependente das equipas 

de SI. Significa isto que sempre que um agente pretenda realizar uma nova análise que não está 

previamente definida, é necessário recorrer a equipas de suporte SI para concretização dessa 

necessidade, uma vez que, a construção de novas regras implica conhecimentos bastante técnicos e não 

apenas funcionais do negócio. Contudo, a conclusão mais importante passa pelo facto deste tipo de 

soluções ser especialmente útil no apoio à interacção cliente a cliente, integrando regras de negócio com 

modelos avançados de análise preditiva, permitindo dar resposta a situações como: 

 

 Definição da melhor oferta – next best offer; 

 Execução de pricing dinâmico; 

 Realização de incentivos financeiros; 

 Optimização de taxas contratuais; 

 Aprovação de crédito. 

 

Este novo tipo de soluções tende a apresentar um conjunto standard de requisitos de negócio e 

técnicos comuns e ajustados à realidade actual das organizações, designadamente: 

 

Requisitos de negócio: 

 Integração com os diversos canais de contacto e inclusão de políticas de contacto; 

 Gestão centralizada e disponibilização de diagramas de decisão que implementem a lógica de 

negócio pretendida; 

 Técnicas analíticas abertas que permitem a optimização dos objectivos do negócio e 

organizacionais; 

 Facilidade de integração com sistemas operacionais existentes. 

 

Requisitos técnicos: 

 Construção sobre arquitecturas SOA, utilizando assim padrões standards como servidores 

aplicacionais J2EE (ex., Oracle Application Server, BEA WebLogic e IBM WebSphere); 

 Independência da tecnologia da Base de Dados e da plataforma de CRM operacional; 

 Registo de contactos e respostas centralizado; 
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 Avaliação e reavaliação em tempo real. 

 

A figura 23 apresenta um exemplo ilustrativo de um diagrama de decisão que engloba lógica do 

negócio para auxiliar o processo de tomada de decisão. A construção deste tipo de diagramas de decisão 

é realizada tipicamente num ambiente drag-and-drop. Para tal, é disponibilizada uma palete de nós pré-

construídos cuja parametrização depende dos objectivos a atingir. Existe também a possibilidade de 

criação e utilização de sub-diagramas para partilha de lógica de negócio entre diferentes diagramas de 

decisão. 

 

 

Figura 23: Exemplo ilustrativo de um fluxo de decisão criado na solução SAS Real-Time Decision Manager. 

 

Relativamente ao front-end e ao modo de interacção real, apresenta-se na figura 24 um exemplo 

obtido da solução Oracle Real-Time Decisions. No exemplo apresentado, foi realizada uma chamada 

para um call-center de uma determinada organização por parte de um cliente. A partir do número 

telefónico, foi disponibilizada imediatamente informação ao marketer sobre a pessoa associada a esse 
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contacto, nomeadamente: nome, localização, tipo de contrato, taxa de churn, histórico de compras, etc. 

Depois, de acordo com o motivo do contacto é desencadeado o fluxo de apoio à decisão correspondente. 

 

 

Figura 24: Exemplo ilustrativo do front-end interactivo da solução Oracle Real-Time Decisions. 

 

No exemplo apresentado o motivo de interacção foi uma reclamação sobre o nível de serviço 

prestado. Desta forma, o agente participante deve registar o motivo da interacção e imediatamente um 

fluxo de decisão é despoletado, gerando informação actualizada, nomeadamente, sobre a taxa de churn 

recalculada e um conjunto de acções/ofertas que devem ser realizadas para mitigar o descontentamento 

do cliente. 

Tendo em consideração as duas soluções analisadas, conclui-se que este tipo de soluções não 

correspondem aos objectivos que a metodologia desenvolvida pretende alcançar. Ambas as soluções 

têm como foco a análise individual, e não a identificação de padrões e tendências como se pretende. No 

entanto, este tipo de soluções pode ser um complemento para a metodologia proposta, nomeadamente, 

após o momento de notificação dos marketers para a necessidade de actuar perante o mercado, sendo a 

criação de um quinto bloco no digrama da metodologia proposta (ver fig. 14) uma opção a considerar. 
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4.3 Protótipo 

 

Com o objectivo de validar a metodologia desenvolvida foi criado um protótipo, tendo em consideração 

que estes permitem uma rápida e económica construção de sistemas que podem ser avaliados pelos 

utilizadores [2]. O protótipo foi desenvolvido de modo iterativo permitindo assim esclarecer algumas 

incertezas existentes no desenho da metodologia proposta. Este protótipo engloba quatro módulos inter-

relacionados, que pretendem representar o diagrama de blocos que caracteriza a metodologia (ver fig. 

14). De seguida descreve-se cada um dos módulos que formam o protótipo. 

 

1. Data Mart de Marketing – pretende desempenhas as funções do Data Mart de Marketing 

apresentado na metodologia tendo por isso como objectivo receber e armazenar os dados que são 

necessários para o marketing. Assim, este repositório foi modelado de acordo com o modelo de 

dados proposto, no que diz respeito às tabelas factuais e suas dimensões, tendo sido utilizado como 

fontes de dados um segmento de um DW de uma instituição bancária portuguesa, com registos entre 

os anos de 2006 e 2008. Importa referir, que como se pretendeu manter os dados históricos tendo 

por isso, sido criado um método para registar as alterações nas dimensões do modelo. Significa isto 

que sempre que existem alterações num determinado elemento de uma dimensão ou facto é criado 

um novo registo que reflecte a última imagem desse elemento e o registo anterior é preservado. Para 

tal, associaram-se a cada tabela os seguintes campos: 

 

 MembroActual – campo do tipo binário que indica se o registo é o corrente; 

 DataEfectiva – campo do tipo datetime que indica a data em que o registo se tornou o registo 

corrente para um determinado elemento da dimensão; 

 DataExpirada – campo do tipo datetime que indica a data em que o registo deixou de ser o 

registo corrente para um determinado elemento da dimensão. 

 

Para ambas as tarefas foram utilizadas ferramentas da Microsoft, nomeadamente o SQL Server 

Business Intelligence Development Studio 2008 para desenvolvimento do modelo e dos processos de 

ETL necessários e o SQL Server Management Studio 2008 para criação das tabelas e respectivos 

atributos. 

 

2. Módulo de configuração do contexto – pretende simular o bloco da metodologia correspondente à 

configuração do contexto. Para tal, foi criada uma aplicação Web com o objectivo de disponibilizar os 

elementos necessários para a configuração do contexto definidos na metodologia proposta. Tendo 
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como fonte de dados o DM de Marketing para configuração dos elementos necessários, 

desenvolveram-se interfaces para as seguintes actividades: 

 

1. Criação de um contexto de análise para uma campanha, apresentado no anexo 1; 

2. Escolha de indicadores para a analisar e monitorizar na campanha, apresentado no anexo 2; 

3. Criação de indicadores personalizados, apresentado no anexo 3. 

 

Pretendeu-se assim reunir os elementos base que permitem a definição de um contexto de 

análise, a partir do qual se podem criar regras de marketing. A aplicação foi desenvolvida em 

ASP.Net, tendo sido utilizado o Microsoft Visual Studio 2008 como ambiente de desenvolvimento.  

 

3. Motor de regras de marketing – tem como objectivo permitir a criação de regras de marketing 

personalizadas, tendo em conta um contexto de configuração criado, pretendo por isso simular o 

terceiro bloco da metodologia, o motor de regras de marketing. Este componente está integrado na 

aplicação Web desenvolvida tendo sido desenvolvidos ecrãs para as seguintes actividades:  

 

 Criação de regras standard, apresentado no anexo 4. 

 Criação de regras de variação temporal, apresentado no anexo 5. 

 

Desta forma, pretende-se exemplificar uma solução flexível e de fácil usabilidade que confere 

autonomia ao marketers para criar as suas próprias regras de marketing e assim melhorar a sua 

capacidade de monitorização contínua e de identificação de tendências sobre o mercado. 

 

4. Módulo de visualização de indicadores e gestão alarmística – pretende representar a 

monitorização de uma campanha de Marketing em Tempo Real segundo o seu contexto de 

configuração e as regras de marketing a si associados. De acordo com o valor que os indicadores 

escolhidos possuem, são apresentados output gráficos que pretendem simular a componente de 

dashboards dinâmicos. Caso seja despoletado um alerta, este é assinalado no gráfico 

correspondente. 

 

Na sub-secção seguinte são apresentados dois cenários de negócio, nos quais se utiliza o protótipo 

descrito. Através dos resultados obtidos na simulação dos cenários pretende-se verificar se a finalidade 

da metodologia foi atingida e retirar as devidas conclusões. 
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4.4 Cenários 

 

Para demonstrar de modo empírico a efectividade da metodologia criada, foram desenvolvidos dois 

cenários, tendo como base o protótipo anteriormente apresentado. Ambos os cenários têm como 

objectivo a simulação da metodologia proposta com dados reais numa instituição bancária. Por questões 

de confidencialidade, a instituição bancária é apelidada de DBank, utilizando os dados reais da mesma. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento dos cenários teve como base o modelo de criação de 

cenários de negócio proposto pelo grupo TOGAF - The Open Group Architecture Framework [48]. 

Segundo este modelo, a criação dos cenários deve envolver as seguintes fases: 

 

1. Problema – identificar e classificar o problema que origina o cenário; 

2. Envolvimento – Identificar o ambiente de negócio e técnico que envolve o cenário; 

3. Objectivos – identificar os objectivos a atingir com a simulação do cenário; 

4. Actores Humanos – identificar os participantes e respectivos papeis no cenário; 

5. Actores Computacionais – identificar os elementos tecnológicos e respectivos papeis no cenário;  

6. Responsabilidades – identificar regras, responsabilidades e métricas de sucesso por actor; 

7. Refinar – verificar se a finalidade do cenário foi atingida e aperfeiçoar se necessário. 

 

De seguida são apresentados os dois cenários tendo em conta o modelo de criação mencionado. 

 

Cenário 1 

 

No final de 2007, o gestor de marketing responsável pela carteira de clientes jovens do DBank não 

estava satisfeito com a taxa de retenção que obteve no seu segmento. O gestor identificou através do 

relatório de resultados operacionais desse ano que os clientes de perfil individual jovem, quando iniciam 

a sua actividade profissional tendem a dispensar os serviços disponibilizados pelo DBank, não existindo 

um mecanismo que evite sequer a detecção prévia dessa intenção. Desta forma, este gestor pretende 

antecipar o comportamento referido, de modo que os seus colaboradores operacionais possam intervir 

rapidamente, realizando ofertas de serviços orientados ao perfil desses clientes, para aumentar o seu 

nível de fidelização. 

Podem assim ser identificados como participantes neste cenário: o gestor de marketing, responsável 

pela carteira de clientes jovens do DBank e pela nova campanha; os operacionais de marketing que 

estão sob a responsabilidade do gestor e que devem actuar em conformidade com as regras e acções 

por ele preconizadas; e o target da campanha, jovens profissionais. 
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O gestor de marketing, através da utilização do protótipo disponibilizado criou uma nova campanha, 

definindo o contexto, indicadores a ter em consideração da sua perspectiva, regras de marketing a 

utilizar, participantes (colaboradores operacionais) e um conjunto acções a realizar. A tabela 7 apresenta 

os parâmetros por ele definidos para a configuração do contexto da nova campanha. 

 

Tabela 7: Configuração do contexto no cenário 1. 

Nome  
Acompanhamento Comportamental de 

Clientes Jovens Profissionais 

Data de inicio 01-01-2008 

Data de fim 31-12-2008 

Motivo Fidelização 

Tipo de análise Prospectiva 

 

Feita a configuração básica do contexto, o gestor ainda não muito familiarizado com o novo processo, 

optou na escolha de indicadores, por adicionar apenas o indicador relativo ao Saldo Contabilístico. A 

tabela 8 apresenta os parâmetros que este definiu no protótipo. 

 

Tabela 8: Indicadores adicionados no cenário 1. 

Perspectiva Segmento Indicador 

Cliente Individual Jovem Profissional  

Contrato Conta Depósito Ordem Saldo Contabilístico 

 

Após definir o contexto e os indicadores, o gestor criou as suas próprias regras de marketing. 

Inicialmente a opção passou pela criação de duas regras standards, apresentadas nas tabelas 9 e 10. 

 

Tabela 9: Configuração da regra „Perigo de perda de clientes jovens‟ no cenário 1. 

Nome Perigo de perda de clientes jovens profissionais 

Descrição Despoletar alerta para perigo de perda 

Tipo de localização Global 

Localização Portugal 

Tipo de alerta Aviso 

Prioridade do alerta Alta 

Indicador Condição Valor 

Saldo contabilístico <= 500 
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Tabela 10: Configuração da regra „Possível aumento de fidelização de jovens profissionais‟ no cenário 1. 

Nome Possível aumento de fidelização de jovens profissionais 

Descrição Despoletar alerta para novas oportunidades 

Tipo de localização Global 

Localização Portugal 

Tipo de alerta Oportunidade 

Prioridade do alerta Alta 

Indicador Condição Valor 

Saldo contabilístico >= 2000 

 

Não satisfeito com a monitorização dos limites (thresholds) que as regras standards permitem 

realizar, o gestor criou uma nova regra tendo em consideração a variação temporal do indicador. A tabela 

11 apresenta essa nova regra. 

 

Tabela 11: Configuração da regra para monitorização da variação do saldo contabilístico. 

Nome Variação do saldo contabilístico de jovens profissionais 

Descrição Detecção de padrões comportamentais 

Tipo de 
localização 

Global 

Localização Portugal 

Tipo de alerta Aviso 

Prioridade do 
alerta 

Médio 

Indicador Condição Variação (%) Valor temporal Unidade temporal 

Saldo contabilístico >= 40 1 Mensal 

Ou     

Saldo contabilístico <= - 25 1 Mensal 

 

O gráfico resultante da monitorização do indicador relativo ao saldo contabilístico, para o contexto 

definido pode ser observado é apresentado na figura 25. 
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Figura 25: Variação do indicador “Saldo contabilístico” relativo a clientes jovens profissionais do DBank, durante o 

ano de 2008. 

Pela análise do gráfico apresentado, de acordo com o contexto configurado e as três regras definidas 

pelo gestor de marketing, verifica-se que seriam despoletados cinco alertas, nomeadamente: 

 

 Alertas nos meses de Abril e Julho (laranja) – alertas de prioridade média, despoletados pela 

regra de monitorização de “Variação do saldo contabilístico” devido à variação mensal do saldo 

contabilístico ter sido igual ou inferior a - 25%; 

 

 Alertas nos meses de Setembro e Outubro (amarelo) – alertas de prioridade média, despoletados 

pela regra de monitorização de “Variação do saldo contabilístico” devido à variação mensal do 

saldo contabilístico ter sido igual ou superior a 40%; 

 

 Alerta no mês de Novembro (verde) – alerta de prioridade alta, despoletado pela regra de 

“Possível aumento do nível de fidelização de jovens profissionais” devido ao montante de saldo 

contabilístico ser igual ou superior a 2000 euros. 

 

O gestor de marketing seria alertado para o facto da ocorrência de um determinado padrão 

comportamental, nos alertas assinalados a laranja e amarelo. Nos dois primeiros alertas, verificou-se que 

o padrão identificado poderia dar origem a consequências indesejadas, uma vez que, a regra despoleta 

identificou que o indicador decresceu mensalmente, pelos menos 25%. Quanto aos alertas de Setembro 

e Outubro, os avisos poderiam ser um bom prenúncio para novas oportunidades de negócio no segmento 
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analisado, pois, a regra despoleta para ambos identificou uma variação mensal do indicador igual ou 

superior a 40%. Relativamente ao alerta despoletado no mês de Novembro, este daria a indicação para 

novas oportunidades de negócio, tendo em conta que o target alvo estaria numa situação propícia para 

aumentar o índice de fidelização. Na secção 4.5, Discussão dos Resultados, é realizada a análise 

pormenorizada dos resultados obtidos. 

 

Cenário 2 

 

Em meados de 2008, com a anunciada crise económica que se instalava em Portugal, resultante do 

desdobramento da crise financeira internacional, o clima de desconfiança foi sendo cada vez mais 

generalizado. Para assegurar a continuidade do negócio, a o Departamento de Marketing do DBank 

decidiu que deveriam ser tomadas medidas de forma a evitar a perda de credibilidade e consequente 

perda de clientes. Perante este cenário, no final de Abril de 2008, o gestor de marketing responsável pela 

carteira de clientes adultos do DBank, no distrito de Lisboa, decidiu que era necessário monitorizar o 

nível de fidelização dos clientes desse segmento. 

Desta forma, o gestor de marketing ambiciona conseguir antecipar o comportamento da sua carteira 

de clientes, de duas formas: por um lado pretende detectar novas oportunidades de negócio; por outro, 

pretende evitar o descontentamento dos clientes que pode levar à dispensa dos seus serviços. 

Detectando determinados eventos que indiciam os comportamentos referidos, os seus colaboradores 

operacionais podem intervir rapidamente. Os participantes envolvidos neste cenário são assim: o gestor 

de marketing, responsável pela carteira de clientes adultos do DBank, no distrito de Lisboa; os 

operacionais de marketing que estão sob a responsabilidade do gestor e que devem actuar em 

conformidade com acções por ele preconizadas; e o target da campanha, clientes adultos de Lisboa. 

O gestor, através da utilização do protótipo disponibilizado criou uma nova campanha, definindo a 

configuração do contexto, indicadores a ter a englobar na campanha, regras de marketing, participantes 

(colaboradores operacionais) e um conjunto acções a realizar. A tabela 11 apresenta os parâmetros 

utilizados para a configuração do contexto da campanha. 

 

Tabela 12: Configuração do contexto no cenário 2. 

Nome  Fidelização de Clientes Adultos 

Data de inicio 01-05-2008 

Data de fim 31-05-2008 

Motivo Fidelização 

Tipo de análise Prospectiva 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_financeira
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Depois de criado o contexto de análise e monitorização, o gestor, optou por escolher dois 

indicadores: Número de Reclamações e Saldo Contabilístico. Para tal, apresenta-se na tabela 12 os 

parâmetros que este definiu no protótipo, no passo relativo à escolha de indicadores. 

 

Tabela 13: Indicadores adicionados no cenário 2. 

Perspectiva Segmento Indicador 

Evento Tipo de Evento Reclamação 

Contrato Conta Deposito à Ordem Saldo Contabilístico 

Cliente Individual Adulto - 

 

Tendo em conta o contexto e os indicadores escolhidos, o gestor decidiu criar um novo indicador – 

Índice de Fidelização Simplificado – composto pelos dois indicadores escolhidos. A figura 26 ilustra a 

interface do protótipo disponibilizado para a criação do novo indicador. 

 

 

Figura 26: Criação do novo indicador “Índice de Fidelização Simplificado” através do protótipo desenvolvido. 

 

Com o novo indicador “Índice de Fidelização Simplificado”, o responsável pretende ter uma visão 

mais abrangente do resultado conjunto dos indicadores anteriormente escolhidos, relativamente ao 

target. Para monitorizar este indicador, foi criada uma regra de variação temporal, de modo a detectar e 
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antecipar os comportamentos pretendidos do público-alvo. A tabela 13 apresenta os parâmetros definidos 

para essa regra. 

 

Tabela 14: Configuração da regra para monitorização do índice de fidelização simplificado. 

Nome Variação do Índice de Fidelização Simplificado para Clientes Adultos 

Descrição Detecção de padrões comportamentais relativos ao índice de fidelização 

Tipo de 
localização 

Distrito 

Localização Lisboa 

Tipo de alerta Aviso 

Prioridade do 
alerta 

Alta 

Indicador Condição Variação (%) Valor temporal Unidade temporal 

Índice de 
Fidelização 
Simplificado 

>= 30 2 Diária 

Ou     

Índice de 
Fidelização 
Simplificado 

<= - 20 1 Diária 

 

Depois, como se pode concluir pela análise do gráfico apresentado na figura 27, através da 

monitorização constante dos indicadores realizada através das regras definidas, iriam ser despoletados 

os seguintes alertas: 

  

 Alertas nos dias 5, 16, 27 e 28 de Maio (vermelho) – alertas de prioridade alta, despoletados 

devido à regra de monitorização de “Variação do Índice de Fidelização Simplificado para Clientes 

Adultos” ter detectado uma variação diária negativa do indicador relativo ao índice de confiança 

simplificado igual ou inferior ou igual - 20%; 

 

 Alertas nos dias 7, 18, 25, 30 e 31 de Maio (verde) – alertas de prioridade alta, despoletados 

devido à regra de monitorização de “Variação do Índice de Fidelização Simplificado para Clientes 

Adultos” ter detectado uma variações iguais ou superiores a 30%, de dois em dois dias, negativas 

do indicador relativo ao índice de confiança simplificado. 
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Figura 27: Índice de fidelização simplificado para clientes individuais adultos do DBank, no distrito de Lisboa, durante 

Maio de 2008. 

 

O gestor de marketing e os seus marketers operacionais seriam alertados para a ocorrência de 

padrões relacionados com os eventos conforme pretendido. Nos pontos assinalados a vermelho, o facto 

do índice de confiança simplificado ter baixado abruptamente de um dia para outro, pode ser um indício 

para consequências indesejadas (ex., perda de clientes). Quanto aos alertas despoletados nos pontos 

assinalados a verde, os avisos poderiam ser um bom indicativo para novas oportunidades de negócio no 

segmento analisado, pois, a regra despoletada identificou uma tendência de subida contínua do indicador 

em dois dias consecutivos igual ou superior a 30%.  

No que diz respeito ao comportamento de cada indicador individualmente, se a monitorização tivesse 

como base os respectivos thresholds, seriam despoletados dois alertas de ocorrências negativas, nos 

dias 05 e 29, nos quais o número de reclamações foi 21, atingindo o valor crítico (ver anexo 1). 

Relativamente a alertas de eventos positivos, seriam despoletados nos dias 3, 4, 19, 25 e 26, alertas 

relativos ao indicador do Saldo contabilístico ter atingido o valor considerado óptimo (ver anexo 2). 

 

 

4.5 Discussão dos Resultados 

 

Nesta secção realiza-se a análise e discussão pormenorizadas dos resultados obtidos através da 

simulação dos cenários apresentados, sendo o principal objectivo, a comparação dos resultados obtidos 
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pelo uso do protótipo e da metodologia proposta, face ao que é observável com os métodos que são hoje 

mais utilizados, isto é, ao uso de regras standard, recorrendo à identificação de thresholds. 

No cenário 1 verificou-se que se apenas fossem utilizados os limites superiores e inferiores 

(thresholds) do indicador utilizado para monitorização, seria despoletado um único alerta, relativo ao mês 

de Novembro, isto no que diz respeito à ocorrência de eventos positivos. Este alerta indicaria que o valor 

do indicador ultrapassou o limite máximo, considerado como óptimo, dando assim a indicação de ser um 

bom momento para novas oportunidades de negócio. No entanto, utilizando a metodologia proposta, nos 

dois meses anteriores, Setembro e Outubro, já teriam sido despoletados alertas relativos a este facto, 

pois detectou-se uma subida acentuada do mesmo indicador. Quanto a alertas que indiciam eventos 

“negativos”, notou-se que utilizando os thresholds não seriam gerados alertas, uma vez que, o indicador 

não atingiu o valor mínimo. Por outro lado, utilizando a metodologia, seriam gerados dois alertas, em Abril 

e Julho. Apesar de não atingir o valor mínimo, detectou-se que houve um decréscimo acentuado do 

indicador no mês de Abril. Depois, apesar do valor do voltar a subir, voltou-se a detectar novo decréscimo 

acentuado no mês de Julho, seguindo-se uma nova tendência de diminuição no mês seguinte, apesar de 

ai não ter sido activado qualquer alerta. 

No cenário 2, foi criado um novo indicador, Índice de Confiança Simplificado, a partir de dois 

indicadores já existentes (Número de Reclamações e Saldo Contabilístico), pretendia-se o gestor adquirir 

uma visão um pouco mais integrada do estado do negócio. Se a abordagem passasse pela análise 

individual de cada indicador e a monitorização tivesse como base os respectivos thresholds, seriam 

despoletados dois alertas de ocorrências negativas: dia 05-05-2008, em que o número de reclamações 

foi 21 (ver anexo 6), atingindo o valor 20, considerado critico; e dia 13-05-2008, em que o montante 

relativo ao saldo contabilístico foi 1350,16 €, atingido também o respectivo valor crítico, 1500 € (ver 

anexo 7). Relativamente a alertas de eventos positivos, seriam despoletados nos dias 3, 4, 19, 25 e 26, 

alertas relativos ao indicador do Saldo contabilístico ter atingido o valor considerado óptimo (ver anexo 7). 

Utilizando a metodologia proposta, com o novo indicador e a monitorização da sua variação através das 

regras de variação temporal definidas, relativamente a eventos negativos, para além de dois dias já 

referidos, 5 e 16 de Maio, seriam ainda gerados dois alertas nos dias 27 e 28, devido à variação do 

indicador ter sido suficientemente negativa para ser motivo de alarmística. No que diz respeito à detecção 

da ocorrência de padrões de eventos positivos, seriam despoletados avisos nos dias 7, 18, 25, 30 e 31, 

pelo facto do valor do indicador possuir uma tendência de subida elevada em dois dias consecutivos. 

Fazendo agora uma análise conjunta dos resultados obtidos em ambos os cenários, é possível 

chegar a algumas conclusões interessantes. Com a metodologia proposta, verificou-se nos cenários 

apresentados que os agentes de marketing devem poder escolher o contexto específico para ser objecto 

de análise, bem como os indicadores a monitorizar e seus thresholds, dando-se ainda a possibilidade de 

criar novos indicadores, as suas próprias regras de marketing e situações de alerta.  
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A oportunidade de escolha do contexto e dos indicadores confere uma liberdade que hoje em dia os 

marketers já vão tendo, embora não de uma forma tão autónoma. No entanto, a possibilidade de criar e 

associar as próprias regras ainda não é uma prática, uma vez que, a tendência se mantém na realização 

de campanhas, análises e monitorizações a um nível mais global, sendo depois as regras ai definidas 

partilhadas pelos diversos agentes. Desta forma, a metodologia proposta aparenta ser uma ferramenta 

útil na medida em que confere aos marketers maior autonomia e flexibilidade. 

A capacitação de criar novos indicadores a partir de outros existentes mostra-se também como uma 

nova mais-valia para os marketers pois, permite alargar o seu campo de visão. Se dois ou mais 

indicadores podem influenciar o mesmo objectivo, então, como se demonstrou no cenário 2, estes devem 

poder contribuir para a criação de um indicador global relacionado com o objectivo. 

Por último, a possibilidade de definir regras de variação temporal personalizadas, pode ajudar a 

reconhecer e antecipar determinados eventos, uma vez que, estas regras têm como objectivo antecipar 

padrões comportamentais. Veja-se por exemplo no cenário 1, em que antes de ser despoletado um alerta 

no mês de Novembro, indicativo de um bom momento para novas oportunidades de negócio, utilizando a 

metodologia, nos dois meses anteriores, Setembro e Outubro, essa tendência já tinha sido identificada.  

Assim, tendo ao dispor um mecanismo do tipo proposto, os marketers podem ganhar maior liberdade 

e flexibilidade para conseguirem atingir os seus objectivos. Conseguindo identificar tendências e a partir 

destas antecipar futuras ocorrências, podem colocar rapidamente em prática os seus planos de acção, 

actuando nos seus canais de interacção num contexto adequado.  

 

 

4.6 Conclusões 

 

Tendo em consideração a importância das instituições financeiras na economia portuguesa, com reflexo 

na vida dos próprios cidadãos, a metodologia desenvolvida pretende melhorar a qualidade do serviço de 

marketing, com o intuito de transmitir uma imagem robusta destas instituições, realizando campanhas de 

qualidade para o público com perfil adequado, no momento certo. Para demonstrar a aplicabilidade da 

metodologia apresentada, no contexto específico do sector da banca em Portugal, foi desenvolvido um 

caso de estudo, do qual se retiram conclusões interessantes. 

Após o estudo comparativo de soluções relacionadas com a temática de Marketing em Tempo Real e 

com processo de tomada de decisão verificou-se que este tipo de soluções é especialmente útil no apoio 

à interacção cliente a cliente. Contudo, quando aplicadas isoladamente, isto é, sem um contexto prévio, 

não permitem atingir um dos principais objectivos pretendidos nesta dissertação, a detecção de 

tendências no mercado. No entanto, este tipo de soluções pode complementar a metodologia proposta, 
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pois possuem um conjunto de características como a definição da melhor oferta ou regras de pricing 

dinâmicas, que as podem tornar bastante úteis no momento de interacção dos marketers com os clientes. 

Assim poder-se-ia considerar a inclusão de um novo bloco no diagrama de blocos representativo da 

metodologia proposta que incorporasse uma camada que incorpora-se este tipo de funcionalidades. A 

figura 28 apresenta a possível integração desse bloco no diagrama de blocos, inicialmente posposto, da 

metodologia desenvolvida.  

  

 

Figura 28: Diagrama de blocos da metodologia proposta após a realização do caso de estudo. 

 

Após o despoletar de alertas provenientes das regras de marketing, no momento de actuação 

perante o mercado, os marketers poderiam ter ao seu dispor uma ferramenta auxiliar na interacção com 

os clientes, permitindo adaptar o teor da comunicação de acordo com as reacções dos clientes. 

De acordo com os resultados obtidos na simulação de dois cenários de negócio, utilizando um 

protótipo e dados reais de uma entidade bancária portuguesa para representação da metodologia num 

contexto real, prevê-se que os marketers possam actuar com um âmbito e target bem definidos, devendo 

ser destacadas as seguintes ideias inovadoras: possibilidade de definir um contexto específico para 

análise, monitorização e posterior actuação; possibilidade de criar novos indicadores; possibilidade de 

criar regras de marketing personalizadas autonomamente; e ainda, capacidade de identificar eventos e 

novas tendências, alcançada pelo uso de regras de variação temporal personalizadas. Estes aspectos 

conferem aos marketers maior autonomia na execução das suas tarefas e possibilitam a aquisição de 

maior conhecimento sobre o estado do negócio, podendo assim melhorar o seu processo de tomada de 

decisão, agindo de modo mais rápido e focado, e por vezes até antecipadamente. 
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5.  Conclusão 

 

 

O Marketing em Tempo Real surge com o objectivo de gerar e disponibilizar, em tempo útil, informação 

relevante e actualizada aos marketers, tendo em conta o seu contexto específico de actuação. Esta 

necessidade resulta da alteração do paradigma de interacção entre as organizações e os consumidores. 

As organizações são hoje obrigadas a realizar campanhas cada vez mais focadas, com a preocupação 

de promover os seus produtos com qualidade, para os segmentos adequados, no momento e local 

certos. Esta precisão surge pelo facto dos consumidores estarem cada vez mais conhecedores da oferta, 

devido à facilidade de acesso à informação numa escala mundial. Esta necessidade torna-se ainda mais 

acentuada no sector financeiro, dada a desconfiança que impera sobre a capacidade das instituições 

financeiras desde o inicio da actual crise económica em 2008. Além deste clima de duvida constante, 

importa referir que já antes o esforço de marketing nas instituições financeiras era elevado, dada a 

comercialização de serviços ser tipicamente mais difícil que a dos bens, pela sua intangibilidade e pelo 

grau de compromisso que estes normalmente requerem. 

Para enfrentar esta nova realidade, procurando melhorar a qualidade do marketing no sector da 

banca, foi apresentada nesta dissertação uma metodologia baseada no conceito de Marketing em Tempo 

Real. Este capítulo apresenta as principais conclusões e contribuições do trabalho desenvolvido, estando 

estruturado da seguinte forma:  

1. Resumo do âmbito do tema desta dissertação; 

2. Descrição das principais contribuições obtidas; 

3. Sugestão de trabalho futuro no âmbito do tema desta dissertação. 

 

 

5.1 Síntese e Âmbito do Tema da Dissertação 

 

Em 2009 a Deloitte detectou que a importância do marketing nas instituições financeiras era cada vez 

maior, não conseguindo este serviço de suporte responder com a eficácia necessária face às 

necessidades do negócio. A importância crescente do marketing como serviço de suporte ao negócio é 

transversal a todos os sectores, estando na origem desta necessidade o facto de os consumidores 

estarem cada vez mais conhecedores da oferta, pela facilidade que estes hoje têm de acesso à 

informação numa escala mundial. Contudo, esta necessidade torna-se ainda mais acentuada no sector 
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financeiro, dada a desconfiança que reina sobre a capacidade das instituições financeiras desde o inicio 

da actual crise económica em 2008. Assim, as organizações são hoje obrigadas a realizar campanhas 

cada vez mais focadas, com a preocupação de promover os seus produtos com qualidade, para os 

segmentos adequados, no momento e local certos. 

 Neste âmbito, através da realização de um estágio empresarial proporcionado pela Deloitte, na 

área de consultoria de serviços financeiros e integração tecnológica (Consulting – FSI TI), foi 

desenvolvida a dissertação Marketing em Tempo Real para o Sector da Banca. Como resultado desta 

dissertação foi apresentada uma metodologia cujo objectivo é melhorar a qualidade da actividade de 

marketing, no sector da banca, tendo em conta o conceito de tempo real agregado ao marketing.  

 O Marketing em Tempo Real pretende ser um processo de geração e disponibilização de 

informação relevante e actualizada em tempo útil, segundo um contexto específico, sob a forma de 

notificações e recomendações, para assim se executarem campanhas mais focadas. Para a execução 

deste tipo de marketing é necessário ultrapassar algumas complicações, tendo sido identificado como 

problema o facto de as organizações não disporem de mecanismos suficientemente ágeis e 

economicamente viáveis de gestão de campanhas. Esta circunstância impede que os marketers tenham 

a autonomia suficiente para monitorizar e identificar potenciais eventos e tendências num determinado 

contexto. Sem um mecanismo deste tipo é difícil conseguir antecipar o comportamento dos consumidores 

e, por conseguinte, melhorar a performance do serviço de marketing sustentadamente.  

 Perante este cenário, foi desenvolvida uma metodologia que pretende facilitar a gestão dinâmica 

e autónoma de campanhas de marketing, de modo a possibilitar a detecção e antecipação de 

determinados comportamentos do mercado, como a detecção de padrões comportamentais em 

determinados espaços temporais. Para a metodologia ser colocada em prática é necessário garantir um 

conjunto de requisitos e pressupostos, começando pela capacidade de obter dados internos e externos 

actualizados, de forma a gerar informação de qualidade, devendo estes dados ser armazenados num 

repositório modelado de modo a responder às necessidades do marketing. Sobre o repositório deve 

existir uma plataforma, a partir da qual os agentes de marketing devem conseguir definir contextos de 

actuação e regras de marketing, combinando indicadores conforme as necessidades, com o objectivo 

detectar padrões de eventos nesses contextos, em determinados espaços temporais. Para além de 

visualizar o estado destes indicadores, os marketers devem ser notificados do despoletar de alertas 

relativos às regras de marketing a eles associadas, podendo assim com esta informação actuar 

imediatamente nos seus canais de interacção. Pretende assim evitar-se o uso de previsões had-hoc e 

muito ligadas a um canal de interacção específico, esperando obter como resultado a melhoria a precisão 

do conhecimento que os marketers têm sobre o estado actual e tendências do mercado. 

Para avaliar a qualidade desta metodologia foi apresentado um caso de estudo no sector da banca, 

pretendendo-se demonstrar como a metodologia pode ajudar as organizações deste sector, muitas delas 



89 
 

clientes da Deloitte, a acelerar e melhorar os seus processos de tomada de decisão no serviço de 

marketing. No caso de estudo, utilizando um protótipo e dados reais de uma entidade bancária 

portuguesa para representação da metodologia num contexto real, notou-se que os marketers podem 

actuar com um âmbito e target bem definidos, devendo ser destacadas as seguintes concepções 

inovadoras: definição de um contexto específico para análise, monitorização e posterior actuação; 

definição de novos indicadores de marketing; definição de regras de marketing personalizadas de modo 

autónomo; e ainda, identificação de eventos e tendências, alcançada pelo uso de regras de variação 

temporal personalizadas. Resultante do caso de estudo, observou-se ainda que a metodologia pode ser 

complementada com a adição de um novo bloco, que permitiria aos marketers, no momento de actuação 

perante o mercado, ter ao seu dispor uma ferramenta auxiliar na interacção com os clientes, permitindo 

adaptar o teor da comunicação de acordo com as reacções dos clientes. 

Com os aspectos contemplados na metodologia pode ser assumido que os marketers ganhariam 

maior autonomia na execução das suas tarefas, e teriam de um maior conhecimento sobre o estado do 

negócio, podendo assim melhorar o seu processo de tomada de decisão, agindo de modo mais rápido, 

informado, focado e por vezes até antecipadamente.  

 

 

5.2 Principais Contribuições 

 

Num momento de profunda crise económica e igualmente estrutural, não só devido à situação das 

finanças públicas e privadas, mas também dos novos desafios da globalização, é fundamental a 

existência de iniciativas de inovação quer nos sectores tradicionais da economia, quer nos de cariz mais 

tecnológico. Neste âmbito, sendo o marketing um serviço de suporte organizacional cujo sucesso das 

instituições financeiras, em especial na actualidade, em muito depende da diferenciação, antecipação e 

capacidade de leitura de tendências e expectativas, foi desenvolvida uma metodologia tendo em conta os 

desafios identificados no contexto actual. 

Pretendendo ter em atenção os custos associados à operacionalização dos SI, neste caso doa SI de 

Marketing, a metodologia apresentada pretende que estes custos sejam mitigados. Nomeadamente, após 

a criação ou adaptação da estrutura dos SI de Marketing, segundo a metodologia proposta, os marketers, 

principais utilizadores do sistema, devem ser autónomos, na medida em que podem escolher o seu 

contexto de actuação, os indicadores a analisar e monitorizar, e ainda a criar as suas regras de marketing 

e novos indicadores, sem necessidade de intervenção das equipas de SI. É claro que o desenvolvimento 

do mecanismo proposto envolve custos e tempo de recursos de TI/SI (externos e/ou internos, como 
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serviços de consultoria), contudo, estes devem ser vistos como um investimento importante e de retorno 

a curto prazo. 

Um dos objectivos da metodologia é possibilitar a criação de um contexto específico de análise e 

monitorização pretendendo-se assim obter uma melhoria nos resultados de campanhas e comunicação, 

nomeadamente na promoção do catálogo de produtos e serviços. Os marketers podem definir quais os 

parâmetros que devem ser tidos em consideração para realizar uma determinada campanha, sendo 

incluídos entre estes parâmetros perfis de clientes, categorias de serviços, localizações e indicadores a 

monitorizar, acções a realizar etc. Desta forma, ao serem alertados para a necessidade de actuação 

sobre o mercado, devido ao despoletar de uma regra de marketing, os agentes sabem exactamente qual 

o target no qual devem actuar, o porquê dessa necessidade e quando ocorreu, e ainda onde deve ser 

colocado em prática o plano de acção da campanha. 

Para esta metodologia ser possível um dos requisitos principais passa pela criação e utilização de um 

Data Mart de Marketing adaptado aos requisitos do marketing, sendo a qualidade e actualidade dos 

dados um factor crítico para o correcto fluxo de informação deste processo. Assim com um DM de 

adaptado aos requisitos do marketing, possibilita-se a realização de querying e reporting dinâmicos, algo 

que é fundamental para garantir autonomia aos marketers relativamente à informação que pretendem 

monitorizar. 

A capacidade de detecção e possível antecipação de evento e tendências do mercado, como a 

ocorrência de potenciais oportunidades de negócio ou a antecipação a novas reclamações, é garantida 

pelo motor de regras de marketing. Com este bloco pretende disponibilizar-se mecanismos ágeis para 

criação de novas regras de marketing contextualizas, especialmente regras de variação temporal, como 

demonstrado no caso de estudo. A existência destes mecanismos contextualizados e adaptados aos 

objectivos, juntamente com uma gestão alarmística adequada, revelou ser um método auxiliar bastante 

útil para execução das actividades de marketing, em especial para a identificação de tendências, 

alertando os agentes para a necessidade de actuação. 

Com as contribuições aqui descritas, é pretendido que a proposta realizada nesta dissertação, possa 

ser incorporada nos processos organizacionais de marketing existentes, de forma a melhorar a 

autonomia e flexibilidade dos decisores, para que estes possam actuar assertivamente tendo como base 

informação actualizada e contextualizada. Assim, a performance de processos como a realização de 

ofertas, diálogo com clientes e gestão de fundos e recursos para campanhas poderá ser melhorada, 

tendo como principais objectivos realizar campanhas mais focadas e interacções contextualizadas. 

 

 

 

 



91 
 

5.3 Trabalho Futuro 

 

Futuramente, a aplicabilidade da metodologia de Marketing em Tempo Real proposta nesta dissertação 

deve ser estudada noutros sectores industriais, onde o marketing represente um serviço fundamental à 

continuidade do negócio, como é o caso do retalho ou turismo. Desta forma, poder ser percepcionado até 

que ponto o conjunto de benefícios espectáveis pode maximizar a performance deste serviço de suporte 

organizacional nas diversas áreas de negócio. 

Seria também interessante dispor de uma ferramenta que ilustrasse graficamente as relações de 

dependência entre os indicadores escolhidos para análise e monitorização, recorrendo por exemplo, a 

dendogramas para o conseguir, uma abordagem já aplicada com sucesso noutros trabalhos de 

investigação [49]. A partir da análise destas dependências poderiam ser descobertos novos padrões 

comportamentais no mercado, podendo isso facilitar a antecipação de novas tendências. 

Outro tema de interesse diz respeito à descoberta de relações entre os elementos de um 

determinado contexto nos quais cada campanha se baseia, com indicadores, regras e acções 

anteriormente escolhidas e criadas. Através da utilização de técnicas de information retrieval este 

processo poderia ser automatizado e poderiam ser detectadas relações implícitas que de outra forma 

seriam difíceis de identificar. Com a informação obtida por um processo deste tipo os marketers poderiam 

reaproveitar trabalho já realizado por outros colegas, nomeadamente adaptando ao seu contexto de 

actuação outras campanhas de sucesso com aspectos semelhantes aos pretendidos. 

Por fim, deve ser referido que a utilização de tecnologias específicas não foi explicada de forma 

exaustiva pois depende muito dos Sistemas de Informação existentes. É assim pretendido assim nesta 

dissertação deixar as linhas gerais para se conseguir alguma liberdade na posterior aplicação prática da 

metodologia. O caso da aplicação de modelos preditivos avançados para suporte ao motor de regras e a 

utilização de ferramentas de decisão em tempo real para interacção com os clientes após o despoletar de 

alertas são alguns exemplos. 
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Anexos  

O anexo 1 apresenta a interface da aplicação Web desenvolvida para o protótipo que possibilita a 

configuração de um contexto. Este é o primeiro momento de interacção do marketers com o protótipo 

desenvolvido.  

 

 

 
Anexo 1: Interface do protótipo relativa à criação de um contexto de análise para uma campanha de Marketing em 

Tempo Real. 
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O anexo 2 apresenta a interface da aplicação Web desenvolvida para o protótipo que possibilita a 

escolha dos indicadores a incluir na campanha de acordo com as perspectivas e segmentos pretendidos. 

 

 

 
Anexo 2: Interface do protótipo relativa à escolha de indicadores na criação de uma campanha. 

 

O anexo 3 apresenta a interface da aplicação Web desenvolvida para o protótipo que possibilita a a 

criação de novos indicadores através da combinação de indicadores escolhidos para o contexto. 

 

 

 
Anexo 3: Interface do protótipo relativa à criação de indicadores personalizados. 
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O anexo 4 apresenta a interface da aplicação Web desenvolvida para o protótipo que possibilita a 

definição de regras de marketing standard de acordo com os indicadores escolhidos e criados. 
 

 
 

Anexo 4: Interface do protótipo para criação e parametrização de uma Regra Standard. 

 

O anexo 5 apresenta a interface da aplicação Web desenvolvida para o protótipo que possibilita a 

definição de regras de marketing de variação temporal usando os indicadores escolhidos e criados. 
 

 
 

Anexo 5: Interface do protótipo para criação e parametrização de uma Regra de Variação Temporal. 
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O anexo 6 apresenta número de reclamações de clientes individuais adultos, identificado durante Maio de 

2008 no DBank. Os thresholds a verde e vermelho representam respectivamente o valor ideal e critico 

deste indicador. 

 

 
 

Anexo 6: Indicador do número de reclamações para clientes individuais adultos do DBank, no distrito de Lisboa, 

durante Maio de 2008. 

 

O anexo 7 apresenta o saldo contabilístico de clientes individuais adultos, em Maio de 2008 no DBank. 

Os thresholds a verde e vermelho representam respectivamente o valor ideal e critico deste indicador. 

 

 

Anexo 7: Indicador do Saldo contabilístico para clientes individuais adultos do DBank, no distrito de Lisboa, durante 

Maio de 2008. 
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Para testar a metodologia proposta, foi desenvolvido um protótipo com uma interface que apesar de ser 

simples, permite ao utilizador liberdade na configuração dos indicadores, regras e alarmes assim como 

uma funcionalidade que permite criar um Contexto, limitado a nível temporal, o que permite um maior 

foco nos dados e análises mais importantes, assim como uma maior velocidade de execução. Estas 

condições foram consideradas fundamentais para tornar este protótipo uma ferramenta viável no teste do 

caso de estudo relativo à metodologia criada. A nível da Tecnologia / linguagem de programação, optou-

se pelo C#, da Microsoft. Esta escolha teve em conta a facilidade e qualidade da ligação ao Data Mart, o 

conhecimento já adquirido sobre a mesma e o facto de ser muito utilizada pelos colaboradores da 

empresa que colaborou no desenvolvimento desta metodologia.  

O anexo 8 apresenta a arquitectura do protótipo desenvolvido, podendo-se considerar uma divisão 

em quatro partes fundamentais: 

 Os dados, que incluem o armazenamento dos dados (Data Mart) e a gestão dos acessos aos 

dados que estabelece a ligação entre o Motor de análise de dados e o Data Mart, desenvolvida 

em C# e incorporada no protótipo; 

 O motor de análise dos Dados em Tempo Real, que consiste no motor de análise propriamente 

dito que analisa os indicadores seleccionados pelo utilizador e as suas variações, e num simples 

gestor de alarmes que ao ser notificado pelo motor de análise, trata e decide o que fazer com os 

eventos que foram disparados e posteriormente comunica com a interface do utilizador; 

  A gestão dos parâmetros da aplicação, que inclui um módulo de gestão dos parâmetros e 

comunicação entre o utilizador e o módulo que guarda e relaciona todos os parâmetros 

(Indicadores, Sub-indicadores, Regras, Alarmes e o Contexto dos Dados); 

 A interface do utilizador, é o mecanismo que o utilizador tem acesso e utiliza. Inclui a 

possibilidade de criação e alteração de todos os parâmetros acima descritos assim como da 

análise dos alarmes e indicadores monitorizados. 
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Anexo 8: Arquitectura do protótipo desenvolvido. 
 

 

 

 

 

 

 


