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Resumo 

A empresa em que o presente estudo se insere é uma instituição privada que atua em várias 

áreas com diversas parcerias nos diferentes negócios em que atua. Os ramos de atividade 

englobam o retalho alimentar e não alimentar, gestão de investimento e o setor dos serviços 

financeiros. O estudo realizado no decorrer da dissertação de mestrado em ambiente 

empresarial inclui-se neste último ponto. A base do negócio envolve a comercialização de um 

cartão de pagamento a débito ou a crédito e, principalmente, atender às reais necessidades dos 

clientes utilizadores do cartão de fidelização. 

Em outubro de 2015, a empresa lançou no mercado um cartão inovador de pagamento com 

possibilidade de ser usado em qualquer estabelecimento e em qualquer modalidade de 

pagamento (com juro e sem juro) com múltiplas vantagens e possibilidades de usufruir de 

descontos únicos. Aliado a estas vantagens, o departamento de gestão do cliente realiza 

mensalmente ações de marketing que visam envolver o cliente e potenciar a utilização mais 

frequente do cartão. As ações concretizadas inicialmente pressupunham a segmentação dos 

clientes por perfil de compras e através dessa segmentação proporcionavam campanhas de 

marketing específicas para cada tipo de perfil de clientes. 

O objetivo do presente projeto tem que ver com o estudo e análise dos seis últimos meses de 

ações com o intuito, em primeiro lugar, de criar segmentos de clientes mais precisos e 

uniformes por todas as ações mensais e, em segundo lugar, discernir entre as diversas 

campanhas quais as mais adequadas para cada segmento de clientes.  

Para a construção da prova de conceito começou-se por uma ação específica de um 

determinado mês, seguindo-se para uma análise para a totalidade das campanhas 

concretizadas no mês de outubro de 2016. E, por fim, aprovado e testado o modelo, alargou-se 

para os últimos seis meses de campanhas, de outubro de 2016 até abril de 2017. 

Para a análise das setenta e oito campanhas distribuídas por doze perfis de clientes diferentes, 

definiu-se um modelo de análise preditiva que permitiu indicar as características 

socioeconómicas dos clientes com maior propensão à permeabilidade das ações. Num 

primeiro ponto utilizou-se uma modelação incremental, designada por uplift modelling, que 

através do uso de três métricas – impacto real da ação sobre os clientes segmentados, o 

impacto real avaliado por objetivos definidos para cada grupo de perfil de clientes e tendo em 

conta o custo da ação por cliente –, conseguiu-se identificar as melhores campanhas para cada 

um dos segmentos. A metodologia foi complementada ainda com o recurso à regressão 

logística para aferir quais os atributos impactantes para a permeabilidade dos clientes às 

melhores ações. 

Após o estudo, foi possível identificar as melhores campanhas para os diferentes perfis de 

clientes, com exceção de um segmento com características muito próprias. Pela análise, 

concluiu-se ainda, que na sua maioria as campanhas que mais estimulam os clientes a uma 

maior utilização do cartão, são as que proporcionam um incentivo monetário de valor fixo ao 

invés das ações que permeiam os clientes com valor monetário variável com o total do valor 

gasto durante o período da campanha. 

Por último, pela regressão logística, verificou-se também que as melhores ações 

implementadas surtem um efeito positivo nos clientes permeáveis no médio prazo. Pela 

análise ao comportamento dos clientes após o período de vigor da campanha, constata-se que 

no mês seguinte os clientes tendem a adotar uma atitude convergente na maior utilização do 

cartão. 

Um terceiro objetivo do projeto incidiu na construção de um dashboard de monitorização de 

clientes possibilitando à empresa atuar em tempo real sobre o comportamento dos clientes e 

auxiliar na tomada de decisões sobre que clientes impactar em ações de marketing. 
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Customization of marketing actions to customer’s profile 

Abstract 

This project focuses on a private institution that operates in several areas, holding various 

partnerships in its different businesses. It operates in food and non-food retail, investment 

management, and financial services. The research conducted in this master’s dissertation 

developed in a business context is part of this last category. The core of the business includes 

the commercialization of payment cards, mainly focusing on meeting the real needs of loyalty 

card users. 

In October 2015, the company launched in the market a new card that could be used both as a 

credit and debit card, with or without interests, in any establishment. The use of this card 

offers the client multiple advantages and discounts. The costumer management department 

promotes monthly campaigns to engage the client and stimulate a frequent use of the card. 

Initial actions were based on a segmentation of the clients according to their buying habits, 

offering specific marketing campaigns to each client type.  

The goal of this project is to study the actions that took place in the last six months, intending 

to create more accurate and uniform segments of clients and decide upon which campaigns 

best match each segment. 

To build a model, as proof-of concept, the first step was to study a specific action in a given 

month, followed by an analysis of the totality of the campaigns of October 2016. Then, after 

the model has been tested and approved, it was applied to the last six months of campaigns, 

from October 2016 to April 2017. 

To analyze the seventy-eight campaigns distributed by twelve different client profiles, a 

predictive analysis model was defined. This model allowed to identify the socioeconomic 

characteristics of the costumers that were statistically relevant for a good acceptance of the 

marketing action. First, an incremental modelling method, uplift modelling, was used. 

Through the use of three complementary metrics – real impact of the action on the segmented 

clients, actual evaluated impact by defined goals for each client’s profile, and cost of action 

by costumer –, the best campaigns for each profile were identified. Then, a logistics’ 

regression was applied to determine the most significant attributes for the permeability of the 

clients towards the actions. 

This study allowed to identify the best suitable campaigns for each customers’ profile, except 

for one segment with very singular characteristics. It also showed that, as a general rule, the 

campaigns which most stimulate clients to a greater use of the card are those that provide a 

monetary incentive of fixed value, instead of the ones that offer customers variable prizes 

according to the total amount spent during the campaign’s period.  

Finally, as a result of the logistics’ regression, it was understood that the best implemented 

actions have a positive impact in the mid-term. An analysis of the costumer’s behavior after 

the campaign’s period proved that they tend to adopt a convergent attitude towards a greater 

use of the card during the following month. 

A third objective of the project was to build a client monitoring dashboard enabling the 

company to act in real time on customer behavior and help in making decisions about which 

customers impact marketing actions. 
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1 Introdução 

Nesta secção da presente dissertação de mestrado em ambiente empresarial serão abordados 

os seguintes temas: o equandramento do projeto “Customização de ações de markting a perfis 

de clientes”, a motivação, os objetivos do projeto e a metodologia de trabalho no decurso da 

dissertação. 

Adicionalmente será feita uma breve descrição da empresa responsável pelo acompanhamento 

do trabalho, onde são abordadas as áreas em que atua e de que forma se posiciona nos 

mercados em que interage.  

 

1.1 Enquadramento do projeto no setor financeiro da empresa no 
departamento de gestão do cliente e marketing 

A referente dissertação de mestrado realizada em ambiente empresarial pretende dar 

seguimento a um projeto que a empresa lançou no final do ano 2015. 

A empresa, em que se insere o projeto de dissertação, é uma instituição privada de retalho 

(alimentar e não alimentar) portuguesa, com parcerias nas áreas comerciais, nas áreas de 

sistemas de informação, nos ramos de media e telecomunicações e, ainda, com colaboração 

no setor de gestão de investimentos. É uma organização estável e em constante expansão de 

negócios e em áreas geografias. Atualmente está presente em vários países do mundo e é 

frequentemente considerada como o melhor empregador nacional de colaboradores, em 

especial de alunos recém-licenciados e de jovens profissionais com elevado potencial. 

Os valores globais de toda a empresa assentam na responsabilidade social, na expansão 

sustentável ajustada à realidade de negócio, na implementação de medidas e ações amigas do 

ambiente e da sociedade em geral. Neste âmbito, a título de exemplo, a organização tem 

parcerias com instituições de caridade e de ajuda social. Estas instituições em conjunto 

promovem atividades de incentivo que visam incitar a população em geral a dar apoio aos 

mais desfavorecidos com recolha de produtos alimentares, de higiene, roupa e brinquedos. 

Integra, também, ações de sensibilização para a prática de comportamentos de vida saudável, 

em termos de alimentação, prática de desporto e inclusão de atividades de diversão no 

quotidiano.  

Em suma, a presente empresa intenta estimular cada colaborador a ser melhor e o ajudar nos 

seus objetivos pessoais e profissionais. Além disso, a empresa atenta, também, na qualidade 

de vida de todos, proporcionando medidas de incentivo a serem melhores e a procurarem 

metas cada vez mais elevadas. 

Um dos seus principais negócios compreende a área do retalho alimentar, instaurada no 

mercado com diversos formatos, dando origem a hipermercados, supermercados, lojas de 

conveniência, restauração/cafetaria, papelaria/livraria e parafarmácia.  
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Um outro núcleo importante do negócio tem que ver com o ramo de retalho não alimentar. 

Neste domínio estão inseridos o desporto, vestuário e acessórios, parte eletrónica e 

eletrodomésticos, telecomunicações móveis e ainda artigos de jardim e de animais de 

estimação. 

Para o desenvolvimento constante e estável que é próprio da empresa, esta estabelece 

parcerias fundamentais com outras instituições que se apresentam como um suporte 

importante à sua atividade. A empresa, por um lado, constitui sociedade com uma instituição 

especialista internacional em gestão e comercialização de centros comerciais e que, de sua 

parte, oferecem serviços de manutenção e administração da propriedade imobiliária. Por outro 

lado, mantém consórcio com outras organizações que operam no mercado das 

telecomunicações, software e sistemas de informação e media, que mantêm um papel ativo na 

gestão integrada das áreas de negócio que lhe correspondem. 

Além destas coadjuvações enumeradas, a empresa mantem, a par do negócio principal, outras 

operações essenciais à sua missão e visão. Aqui, está incluído o foco na gestão e otimização 

do património imobiliário de retalho, permitindo que o seu crescimento nos diversos 

mercados seja feito em total alinhamento com os principais desígnios estratégicos assumidos 

pela empresa. É ainda de salientar, um outro campo de atuação que se relaciona com a gestão 

dos investimentos, sendo a área de negócio responsável pelas fusões e aquisições da empresa. 

Do seu portefólio de negócios fazem parte instituições de seguros, agências de viagens e ainda 

entidades de bricolage. 

No que concerne ao âmbito da presente dissertação de mestrado, esta insere-se na área de 

serviços financeiros da empresa, mais concretamente no departamento de gestão do cliente, 

cuja a sua atividade principal visa atender às necessidades atuais dos clientes – lançamento de 

novos canais de serviços eletrónicos, venda cruzada de produtos e serviços, personalização de 

soluções adaptadas aos clientes e ainda, marketing one-to-one. À cerca de ano e meio, em 

colaboração com outras entidades financeiras de emissão de moeda eletrónica e de cartões de 

crédito a particulares, a empresa apresentou ao mercado um novo cartão de pagamento e de 

fidelização. Este cartão essencialmente de crédito incorpora também a função de débito. Além 

das características comuns de um cartão, este inclui características inovadoras, como por 

exemplo, agrega num só vários outros cartões de fidelização de grandes insígnias associadas a 

hipermercados, comércio eletrónico, vestuário e postos de abastecimento de combustível. 

Uma grande vantagem da utilização deste cartão tem que ver com a possibilidade de 

atribuição de descontos únicos em todas as lojas em que é utilizado para pagamento. 

 

1.2 Descrição do problema 

O projeto desenvolvido na empresa está inserido na área financeira, que corresponde ao ramo 

que agiliza todas as ações relacionadas com seguros e serviços de crédito. Este setor da 

empresa é licenciado junto do Banco de Portugal como entidade emissora de moeda eletrónica 

e que permite assegurar a emissão de cartões de crédito. Recentemente, em pareceria com 

uma outra instituição financeira ergueu-se um produto inovador e único no mercado 

português, que agrega os vários cartões cliente e de pagamento das insígnias pertencentes à 

empresa e das suas parceiras num só cartão. 

Pode-se resumir em traços gerais, as características e vantagens deste cartão nos pontos 

seguintes. 

Em primeira instância, é um cartão que permite definir soluções adaptadas ao orçamento do 

cliente e aos projetos de cada um. Um benefício comum aos demais cartões de crédito e/ou 

débito prende-se com a sua utilização em qualquer lado, em qualquer loja ou estabelecimento 

que aceitem o pagamento com o cartão de crédito. Neste caso, o uso do cartão pode ocorrer 
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dentro e fora das insígnias e parceiras da empresa. No entanto, o que diferencia este cartão 

dos restantes instaurados no mercado tem que ver com as várias opções de pagamento de 

compras. Além da opção de débito, apresenta também a possibilidade de pagamento em 

modalidades com e sem juro, em diversas possibilidades de prestações que podem ser 

escolhidas diretamente nos terminais de pagamento. Adicionalmente comporta facilidade e 

flexibilidade de transação, tais como pagamento de compras, levantamentos, transferências 

bancárias, pagamento de compras online e pagamentos paypal. O cartão disponibilizado pela 

empresa é sem anuidade, sendo uma regalia bem-recebida pelos clientes e ainda, lhes 

proporciona a possibilidade de manterem a mesma instituição bancária. Além disso, este 

cartão agrega múltiplas funcionalidades inerentes às insígnias e parcerias da empresa, por 

exemplo, alia no mesmo cartão descontos em entidades de comercialização de vestuário, 

produtos alimentares, produtos eletrónicos e eletrodomésticos, restauração e serviços de 

comunicação, desporto e combustível. E, por fim, um dos valores e fatores que marcam a 

diferença prende-se com o foco no cliente, uma vez que cada cliente é único e prestar um 

acompanhamento personalizado é um ponto fundamental para a empresa. 

Em suma, todos estes benefícios contribuem para que este cartão seja único no mercado em 

que vigora, tornando-se num produto bastante apelativo e tentador à sua aquisição. 

É, ainda de acrescentar que, mensalmente são estruturadas diversas ações inovadoras e 

segmentadas por perfil de compras do cliente. Estas campanhas de marketing têm como 

principal finalidade, por um lado, incentivar os clientes menos ativos a utilizarem 

recorrentemente o cartão e, por outro lado, investir na angariação de novos clientes. As ações 

lançadas podem ser de dois tipos: benefício ou informativas. No primeiro caso, as mensagens 

de benefício, pretendem oferecer um incentivo ao cliente que cumprir com os requisitos 

estipulados na campanha de que é alvo. Por exemplo, oferta de 3% nas compras que realizar 

em determinada insígnia. Já no segundo caso, a comunicação serve como uma recordação das 

vantagens que os clientes têm ao pagarem as suas compras com o cartão. Estabelece-se assim, 

que a missão da organização tem que ver com a criação de valor social e económico a um 

maior número de pessoas, especialmente famílias portuguesas, através da aquisição do cartão 

de fidelização comercializado pelas insígnias e parceiras da empresa. 

Desta feita, após o lançamento do cartão, a carteira de clientes tem vindo a crescer 

satisfatoriamente, tendo já consagrado um total superior a 480 mil clientes adquirentes. Tendo 

em conta o sucesso do cartão é imprescindível construir um modelo de análise e de 

reconhecimento do perfil dos clientes aderentes e utilizadores do cartão. Com esta exploração 

de dados pretende-se segmentar de modo mais específico de acordo com a maior semelhança 

de características dos clientes. Após o estudo e segmentação dos clientes espera-se estabelecer 

recomendações adequadas de ações de marketing adaptadas a cada segmento de clientes em 

conformidade com o modelo definido, tendo por base a capacidade de permeabilidade dos 

diversos segmentos a determinadas campanhas de marketing. Entende-se por permeabilidade 

quando um cliente que é elencado a uma ação de marketing cumpre integralmente os 

requisitos que lhe são propostos. Assim sendo, é neste ponto que o presente projeto se insere e 

faz valer a sua relevância de concretização. 

Por conseguinte, o objetivo primordial da dissertação concerne na análise e exploração das 

características específicas de cada cliente, de modo a personalizar e a segmentar em grupos de 

clientes mais restritos e com atributos semelhantes. Em particular, o trabalho visa 

compreender qual o perfil de clientes e as características mais significativas para uma maior 

permeabilidade a determinadas ações de marketing.  Adicionalmente, este projeto envolve a 

elaboração de um guia de recomendações de ações de marketing, para a empresa, adequadas a 

cada segmento de clientes com maior propensão à adesão de cada campanha. 
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1.3 Objetivos do projeto 

O presente projeto de dissertação compreende dois objetivos intrínsecos à exploração de 

perfis de clientes adquirentes do cartão e à dinâmica de ações de marketing que são realizadas 

mensalmente. 

O primeiro propósito da tese tem que ver com o desenvolvimento de um modelo que permita 

avaliar o impacto das ações de marketing no comportamento de compras dos clientes. Dentro 

deste desafio importa estabelecer estratégias de marketing mais eficazes para angariar novos 

utilizadores do cartão e fidelizar os atuais clientes. Para este efeito, torna-se essencial definir 

um plano de marketing que permita identificar ações mais apelativas e permeáveis a 

determinada etapa do ciclo de vida do cliente. Aqui, incidindo no estudo de ações de incentivo 

e de dinamização da carteira de clientes realizadas nos últimos seis meses – de outubro de 

2016 até abril de 2017 inclusive –, pretende-se estruturar um modelo analítico e a partir dele 

estabelecer recomendações estratégicas que garantam um maior sucesso das futuras ações de 

marketing da empresa. 

O segundo propósito diz respeito à estruturação e construção de um dashboard para 

acompanhamento do ciclo de vida do cliente. Essencialmente, objetiva-se um 

acompanhamento diário do comportamento dos clientes nos últimos dozes meses, de modo a 

que a equipa de marketing atue em tempo real sobre os clientes mais críticos. Isto é, que o 

departamento de gestão do cliente, aja sobre os clientes inativos, por um lado, e, por outro, 

beneficie os clientes que tenham uma utilização do cartão mais vinculativa.  

Neste dashboard é crucial representar a totalidade da carteira de clientes, distribuídos pelas 

variáveis mais significativas para o estudo e para a empresa, tais como, frequência de 

transação, local de transação e modo de pagamento. O desígnio deste dashboard compreende 

a possibilidade de auxiliar a empresa na tomada de decisões por forma a discernir que clientes 

devem ser impactos em campanhas de marketing e que ações lhes devem ser dirigidas. 

 

1.4 Metodologia 

Seguem-se os pontos principais que estão na base metodológica do desenvolvimento do 

presente projeto. 

O primeiro passo compreendeu o conhecimento da dinâmica estabelecida no departamento de 

gestão do cliente e de marketing da empresa e a integração das erudições inerentes às 

mecânicas usadas para dinamizar o uso do cartão de pagamento. 

Em segundo lugar, foi realizado o levantamento de hipóteses de estudo, através da análise dos 

atributos e das informações despendidas pela empresa sobre os utilizadores do cartão de 

fidelização. As hipóteses testadas incidiram sobre as características socioeconómicas e do 

perfil de compras que podem ter um impacto apreciável na permeabilidade dos clientes a 

determinadas ações de marketing. 

Seguidamente, recorrendo a programação SQL – Structured Query Language, foram 

extraídas, das bases de dados da empresa, as informações necessárias ao estudo de cada 

campanha mensalmente realizada e os elementos úteis relativos às variáveis em análise para 

caracterização dos clientes. 

O passo seguinte compreendeu a análise das características específicas dos diversos clientes 

do cartão. Para tal foi realizado, primeiramente, uma avaliação centrada num único segmento 

de clientes de uma campanha de marketing em específico. Este segmento de clientes serviu 
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simultaneamente de proof-of-concept1 para o desenvolvimento global de análise de 

campanhas.  

Após a validação do modelo para uma campanha estendeu-se a análise para todas as 

campanhas realizadas num único mês. Este passo intermédio, teve por base a sustentação da 

análise anterior para um maior número de campanhas analisadas. E, por fim, validado o 

modelo construído, aplicou-se o protótipo de análise a todas as campanhas mensais 

executadas até à data da conclusão da presente dissertação. 

No modelo de estudo acima referido, em traços gerais, procurou-se identificar quais as 

melhores campanhas efetuadas, quais as melhores ações a ser realizadas para cada perfil de 

ciclo de vida do cliente e, ainda, compreender quais as características mais impactantes de 

cada segmento para as melhores campanhas. Para que tal fosse possível utilizou-se o software 

RapidMiner Studio, que facilitou a interpretação e o estudo das campanhas de marketing 

executadas nos últimos meses. Através deste software foi possível aplicar a análise de 

regressão logística, bem como o estudo de correlação entre as diversas variáveis em estudo. 

Em último lugar, a par da especificação e desenvolvimento de um modelo de análise de 

campanhas de marketing, pretendeu-se, também, a monitorização das ações em vigência 

através de uma ferramenta visual dos resultados. Para tal, foi concebido um dashboard 

relativo à evolução do comportamento diário da base de clientes. Este tem por finalidade 

observar de que forma os clientes se comportam e, sempre que necessário, atuar em tempo 

real sobre os clientes inativos ou pouco ativos. Para a sua concretização recorreu-se às 

funcionalidades do Excel com auxílio do Power BI, um programa disponibilizado pela 

Microsoft que auxilia na construção visual de gráficos e estruturação de dados analíticos.   

 

1.5 Estrutura da dissertação 

Os capítulos da presente dissertação estão delineados da seguinte maneira. 

No Capítulo 2 são introduzidos e explicados os conceitos teóricos que estão na base do 

projeto em causa. Em particular, o marketing de serviços e o marketing analítico, e ainda, 

quais as suas principais funções, em geral, nas empresas atuais. Aborda-se ainda os conceitos 

de satisfação do cliente, fidelização e criação de valor. 

No capítulo seguinte, Capítulo 3, é explorado e descrito em detalhe o problema em estudo. 

Para um melhor entendimento do projeto em questão, realizou-se uma descrição explicativa 

da caracterização dos diferentes perfis de clientes. 

Nos Capítulos 4, 5 e 6 contempla a metodologia do trabalho e as técnicas estatísticas 

utilizadas ao longo do projeto. Simultaneamente são, também, expostos os modelos e alguns 

exemplos das soluções auferidas.  

Concretamente no Capítulo 4 retrata-se da metodologia e da solução do modelo para seleção 

das melhores ações de marketing para casa fase do ciclo de vida do cliente. No Capítulo 5 é 

representado o modelo de avaliação ao perfil de cliente que adere às melhores ações de 

marketing. Por fim, no Capítulo seguinte, é exibida a estrutura e alguns exemplos do 

dashboard construído como auxílio à monitorização dos clientes. 

Finalmente, no Capítulo 7 é feita uma reflexão sobre os principais aspetos abordados na 

presente dissertação de mestrado e, são ainda dadas algumas sugestões de trabalhos futuros e 

de melhorias. 

                                                 

1 Proof-of-concept: Designadamente de prova de conceito que permite denominar um modelo prático que possa 

provar o conceito (teórico) estabelecido por uma pesquisa ou artigo técnico. 
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2 Estado da Arte 

Nesta secção seguem-se algumas notas essenciais ao desenvolvimento e compreensão do 

presente projeto de dissertação de mestrado em ambiente empresarial. É explorado o conceito 

do marketing e que características apresenta como fundamentais à satisfação do cliente. São 

introduzidas notas relativas à relação existente entre o marketing e os consumidores e o modo 

como se pode vincular e fidelizar um cliente a um produto e/ou serviço. É ainda tema de 

trabalho a relação com o cliente, a empresa e o marketing. 

 

2.1 O que é o Marketing 

Em primeira instância, a satisfação do cliente não se concebe só, na era atual, com a oferta de 

produtos e serviços de elevada qualidade. É fundamental que as empresas brindem os seus 

clientes com algo mais. Este algo mais está intrínseco no estabelecimento de relações 

constantes e duradouras que possibilitam não só contentar o cliente, mas também fazer com 

que o mesmo recomende os produtos e/ou serviços da empresa a outros (Oliveira et al. 2009). 

Em segundo lugar, o valor que é transposto ao cliente, segundo Silk (2006), é conseguido 

através de uma resposta eficiente e eficaz às necessidades dos segmentos de mercado 

definidos pela empresa. Uma vez construído e entregue esse valor, a empresa recebe parte do 

mesmo por meio do preço praticado. 

Uma das preocupações inerentes ao tempo de vida de uma empresa relaciona-se com o 

equilíbrio da dicotomia de criação e captura de valor. A empresa deve definir um plano 

estratégico onde estipule de que forma o valor produzido é entregue ao público alvo 

(Gronroos 1990). 

A estruturação do respetivo plano de marketing envolve duas atividades principais: 

primeiramente é essencial definir qual o mercado alvo e determinar o posicionamento 

desejado dos produtos no pensamento dos clientes alvo. Em seguida, torna-se vital específicar 

o plano de ações de marketing que permitam alcançar os objetivos definidos no passo 

anterior. 

Para se obter uma forte estratégia de marketing, a empresa tem que atender a cinco grandes 

áreas que estão subjacentes à tomada de decisões. As mesmas são enumeradas nos pontos 

seguintes que foram reajustadas por Assael (1998): 

a. Cliente – Quais são as necessidades que a empresa procura satisfazer? 

b. Competências – Que valências especiais a empresa apresenta que lhe permitem 

resolver as necessidades especificadas no ponto anterior? 

c. Concorrência – Quem são os principais concorrentes da empresa que satisfazem as 

mesmas necessidades? 



Customização de ações de marketing a perfis de clientes 

7 

d. Colaboradores – Quem é que contribui para o desenvolvimento das necessidades e de 

que forma a empresa os motiva? 

e. Contexto – Que fatores culturais, tecnológicos e legais limitam a capacidade da 

empresa? 

A experiência de cada cliente e o valor que cada um atribui ao produto ou serviço é 

condicionado pelas decisões dos gestores em resposta às questões anteriores. Visa-se 

perentório que os técnicos de marketing sejam dotados de autoconhecimento relativo ao 

mercado potencial do seu negócio. Assim, através da tomada de decisões assertivas, a 

empresa consegue traçar o melhor caminho em direção ao processo de criação de valor e 

cocriação de um potencial desenvolvimento de vantagem competitiva (Carrington e Neville 

2016). 

Transfigura-se, desta maneira, imprescindível estruturar ações de marketing apropriadas e 

adequadas ao conceito delineado na etapa anterior. Segundo Alpert (2017), se o potencial 

consumidor não sabe que o produto ou serviço existe, então dificilmente haverá espaço para a 

comercialização. Invoca-se essencial deter de uma verba orçamental suficiente para informar 

o público alvo da existência do produto ou serviço. Há várias formas de atingir 

estrategicamente o mercado alvo, que podem ser por via de anúncios segmentados, através 

das redes sociais, promoção de vendas, eventos, marketing direto, marketing interativo e 

marketing boca-a-boca. Cada ação de marketing antes de ser implementada tem que ter em 

conta os objetivos e os recursos da empresa (Del Rowe 2017). 

O conceito de marketing tem vindo a ser reformulado ao longo dos tempos, sendo que, 

atualmente, compreende os quatro princípios fundamentais descritos no ponto seguinte. 

O primeiro afirma que “marketing é tudo e tudo é marketing”, surgindo, assim, que o 

marketing é como uma qualidade. Não é, portanto, uma função, mas antes uma forma 

omnipresente de fazer negócio. O segundo princípio diz que “o objetivo do marketing é 

absorver o mercado e não simplesmente comercializar um produto ou serviço”, visto que 

quando uma empresa consegue captar e adquirir o mercado, a empresa torna-se líder de 

mercado. O terceiro axioma declara que “o marketing evolui à medida que a tecnologia se 

desenvolve”, ou seja, dada a programação tecnológica, as empresas podem prometer aos 

clientes “qualquer coisa, de qualquer forma, a qualquer momento e em qualquer lugar”. O 

último princípio, o “marketing passa do monólogo para o diálogo”, na medida em que, logo à 

partida, a argumentação derivada da publicidade é já obsoleta. Por outro lado, o novo conceito 

de marketing requer e ambiciona um sistema qualificado de retorno de experiência (positiva 

ou negativa) – diálogo interativo entre a empresa e o cliente (McKenna 1990).  

 

2.1.1 Marketing de serviços como consequência do marketing relacional 

O marketing relacional refere-se à postura que as empresas assumem no estabelecimento de 

relações com os seus clientes. Sabendo que o mercado oferece produtos e serviços vastos e 

concorrentes, a empresa tem potencial para assegurar a lealdade dos seus clientes através do 

marketing relacional. A relação entre a empresa e o cliente é conseguida por meio da 

construção de relações sólidas e duradouras. McKenna (1990) definiu o conceito de marketing 

relacional como sendo um meio para que as empresas conquistem a aceitação dos seus 

produtos e/ou serviços por parte dos consumidores e, consequentemente, a lealdade dos 

mesmos. 

Uns anos depois, Nickels e Wood (1999) disseram que o marketing relacional pode ser visto, 

numa primeira instância, como um fator de atração, conservação e aumento do 

relacionamento entre as empresas e os clientes. A atração e captação da atenção dos clientes 
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passa a ser vista como uma etapa inicial para alcançar um objetivo maior, a consolidação do 

vínculo dos consumidores para com a marca, produto ou serviço.  

Complementarmente aos autores acima mencionados, Gonçalves, Jamil, e Tavares (2002) 

afirmam que o marketing relacional tem como finalidade responder às necessidades dos 

clientes e com isso conseguir satisfaze-los, atuar na recuperação de consumidores inativos, 

avaliar a satisfação e as expectativas dos consumidores, realizar serviço pós-venda, 

administrar o feedback recebido por parte dos clientes, constituir uma prestação de serviços 

ajustados e de qualidade, fomentar a criação de relações públicas e desenvolver um 

consultório do cliente, onde seja possível ouvi-lo e atender às suas especificidades. Constitui 

assim, uma tentativa de lidar com os consumidores de forma a atender às suas necessidades e 

oferecendo benefícios vantajosos para ambas as partes. 

Para as empresas é fundamental delinearem estratégias voltadas para o marketing relacional, 

pois apresenta-se como uma fonte diferencial para impulsionar a fidelidade. É por meio de 

uma filosofia baseada em interações com os clientes e outros parceiros que as organizações 

alcançam os seus objetivos. As relações conquistadas pelas empresas com os seus clientes 

devem ser satisfatórias e orientadas para o longo prazo, visando estabelecer o posicionamento 

da empresa (McKenna 2005).  

O marketing de serviços é visto como uma consequência do marketing relacional, estando 

ambos os conceitos interligados. O marketing relacional, nos dias recorrentes, é uma 

ferramenta imprescindível para que a organização faça frente à concorrência e adquira 

vantagem competitiva. Contudo, a interação entre os intervenientes só se torna possível com a 

prestação de serviços por parte da empresa. Berry (1980), afirma que o marketing relacional é 

o ímpeto para o desenvolvimento e amadurecimento do marketing de serviços com enfase na 

qualidade, na capacidade para reconhecimento de benefícios potenciais para os intervenientes 

e ainda na procura e investimento na tecnologia apropriada para o negócio. 

O conceito de marketing, primordialmente, correspondia a uma visão essencialmente atenta 

no produto. Com as mudanças constantes da sociedade, o conceito de marketing tem evoluído 

em direção à relação de permuta entre a empresa e o cliente. Na perspetiva de Kotler (2000) o 

marketing é um esforço consciente entre os participantes para alcançar resultados desejados 

no mercado alvo. Complementarmente, no ponto de vista de Levitt (1990), o marketing 

relaciona-se também com a determinação dos resultados empresariais. Ou seja, torna-se um 

meio para obter e manter os clientes tendo em conta a capacidade da empresa e, através da 

diferenciação, acentuar a vantagem competitiva relativa aos concorrentes. Resulta que há, não 

só uma preocupação com o produto e a sua produção, mas existe também, cada vez mais, um 

cuidado no relacionamento com o cliente e no canal que permite transportar o produto ou 

serviço até ao mercado alvo (Espinha e Viana 2005). 

No decorrer dos últimos anos, a prestação de serviços tem vindo a denotar-se cada vez mais 

na economia global da sociedade, representando uma parcela significativa do PIB – produto 

interno bruto – de vários países, principalmente dos países industrializados. O setor de 

serviços é uma área alargada e que envolve uma vasta variedade de atividades económicas 

(Zeithaml, Bitner, e Gremler 2006). De acordo com Levitt (1990), tudo aquilo que é 

inatingível é considerado serviço. McKenna (1990) afirma que o serviço é um processo de 

criação de um ambiente de informação, garantia e conforto ao cliente. Numa outra ótica 

Nickels e Wood (1999), admitem que as empresas prestadoras de serviços têm que construir a 

sua própria marca através da concretização de um serviço excelente ao cliente. Só deste modo 

é que é possível cativar e reter os clientes, que por sua vez comporta maiores lucros para a 

empresa. Estes lucros, devem-se em parte porque os clientes sendo bem acolhidos, 

tendencialmente estão dispostos a pagar mais para serem bem atendidos. Economicamente, o 

custo de perder um cliente leal a um serviço é oito vezes superior ao custo de manter um 

(Gremler 2014). 
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2.1.2 Marketing Mix aplicado aos serviços 

A definição de marketing mix, citada por Yoo, Donthu, e Lee (2000), revela que existe um 

conjunto de variáveis controláveis pela empresa capazes de influenciar a forma como os 

consumidores respondem ao mercado. Consiste, também, nas ações que as organizações 

podem fazer com o objetivo de persuadir o cliente a consumir os produtos ou serviços que a 

mesma disponibiliza. 

Borden e Marshall (1959) abordam o conceito de marketing mix como sendo uma lista de 

ingredientes que permite desenvolver o programa de marketing de uma empresa. Estes 

ingredientes chave foram formulados por McCarthy e Perreault (1993), que enunciam como 

sendo o conjunto de pontos de interesse para os quais as organizações devem prestar atenção 

se tencionam atingir os propósitos do marketing.  

A filosofia dos 4P’s resulta da simplificação dos dozes elementos constituintes do marketing 

mix identificados por Borden e Marshall (1959) aplicados à comercialização do produto. Os 

quatro elementos são: o produto, o preço, o posicionamento e a promoção. O primeiro, refere-

-se ao que a empresa produz e disponibiliza no mercado para venda. O segundo diz respeito 

ao valor monetário com que o produto ou serviço é comercializado. O terceiro elemento, o 

posicionamento, relaciona-se com os canais de distribuição do produto ou serviço e a forma 

como estes chegam até ao consumidor. Por fim, a promoção é relativa à comunicação que 

serve para informar os clientes de que a empresa existe e quais os produtos que a empresa 

dispõe. A comunicação tem por finalidade, também, de persuadir e tentar fomentar 

comportamentos positivos nos clientes. 

Estas quatro variáveis são essenciais para que os profissionais de marketing estabeleçam e 

definam o melhor plano de marketing associado ao produto ou marca. O sucesso da campanha 

de marketing depende inteiramente da proposta de valor que for apresentada e oferecida no 

mercado alvo. O sucesso será tanto melhor quanto maior for a proposta de valor entregue aos 

consumidores alvo. 

No entanto, quando se fala na prestação de serviços só estes quatro elementos não são 

suficientes para nortear o plano estratégico da empresa e do negócio. Torna-se necessário 

acrescentar outros três elementos, formando o Marketing Mix dos 7P’s. Estes elementos são 

as pessoas, os processos e as evidências físicas, este último do inglês physical evidence. Um 

esquema representativo da evolução do Marketing Mix dos 4P’s para os 7P’s é apresentado na 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adaptado de <https://refdb.ru/look/2712427-pall.html> consultado a <2017-06-18> 

Figura 1 - Esquema representativo do Marketing Mix, 

https://refdb.ru/look/2712427-pall.html
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No que concerne às pessoas inclui todas as que intervêm de forma direta ou indireta, na 

produção de um serviço ou na sua entrega. Uma vez que aquando da prestação do serviço o 

cliente contacta diretamente com o prestador de serviços, então o consumidor tem uma maior 

perceção da qualidade que lhe é transmitida. Por isso, invoca-se crucial apostar na formação 

das pessoas envolvidas. Relativamente aos processos, estes correspondem aos mecanismos 

necessários para entregar um serviço eficazmente. É importante que o cliente se sinta próximo 

da empresa. Para isso a organização deve descrever brevemente o fluxo inerente às atividades 

que incorrem na prestação do serviço e acompanhar o cliente de modo a interagir da melhor 

maneira com o mesmo. Por fim, no que toca às evidências físicas, estas dizem respeito ao 

ambiente envolvente na prestação e/ou entrega do serviço. Aqui estão inseridas as 

características que visam demonstrar a qualidade do serviço, desde o estado das instalações, à 

localização e aos acessos, à decoração, à postura dos prestadores serviços e tudo o que possa 

vir a influenciar a perceção do cliente. 

A estratégia do marketing mix é a etapa onde os profissionais de marketing definem qual a 

combinação de entre os elementos do marketing mix que pretendem dar maior enfase. A 

estratégia mais vinculativa é o marketing mix fundamentado na política de produto e/ou 

serviço. Neste caso, a empresa tem de ter como vantagens competitivas a capacidade de 

inovação tecnológica, mão-de-obra especializada e qualidade de produto ou serviço único. Por 

outro lado, se a empresa tiver poder sobre o mercado e conseguir definir o preço do mercado 

alvo, esta pode optar por seguir uma estratégia de marketing mix baseado numa política de 

preços. Nesta situação, a empresa escolhe qual o preço que vigora e implementa uma 

metodologia de preço agressiva. 

Em suma, a estratégia selecionada pela empresa deve levar em consideração não só os 

recursos financeiros disponíveis na empresa, mas também atender às verdadeiras necessidades 

da organização para obter uma vantagem competitiva face aos seus principais concorrentes. 

 

2.1.3 Marketing aliado aos serviços financeiros 

O mercado financeiro é o principal elemento para os países em geral, sendo um alicerce para 

o mundo dos negócios, pois é através dele que as empresas conseguem desenvolver as suas 

atividades. Com este meio cada vez mais competitivo e dinâmico, as empresas que têm maior 

potencial de atingir o sucesso são aquelas cujo foco se concerne nas expectativas e 

necessidades dos clientes. É neste ponto que entra a importância do marketing, pois torna-se 

uma ferramenta crucial para que as empresas alcancem os seus objetivos centralizados na 

captação e retenção de clientes. 

O marketing ligado à área financeira constitui, assim, o grande elo entre a instituição 

financeira e os clientes, auxiliando os bancos e companhias de seguros a evoluírem no sentido 

da renovação da forma tradicional de pensar e de trabalhar. Segundo Ross (1989) para que as 

empresas tenham êxito nesta atividade é necessário, em primeiro lugar, que consigam, no 

curto prazo, harmonizar os três eixos do marketing na gestão: a estratégia, a organização e a 

ação. Em segundo lugar, visa-se fundamental responder às preocupações e necessidades, no 

longo prazo, da administração: melhorar os lucros da instituição, assegurar a qualidade, 

dominar a informação, internacionalizar, segmentar os clientes alvo, desenvolver novas 

atividades e integrar novas tecnologias. 

O maior desafio das instituições financeiras tem que ver com a dificuldade de fidelizar os seus 

clientes. Na perspetiva de Kotler (2000), as empresas têm que identificar formas específicas 

de se diferenciarem e de obterem vantagem competitiva. As entidades financeiras devem, por 

um lado, valorizar os seus pontos fortes que as distingue dos demais e, por outro, construir e 

estimar relacionamentos duradouros. De facto, os produtos e serviços financeiros, são muito 
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semelhantes e o volume de clientes satisfeitos compõe a rentabilidade da empresa no seu 

longo prazo, uma vez que clientes fidelizados, por norma, geram maiores resultados que 

novos clientes (Kastner, Apte, e Griesmer 1986). 

O marketing financeiro compreende a tarefa de dar a conhecer ao público alvo os produtos, 

serviços de qualidade nos mercados da poupança, de risco financeiro e da informação. O 

marketing relacional reforça a criação de meios para que as instituições financeiras obtenham 

um maior nível de satisfação e fidelização dos seus clientes. Farquhar e Meidan (2010) 

afirmam que atribuir o máximo de satisfação para os clientes é uma tarefa complexa, não só 

para compreender e antecipar as necessidades do público alvo, mas essencialmente pela 

capacidade de ultrapassar as barreiras impostas pelo mercado. Uma das formas que as 

empresas têm de superar esses obstáculos, é garantir a oferta de preços baixos ou utilizar 

estratégias de persuasão mais intensas. Se as empresas conseguirem criar elos de ligação 

fortes e robustos com os seus clientes, estes tendencionalmente defendem as empresas 

estimulando a família e amigos a adquirem também os produtos e/ou serviços 

disponibilizados pela instituição financeira a que são prosélitos. 

A título de exemplo, um serviço implementado em Portugal em 1997, pelo Millennium BCP, 

diz respeito à disponibilização de uma plataforma online de acesso aos serviços financeiros. 

Atualmente, denominado de home banking ou banco virtual. Em traços gerais, este serviço 

inovador para a altura revelou-se bastante útil, uma vez que permitiu a utilização de vários 

serviços do banco fora do seu horário de funcionamento. 

A implementação desta ferramenta online possibilitou às instituições bancárias a redução de 

custos e simultaneamente a retenção dos seus clientes. O banco virtual constitui, assim, um 

mecanismo de interação entre o banco e o cliente. Com o decorrer do tempo, verificou-se que 

este serviço se apresenta como um meio capaz de promover a comunicação do cliente com o 

seu banco e concomitantemente acrescentar valor ao serviço personalizado, ou seja, um 

serviço que é feito à medida de cada um (Silva 2008). Desta forma, no sistema relacional, o 

cliente é um interveniente ativo em todas as fases inerentes do processo. Pelo lado da 

instituição bancária, os gestores do portal eletrónico conseguem introduzir diversos 

mecanismos de marketing personalizado que conquistam a atenção do cliente. 

 

2.2 Ciclo de vida do cliente 

Na perspetiva de Bjorkman (2016) na relação entre o cliente e a empresa, o aumento da 

satisfação do cliente é um dos princípios para amplificar não só o valor do ativo dos clientes, 

mas também a rentabilidade futura e o prestígio da própria empresa. Os produtos ou serviços 

da organização ganham notoriedade pela comunicação que os consumidores passam à 

sociedade, especialmente quando estes ficam agradados e são fieis à marca. Segundo Gupta e 

Lehmann (2003), os clientes, logo à partida, são peças fundamentais para qualquer empresa, 

uma vez que sem eles a empresa não pode existir. O valor do cliente não se verifica só no 

rendimento que este transporta para a organização com a compra do produto e/ou serviço. O 

valor do cliente também se reflete quando a empresa consegue manter o consumidor e fazer 

com que este transacione mais e durante o maior tempo possível. Bjorkman (2016) refere 

ainda que fazer uma venda é como fazer um amigo, uma vez que é no primeiro contacto que o 

cliente tem com o produto, serviço ou marca, que a empresa tem a possibilidade de lhe 

transmitir o seu valor e a confiança. 

Numa via de fortalecer a relação com o cliente, as empresas devem estabelecer, em paralelo, 

duas perspetivas complementares de o satisfazer. Por um lado, as organizações devem ser 

ousadas e tentar criar algo único, diferente e que nem os próprios clientes sabem que esse algo 

é de facto uma necessidade sua. E, por outro lado, as organizações devem, também, 
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proporcionar ao consumidor aquilo que eles realmente precisam, tentado saciar as suas 

carências através dos produtos e serviços que a empresa disponibiliza, com uma qualidade 

diferenciadora e valorativa.  

Na gestão da relação com o cliente visa-se crucial ter em conta o seu ciclo de vida, na medida 

em que é através deste ciclo que a empresa consegue saber qual a fase em que o cliente se 

encontra e, desta feita, tomar medidas estratégicas adequadas às necessidades do cliente 

(Pereira 2014). O ciclo de vida do cliente, segundo Blattberg, Getz, e Thomas (2001), tem 

como finalidade proceder a um equilíbrio de gestão por parte da empresa no sentido de 

balancear o que será mais rentável entre o histórico do cliente e o seu valor futuro para a 

empresa. 

O ciclo de cida de um cliente pode ser observado Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira etapa compreende a aquisição do cliente, que apela à sua captação através da 

venda tradicional do produto e/ou serviço que seja minimamente aliciante e tentadora. 

A segunda fase é a segmentação dos clientes internos, que embora as empresas comercializem 

produtos e serviços especializados, os seus consumidores têm ideais e padrões de consumo 

diferentes. Assim, para que a gestão da relação com o cliente e a consciência do ciclo de vida 

do cliente seja possível de estabelecer, é essencial que a organização identifique tais padrões 

(segmentação). É de ter em conta que cada padrão de comportamento possui a sua própria 

cadência no ciclo de vida, o que por sua vez necessita de estratégias de marketing diferentes.  

A etapa seguinte tem que ver com a rentabilização dos clientes. Após devidamente 

conquistados os clientes, interpõe-se o momento em que os profissionais de marketing de uma 

forma proactiva, intensificam e asseguram uma relação mais forte e consistente. Esta relação é 

conseguida através de estratégias de venda cruzada e de venda de produtos Premium, tendo 

em consideração as características socioeconómicas do cliente. Entende-se por venda cruzada 

quando o vendedor ou a empresa oferece produtos complementares àqueles que o cliente 

adquiriu anteriormente. Quanto à prática de venda de produtos Premium, a empresa tenta 

Figura 2 -  Ciclo de vida do cliente, adaptado de Kumar (2008) 
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encorajar os consumidores a gastar mais dinheiro em produtos semelhantes àqueles que iriam 

comprar, por comportarem, aparentemente, um retorno de um melhor produto ou serviço.  

Por fim, o último período, pressupõe-se a retenção de clientes. Esta deve ser uma fase de tão 

ou maior importância que a conquista de clientes, visto que reter um cliente tem menores 

custos quando comparado com os gastos comportados em ações de conquistas de novos 

clientes. Nesta etapa, além da retenção dos clientes, em paralelo, os profissionais de 

marketing em conjunto com os gestores de clientes devem também tentar recuperar clientes 

perdidos. Neste último ponto, visa-se essencial estudar e avaliar o percurso do cliente – 

comparar o comportamento de compras no passado com o comportamento nos últimos 

tempos –  e, no caso de o cliente ser já um cliente perdido, a empresa deve discernir se ele é 

ou não um bom cliente para ser recuperado. Em caso afirmativo, há que tentar apostar no 

cliente com ofertas customizadas em conformidade com o seu perfil. 

 

2.3 Programas de fidelização de como impulsionar o ciclo de vida do cliente 

A fidelização do cliente a uma determinada marca, produto ou serviço depende na sua maioria 

da capacidade que a empresa tem para proporcionar ao cliente experiências diferenciadoras, 

únicas e com vantagens exclusivas que sejam percecionadas pelos seus consumidores como 

gratificantes. É através desta relação que o cliente fica fiel e faz jus a um vínculo duradouro 

com a marca, produto ou serviço (Thomas 2001). 

Em geral, quando um cliente fica satisfeito com o produto ou serviço, este é mais propício a 

retornar a comprar à empresa. Quando uma organização retém grande parte da sua carteira de 

clientes, traduz-se num menor custo para conquistar novos potenciais clientes (Parvatiyar e 

Sheth 2001). 

A relação de fidelidade a algo é vista como um reflexo comportamental de idiopatia de um 

produto ou serviço ao invés de outros idênticos (Lima 2012). Segundo Gremler e Brown 

(1996), as empresas conseguem criar uma verdadeira relação de fidelidade através de três 

conceitos chaves. O primeiro tem que ver com a postura cognitiva, que se traduz na crença. O 

segundo ponto está implícito na expressão afetiva, ou seja, o posicionamento do cliente em 

relação ao produto ou serviço. Por fim, o último aspeto, refere-se ao desígnio conativo, isto é, 

a intenção do cliente em relação à empresa.  

As empresas devem manter uma relação íntima e consistente com os seus clientes, de modo a 

alcançarem um bom desempenho. Para conquistar este tipo de relações, as empresas têm que 

ter um conhecimento enraizados sobre os seus clientes e sobre as suas tendências 

comportamentais. É fundamental que esta informação seja constantemente atualizada. Uma 

forma de garantir a integridade da informação é através de cartões de pagamento. Os cartões 

de pagamento são um dos instrumentos mais utilizados para fidelizar os clientes e para o 

conhecimento das suas necessidades, dos seus desejos e dos seus hábitos.  

A ideia de cartão de crédito surgiu, de forma primordial, em 1920 nos Estados Unidos. Em 

1952, o cartão de crédito começou a ganhar inúmeros adeptos e foi neste mesmo ano que foi 

criado o primeiro cartão de crédito internacional. Contudo, só tiveram maior prestígio e 

amplitude na sociedade na década de 1960. 

Sendo bem empregues os cartões de fidelização constituem uma excelente base de dados e de 

análise do perfil dos clientes ao longo do tempo. São, por isso, uma fonte valiosa de 

conhecimento que pode promover as empresas a adequarem-se e a aproximarem-se cada vez 

mais das necessidades dos seus clientes e assim mantê-los leais aos seus produtos e/ou 

serviços (Demoulin e Zidda 2008). 
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Quando um cliente adere a um cartão de fidelização, regra geral, preenche um formulário com 

os seus dados, como o nome, morada, profissão, estado civil e entre outros campos. 

Posteriormente, os seus dados são registados na base de dados da empresa. É através dessa 

base de dados, tendo em conta as características socioeconómicas e hábitos de compras, que a 

empresa pode constituir segmentos alvo adequados para ações de marketing. A informação é 

consiga principalmente pela atividade que o cliente tem com o cartão, isto é, sempre que o 

cliente o utiliza para pagamento, sinónimo de fidelização. 

Segundo Mauri (2003), o conhecimento do perfil do cliente tem por base três objetivos 

essenciais. O primeiro relacionado com estabelecimento de macro segmentos, através da 

identificação e descrição dos clientes. Um segundo propósito que se prende com a delimitação 

geográfica. E, um último desígnio que tem que ver com o reconhecimento e recompensa dos 

melhores clientes, por um lado, com vista a oferecer vantagens especiais, e, por outro lado, 

detetar os clientes menos fieis e a estes proporcionar ações de marketing capazes de os 

incentivar a utilizar mais recorrentemente o cartão. 

Desta forma, a empresa poderá alcançar melhores resultados justapondo as suas condutas e 

ofertas de acordo com os segmentos definidos. A empresa deve elaborar um sistema de 

recompensa aos seus clientes por utilizarem continuamente o cartão de fidelização. 

Geralmente, para que os clientes tenham acesso às gratificações, o cliente terá de usar o seu 

cartão (Rodrigues 2014). 

Rowley (2000) reconhece que, por um lado, as empresas precisam de renovar interruptamente 

os seus planos de incentivos promocionais dos utilizadores do cartão de modo a manter o 

interesse e o envolvimento dos clientes na utilização do respetivo cartão. Do ponto de vista da 

empresa, o cartão de fidelização é a principal interface entre a sua base de dados e o cliente. 

Do ponto de vista do cliente, a utilização do cartão é tido como uma ferramenta que gera 

recompensas (Noordhoff, Pauwels, e Odekerken-Schröder 2004). 

Contudo, Xu e Sun (2011) afirmam que os grandes entraves à utilização dos cartões de 

fidelização tem que ver, da parte do cliente, com a perda de privacidade, a perda de controlo 

dos dados pessoais e das operações que com ele fazem. Do lado da empresa, as grandes 

preocupações prendem-se com a eficácia do retorno financeiro. 

Na análise efetuada por Noordhoff, Pauwels, e Odekerken-Schröder (2004) conclui-se que, de 

facto, os cartões de fidelização têm um impacto significativo no comportamento dos seus 

utilizadores, no entanto, este impacto tende a diluir-se quando no mercado surge concorrência 

e opções de fidelização idênticas alternativas. 

 

2.4 Marketing analítico aplicado ao ciclo de vida do cliente 

Atualmente a informação disponível aumenta cada vez mais de volume e, nos dias recorrentes 

e futuros, torna-se imprescindível que as organizações invistam na área analítica. Ou seja, 

criem um espaço que tenha capacidade de recolher, analisar e interpretar informações sobre os 

seus clientes e sobre o mercado em que atua. Consoante a avaliação efetuada a empresa deve 

tomar decisões baseadas, principalmente, em análise de números e cenários por meios visuais. 

Contrariamente à antiga tipologia das empresas, em que a intuição era um ponto importante 

na gestão, agora as deliberações relativas às estratégias de marketing devem apostar em 

competências de índole inovadora em adição ao foco em análises, não só de práticas 

executadas anteriormente pela empresa, mas também numa exploração ao mercado alvo. 

Segundo Hrehovcik (2015) o marketing analítico é uma das ferramentas mais importantes 

para que a empresa adquira um conhecimento mais profundo sobre o perfil dos seus clientes. 
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Trata-se da análise dos dados obtidos pela empresa e a forma como pode beneficiar da melhor 

maneira dessa informação para os seus negócios. 

O marketing analítico compreende quatro componentes: construção de painéis de atividade – 

balanceamento das tarefas que foram e estão a ser implementadas –, fomentar níveis elevados 

de receita – ações que alavancam a rentabilidade da empresa –, segmentação de clientes – 

incorporar mecanismos de análise e diferenciação de clientes consoante o seu perfil 

socioeconómico e de necessidades – e, por fim, integração da área financeira – estruturação 

de planos equilibrados entre custos e rédito das atividades da empresa (Joly 2017). 

Uma das bases mais importantes do marketing analítico diz respeito à mineração e 

organização de dados, tipicamente conhecido pela terminologia inglesa data mining. 

Normalmente, recorrendo a programas e softwares, o data mining consiste numa ferramenta 

que permite encontrar padrões, associações, efetuar previsões ou classificações com base na 

informação extraída. Este tipo de exploração de dados permite às empresas criarem 

oportunidades de crescimento através da tomada de decisões mais assertivas, da agilização 

dos processos e do aperfeiçoamento dos objetivos de negócio. Quando bem utilizado, o data 

mining, proporciona uma redução de custos significativa nas organizações. Além disso, o data 

mining auxilia amplamente aos gestores e os profissionais de marketing a identificar 

segmentos de clientes, a prever tendências e na cooperação na conceção de pareceres 

proativos e fundados sobre o público alvo a atacar e ações de marketing mais firmes a cada 

segmento de mercado (Corrigan, Craciun, e Powell 2014). 

Em suma, o marketing analítico é tido como uma vantagem competitiva para as empresas que 

alcançarem o melhor proveito das capacidades inerentes ao data mining. O marketing 

analítico permite não só a redução de custos para as empresas, mas também pretende dar 

suporte a um ciclo de vida do cliente adequado e fundamentar decisões relativas às ações de 

marketing adaptadas a cada perfil de cliente. 
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3 Caracterização do Problema 

A empresa lança mensalmente diversas campanhas de marketing que têm como principal 

finalidade estimular os clientes menos ativos a utilizarem recorrentemente o cartão, através de 

ações com um benefício associado ou ações meramente informativas. Este projeto incidiu 

sobre o estudo das campanhas realizadas nos últimos seis meses, ou seja, desde outubro de 

2016 até abril de 2017 inclusive. 

Desta forma, foram recolhidas em base de dados, todas as informações necessárias e que 

permitissem dar resposta a um conjunto de hipóteses que foram enumeradas numa fase inicial 

ao projeto. Após este processo foi essencial trabalhar os dados e estruturá-los de modo a que a 

sua interpretação fosse o mais útil para a tomada de decisões por parte da empresa sobre que 

campanhas estabelecer e que clientes incluir nas ações de marketing. 

Esta secção incorpora, numa primeira instancia, o levantamento de hipóteses para ser 

respondidas após a construção do modelo de estudo sobre o impacto das características dos 

clientes permeáveis. Numa segunda instancia, é também retratada a estrutura dos dados em 

análise e qual o método utilizado para a estruturação da informação recolhida. 

 

3.1 Levantamento de hipóteses 

Uma vez analisada a mecânica e a estrutura de abordagem aos clientes do cartão de 

pagamento disponibilizado no mercado pela empresa, foram formuladas algumas hipóteses a 

serem testadas. Em primeiro lugar, as conjeturas enumeradas têm como objetivo conduzir a 

análise às características socioeconómicas e do comportamento de compras dos clientes 

estatisticamente significativas. Em segundo lugar, têm como foco principal identificar quais 

os atributos mais relevantes para a permeabilidade dos clientes às melhores ações e ainda 

compreender de que forma esses atributos influenciam a adesão dos clientes às melhores 

campanhas de marketing para cada fase do ciclo de vida do cliente. 

As hipóteses enumeradas incidiram sobre quem são os clientes – Who –, quando é que os 

clientes transacionam – When –, como é que os clientes utilizam o cartão – How – e onde é 

que os clientes pagam com o cartão – Where. 

No que compete ao primeiro tópico, quem são os clientes aderentes do cartão, interessa 

responder às seguintes questões (Who): 

a. A idade dos clientes é um fator influenciador no perfil de compras dos clientes? 

b. O género do cliente pode afetar o tipo de ações a que o cliente é permeável? 

c. O estado civil pode representar comportamentos diferentes de adesão às campanhas? 

d. O número de dependentes do titular do cartão interferirá na permeabilidade às ações? 

e. A remuneração salarial do cliente pode influenciar a reação a diferentes campanhas? 
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f. A região de residência do cliente pesa da decisão de compra? 

g. O facto de o cliente ser propenso a utilização de meios digitais poderá representar 

comportamentos diferentes? 

h. O facto de o cliente ter instrumentos financeiros associados ao cartão de pagamento 

interfere na permeabilidade às diversas ações? 

i. A antiguidade do cliente, expressa em dias desde a data do contrato até ao início da 

campanha, é preponderante na permeabilidade? 

j. A forma de adesão ao cartão de pagamento interfere no comportamento à campanha? 

k. O limite de crédito é um fator que pode afetar a adesão do cliente? 

No que concerne ao momento em que os clientes utilizam o cartão para efetuar pagamentos, 

importa atender às seguintes indagações (When): 

a. Quanto tempo leva um cliente a usar pela primeira vez o cartão?  

b. Quanto tempo decorre até o cliente voltar a usar o cartão se impactado por uma 

campanha? 

Relativamente a como é que os clientes utilização o cartão é necessário compreender os 

seguintes pontos (How): 

a. Qual a modalidade de pagamento que os clientes utilizam, antes e após a campanha a 

que é impactado, nas transações que realizam com o cartão – modalidade com juro ou 

outras? 

b. Qual o valor total, em euros, que os clientes gastam nas suas transações antes e após a 

ação de que é alvo? 

c. Quantas transações que os clientes realizam antes e após a campanha? 

Por fim, quanto ao local de transação dos clientes pretende-se saber onde os clientes utilizam 

o cartão para pagamento das suas compras, antes e após o período da campanha (Where):  

a. O cliente usa o cartão só dentro das insígnias da empresa e parcerias ou utiliza o cartão 

também para pagamentos de compras fora do núcleo de lojas da empresa? 

Após a estruturação e construção de um modelo de análise de ações de marketing, pretende-se 

responder a todas as questões supramencionadas e a partir delas sinalizar quais são as 

características significativas para que um cliente seja permeável a determinada campanha.  

 

3.2 Fases do ciclo de vida do cliente 

De forma a analisar os clientes e a enquadrá-los em ações ajustadas ao seu perfil de compras, 

visa-se essencial definir as principais fases do ciclo de vida do cliente inerentes ao projeto. 

Deste modo, é possível visualizar, através da Figura 3, as seis fases inerentes do ciclo de vida 

do cliente. 
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Antes de tudo, no caso em estudo, a primeira etapa do ciclo de vida do cliente refere-se à 

adesão ao cartão de pagamento. Neste ponto, existem duas formas diferentes de os clientes 

aderirem ao respetivo cartão, segundo a qual os clientes são designados como “clientes 

migrados” ou como “novos clientes”. Os “clientes migrados” receberam o cartão de 

pagamento definitivo em casa por já serem clientes de programas de fidelização da empresa. 

Os clientes designados como “novos clientes” são todos aqueles que por conhecimento e 

iniciativa própria aderem ao cartão.  

As duas fases seguintes são exclusivas aos “novos clientes”, uma vez que quando estes 

aderem ao cartão recebem um cartão temporário e utilizam-no até que o cartão definitivo seja 

enviado para casa. Os clientes “migrados” recebem automaticamente o cartão definitivo. 

Seguidamente, os clientes após receberem o cartão definitivo, devem ativá-lo para 

posteriormente o poderem utilizar em qualquer loja e usufruir das vantagens aliadas ao cartão 

de pagamento. 

Por fim, dependendo da frequência de utilização e do tempo decorrido desde a última 

utilização do cartão, podem suceder-se uma de duas hipóteses. Caso o cliente, utilize o cartão 

para pagamento com elevada frequência, então, neste estágio do ciclo de vida interessa 

fundamentalmente rentabilizar a carteira de clientes. Contrariamente, se o cliente utilizar o 

cartão com baixa frequência, visa-se crucial recuperar a atividade do cliente e estimulá-lo a 

usar novamente o cartão de pagamento. 

A segmentação dos clientes para as campanhas de marketing tem que ver com o estágio em 

que este se encontra. Isto é, no caso de ser um cliente que ainda não ativou o cartão definitivo, 

as ações implementadas terão esse objetivo. No caso, de ser um cliente com cartão definitivo 

ativado, mas que não o usa ou usa pouco, o objetivo passa por transpô-lo de um estágio inerte 

para o estágio transacional. Ou seja, pela incorporação deste cliente numa campanha espera-se 

estimulá-lo a transacionar com o cartão. O estágio seguinte, estágio transacional, compreende 

os clientes que transacionam com frequência, sendo que o objetivo aqui é que estes evoluam 

para um estágio rentável para a empresa. 

 

3.3 Extração e estruturação de dados 

O departamento de gestão do cliente e marketing, uma vez que dinamiza ações de marketing 

segmentadas com o objetivo de fomentar os clientes a uma maior frequência de utilização do 

cartão, tem acesso a uma base de dados que é atualizada todos os dias, com as informações 

relativas a todos os clientes. Essas informações dizem respeito, por exemplo, a dados do 

cartão, da conta, das transações efetuadas, do cliente, do contrato e entre outras informações 

de prestação de serviços aos clientes (call center, reclamações, etc).  

Figura 3 - Fases do ciclo de vida do cliente do cartão de pagamento 
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É de notar que a empresa dispõe de duas bases de dados principais. Uma primeira, designada 

por DW Azure, tem que ver com toda a informação global recolhida sobre os clientes e que é 

disponibilizada para todos os departamentos da empresa. A partir desta base de dados, o 

departamento de gestão do cliente e marketing possui uma segunda base de dados, 

denominada por Analytics. Esta base de dados estrutura os dados incluídos em DW Azure de 

forma a agrupar as informações de acordo com as análises que são efetuadas diariamente. 

Aqui estão incluídas diversas tabelas criadas pelo departamento que permitem extrair 

informações sobre os clientes de forma imediata e flexível. 

A empresa utiliza como solução de integração e transformação de dados o Microsoft 

Integration Services. A grande vantagem do recurso deste programa tem que ver com a 

facilidade na resolução de problemas complexos de negócio, permitindo fazer cópia ou 

download de arquivos, enviar emails em resposta a eventos, atualização de bases de dados, 

limpar e extrair referências e, ainda, possibilita a gestão organizada de objetos em SQL 

Server. Os blocos de dados podem trabalhar sozinhos e/ou em conjunto com outros blocos de 

dados através de comandos programáticos. Uma outra funcionalidade associada ao Microsoft 

Integration Services tem que ver com o facto de este proporcionar a extração e transformação 

de informações de uma vasta variedade de fontes e igualmente carregar outra gama diversa de 

ficheiros de destino. 

Deste modo, as extrações dos dados para este projeto em particular foram realizadas com 

recurso a linguagem SQL – Structured Query Language. 

 

3.4 Definição das campanhas de marketing segmentadas 

Uma campanha de marketing segmentada é uma ação que é dirigida a determinados grupos de 

clientes. Estas têm como objetivo que os clientes alvo da ação façam ou desenvolvam algum 

comportamento que se pretende estimular, tal como uma maior utilização do cartão de 

pagamento.  

Um exemplo recorrente de campanhas efetuadas pelo departamento prende-se com o 

pagamento com cartão em determinadas lojas da empresa um certo número de vezes e que 

caso o faça, o cliente recebe uma recompensa, normalmente referente a uma dada quantia 

monetária por ter cumprido com os requisitos estipulados na referida ação. 

É de mencionar que, a empresa lança, em cada mês, diversas campanhas de marketing 

segmentadas, com períodos, locais, requisitos e benefícios diferentes. Para cada perfil de 

clientes definido, num mesmo mês podem estar associadas mais do que uma ação distinta para 

testar qual a mais eficiente para essa fase do ciclo de vida do cliente 

  O processo de definição de campanhas segue os passos descritos na Figura 4. 

 

Figura 4 - Processo de caracterização de campanhas e segmentação de clientes 
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Critérios de segmentação 

No processo de segmentação são tidos em conta diversos fatores referentes ao comportamento 

de compras e de transação do cliente. Os pontos principais focam, essencialmente, o estado de 

ativação do cartão, a frequência de utilização do cartão, o local de transação e, ainda, as 

modalidades de pagamento que os clientes utilizam para pagamentos das suas compras. 

No primeiro fator, caso o cliente ainda não tenha ativado o cartão definitivo, mas que por sua 

vez já o recebeu para ativação, então o cliente é impacta numa ação de forma a incentivá-lo a 

faze-lo.  

Quanto à frequência de utilização de cartão, são expurgados da base de dados o número de 

transações que o cliente concretizou antes da segmentação para a campanha – atribui-se a 

designação de clientes de nula utilização, baixa utilização, média utilização e elevada 

utilização – e através desta informação os clientes são impactados em ações para o estímulo 

ou a uma primeira utilização do cartão ou para uma utilização mais frequente.  

Considerando o local onde os clientes realizaram as suas compras – dentro ou fora das 

insígnias e parceiras da empresa e em que estabelecimentos, no caso de ser dentro das 

insígnias – pretende-se incentivar os clientes a uma utilização do cartão transversal em 

qualquer lado. Um exemplo recorrente destas ações está relacionado com os clientes que 

sejam devotos à empresa, sendo que nestes casos os clientes são impactados com vista a 

incitar a utilização do cartão também para pagamento de compras em lojas fora da empresa. 

Por último, as informações referentes à modalidade de pagamento são úteis para a 

segmentação de clientes de forma a implementar campanhas capazes de incentivar os 

utilizadores do cartão a pagarem com modalidade com juros. 

 

Tipos de campanhas 

As diferentes ações impactadas a cada tipo de cliente são definidas em simultâneo com o 

estabelecimento das formas de segmentação dos clientes.  

Os tipos de campanhas variam entre informativas, que visam não beneficiar o cliente com um 

prémio, mas apenas relembrar ou dar a conhecer algumas das vantagens associadas à 

utilização do cartão. Estas ações para empresa apenas comportam custos residuais, referentes 

ao envio da comunicação para o cliente. A outra possibilidade de campanha tem que ver com 

a atribuição de um benefício, normalmente monetário, ao cliente que cumprir os requisitos da 

respetiva ação de que é alvo. O custo da ação concerne à soma total do valor atribuído aos 

clientes permeáveis à ação. 

A comunicação é feita ao cliente por uma mensagem que é enviada para o contacto telefónico 

registado na base de dados. Este recebe uma comunicação que o informa sobre que 

comportamento deve adotar para ser recompensado – número de transações que deve efetuar, 

valor de transação e ainda o local de transação – e em que período vigora respetiva campanha. 

 

Forma de distribuição dos clientes 

A alocação dos clientes de cada segmento é diferenciada entre grupo de controlo, excluídos e 

clientes alvo da ação.  

Existem quatro motivos para que o cliente seja excluído. O primeiro tem que ver com o facto 

de, no formulário que preenche a quando do registo para adesão ao cartão, assinalar a opção 

de que não quer receber comunicações de marketing. A segunda razão corresponde ao facto 

de o cliente não disponibilizar o seu contacto ou então o contacto ser inválido. O terceiro 

motivo acontece quando o cliente tem algum bloqueio operacional pelo que não pode ser 
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impactado em ações. A última razão pela qual o cliente é considerado como excluído para 

essa campanha e nesse mês, tem que ver com o facto de o cliente no mês anterior à presente 

campanha já ter sido alvo de uma outra ação. Isto permite precaver, por parte da empresa, 

uma exaustão massiva de informação provocada por envio excessivo de mensagens de 

marketing ao cliente. 

O discernimento entre grupo de controlo e grupo alvo é realizado aleatoriamente através de 

uma função random que respeita as condições impostas através de código programático em 

linguagem SQL. A função programática atribui cada cliente ou grupo de controlo ou grupo 

alvo da ação. A principal condição necessária para realizar o processo de aleatoriedade tem 

que ver com a percentagem que é atribuída a cada um dos grupos.  A dimensão de ambos os 

grupos é condicionada pelo volume de clientes necessários para conseguir obter inferências 

significativas sobre o comportamento dos clientes. Isto é, o volume de clientes pertencente ao 

grupo de controlo tem que ser suficiente para que seja possível extraírem-se conclusões 

relativas ao comportamento natural dos clientes que não sejam alvo de ações de marketing. 

De igual forma, a dimensão dos clientes para o grupo alvo da campanha tem que ser razoável 

para que se possam retirar inferências plausíveis sobre o comportamento dos clientes 

impactados nas respetivas ações. 
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4 Metodologia e resultados para a seleção das melhores ações de 
marketing 

Na génese do estudo das campanhas implementadas nos últimos seis meses elaborou-se um 

modelo estatístico capaz de identificar as ações mais adequadas para cada fase do ciclo de 

vida do cliente. 

Para o discernimento das melhores campanhas a serem concretizadas futuramente pela 

empresa, utilizou-se a metodologia de uplift modelling baseada em duas medidas de uplift e 

uma medida de custo. 

Além disso, através dos resultados obtidos, foi possível criar uma matriz caracterizadora das 

campanhas implementadas nos últimos seis meses. 

 

4.1 Identificação dos segmentos de clientes aos quais são dirigidas as 
campanhas  

Tendo em conta as seis etapas do ciclo de vida do cliente referidas na secção anterior, estas 

foram desagregadas em doze segmentos de clientes distintos. Um exemplo da avaliação dos 

clientes pode ser observado na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 - Exemplo de seis segmentos de clientes por perfil de transação 

Ciclo de vida do cliente Designação do segmento Perfil dos clientes 

Ativação do cartão 

definitivo 

Segmento 1 
Adesão recente: cartão definitivo enviado há 

1 mês ou menos 

Segmento 2 
Adesão intermédia: cartão definitivo enviado 

entre 2 a 6 meses 

Segmento 3 
Adesão antiga: cartão definitivo enviado há 

mais de 6 meses 

Realização das primeiras 

compras 

Segmento 4 Até ao momento: 0 compras  

Segmento 5 
Até ao momento: 0 compras, mas com 

transferências bancárias e/ou levantamentos 

Segmento 6 Até ao momento: 1 compra 
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Referente à primeira etapa do ciclo de vida, a ativação do cartão definitivo, foi dividida em 

três segmentos dispares. Para a sua diversificação teve-se em consideração há quanto tempo, 

em meses, o cartão definitivo foi enviado para o cliente. 

Em segundo lugar, tendo em vista o estímulo dos clientes a realizarem as primeiras compras 

com o cartão, foi também dividida em três segmentos. Esta desagregação prende-se com o 

número e tipo de transações dos clientes até ao início do período da campanha. 

Em terceiro lugar, no que toca ao perfil de clientes que já utilizou o cartão mais do que uma 

vez, foi desagrupado em dois segmentos diferentes. Neste ponto teve-se em conta o número 

total de transações realizadas antes da campanha, tendo-se considerado um primeiro grupo 

referente aos clientes que utilizam até quatro vezes o cartão para pagamentos de compras e 

um segundo grupo alusivo aos clientes que utilizaram cinco ou mais vezes. 

Em seguida, ainda dentro do grupo de clientes que já transacionou pelo menos uma vez com o 

cartão definitivo, mas que só utilizou o cartão para pagamentos de compras dentro das lojas 

da empresa, estipulou-se um novo grupo de clientes. A fase do ciclo de vida refere-se a um 

impulsionamento de transacionar com o cartão transversalmente em qualquer lugar. 

Tendo em vista a última etapa do ciclo de vida dos clientes, relativamente à rentabilização da 

carteira de clientes, materializou-se um segmento de clientes que utiliza o cartão para 

pagamentos, mas que ainda não recorreu a comportamentos rentáveis à empresa.  

Por fim, respeitante à recuperação do cliente, este estágio foi subdividido em dois segmentos, 

dependentes do número de meses que o cliente já não transaciona com o cartão. 

 

4.2 Uplift modelling para seleção da melhor ação de marketing 

A metodologia de uplift modelling é também conhecida como uma modelação incremental. A 

técnica intrínseca ao modelo traduz-se numa análise descritiva que ajusta diretamente o 

impacto incremental de uma segmentação de clientes, com uma ação de marketing direto, no 

comportamento do indivíduo. 

Em traços gerais, o método do uplift modelling incorpora um tratamento de dados que é 

predominantemente aplicada nas industrias de serviços financeiros, telecomunicações e em 

ações de venda de marketing direto, especialmente para atividades que envolvam aumento das 

vendas, venda cruzada, incutir mudanças de comportamento nos clientes e de retenção de 

clientes.  

A análise implícita no modelo recorre a um controlo científico que tem por objetivo avaliar a 

eficácia de uma ação de marketing sobre o comportamento dos clientes e ainda, possibilitar a 

construção de um modelo preditivo que permita prever a resposta incremental para a respetiva 

ação de marketing (Nassif et al. 2013). 

O uplift modelling recorre a dois tipos de segmentação de clientes. Os clientes que foram alvo 

da campanha e o grupo de controlo. Recorrendo à fórmula descrita na equação (4.1), o 

impacto real de uma ação é avaliado pela diferença entre a taxa de sucesso da ação no grupo 

de clientes alvo da ação e a taxa de sucesso do grupo de controlo. 

 

 

(4.1) 
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Onde: 

 número de clientes P. é o número total de clientes permeáveis, ou seja, os clientes que 

cumpriram os requisitos estipulados pertencentes, respetivamente, ao grupo de clientes alvo da ação e 

ao grupo de controlo 

 

A seleção da melhor campanha teve em linha de conta duas métricas de uplift e uma 

relacionada com o custo da campanha por cliente. 

A primeira métrica usada tem por finalidade avaliar o desempenho da campanha. Este 

parâmetro corresponde ao cálculo do incremento associado ao cumprimento integral dos 

requisitos de cada campanha – uplift de campanha. Por exemplo, na ação que compreende a 

seguinte mensagem: “Pague qualquer compra com o cartão, em qualquer lado e ganhe 5€. 

Campanha válida no período de 15 dias”, neste caso, considera-se permeável o cliente que 

efetuar pelo menos uma compra de qualquer valor e em qualquer lado, nos 15 dias seguintes à 

receção da mensagem, para beneficiar do valor, em euros, mencionado na mensagem. Para o 

cálculo do respetivo incremento utiliza-se a equação (4.1). 

A segunda métrica tem em vista o cumprimento dos objetivos estabelecidos para cada 

segmento, independentemente dos requisitos mencionados na ação de marketing – uplift por 

objetivo. Isto é, para cada segmento de clientes criado na secção 4.1 referidos na Tabela 1, foi 

estabelecido um objetivo de número de compras ou de uma ação que o cliente deveria de 

cumprir, mediante a fase do ciclo de vida em que o cliente se insere. De modo semelhante ao 

caso anterior, para o cálculo do respetivo incremento por objetivo utilizou-se a equação (4.1), 

tendo em conta o comportamento dos clientes alvo da campanha e do grupo de controlo.  

Os objetivos estabelecidos para cada segmento dependem do perfil do cliente e do seu ciclo 

de vida. Exemplos dos objetivos definidos, bem com o período em que foram estipulados para 

o cumprimento dos objetivos por parte dos clientes, estão descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Exemplo de descrição dos objetivos de transação por segmento de clientes 

Designação do 

segmento 

Ciclo de vida do 

cliente 
Objetivos Período de análise 

Segmento 1, 2 e 3 
Ativação do cartão 

definitivo 
Ativar o cartão definitivo 

Durante o período de 

vigor da campanha 

Segmento 4, 5 e 6 
Realização das 

primeiras compras 
Fazer pelo menos 1 compra 

No período de 15 

dias iniciados na data 

de início da 

campanha 

 

 

Para complementar esta análise, utilizou-se ainda uma terceira medida relacionada com o 

custo de cada ação por cliente. Para tal utilizou-se a fórmula geral que se apresenta na 

equação (4.2). Uma vez que, na maioria dos casos, a dimensão do grupo de controlo não é 

igual à dimensão do grupo de clientes alvo da ação, então, para se obterem resultados fiáveis e 

reais, procedeu-se a uma interpolação linear do grupo de controlo. Esta fórmula matemática 

permite obter o número total de clientes permeáveis do grupo de controlo que seriam 

representados por uma amostra de dimensão igual ao número total de clientes impactados na 

campanha. 

 

 

 



Customização de ações de marketing a perfis de clientes 

25 

 

 

(4.2) 

 

 

 

Onde: 
 Nº clientes P. é o número total de clientes pertencentes ao grupo de clientes alvo da ação que 

cumpriram os requisitos estabelecidos, ou para a campanha ou para o objetivo estabelecido 

Valor de incentivo. é o valor do benefício, em euros, atribuído ao cliente alvo da ação que 

cumpriu os requisitos da campanha de que é alvo. e 

(Nº clientes P)*controlo. é o número interpolado de clientes do grupo de controlo que cumpriram o 

objetivo. 

  

4.3 Definição de uma matriz de campanhas para dar apoio à decisão 

A ação mais eficaz para o respetivo segmento é a campanha que apresenta os três aspetos 

seguintes: 

• uplift de campanha positivo 

• uplift por objetivo máximo e, 

• custo por cliente adequado (não muito alto). 

 

Quando as campanhas para o mesmo segmento não respeitam os três pontos acima 

mencionados, então deduz-se que não existe nenhuma ação de marketing favorável ao seu 

perfil de cliente. 

Aliando as taxas de sucesso por objetivo, obtidas através da metodologia do uplift modelling, 

com os resultados do custo de ação por cliente pela equação (4.2), foi possível estabelecer, no 

âmbito da empresa, uma matriz caracterizadora das campanhas que já foram implementadas. 

A especificação das ações recai essencialmente sobre dois quadrantes. O quadrante superior 

direito, reflexo das melhores ações com uma influência positiva sobre o comportamento dos 

clientes. E, no quadrante superior esquerdo, que representa as campanhas com duplo efeito 

negativo, Não só porque geram prejuízos monetários para empresa, mas também porque 

apresentam efeitos positivos sobre o comportamento dos clientes. 

Uma vez que todas as ações implementadas pela empresa comportaram custos, exceto as 

campanhas informativas que apresentam custos quase nulos, sobre os quadrantes inferiores da 

matriz não reincidiu nenhuma análise. Neste sentido, também no âmbito da empresa, numa 

fase inicial à construção do modelo, também não estabeleceram conceitos referentes aos dois 

quadrantes inferiores da matriz. 

A matriz de campanhas pode ser descrita como se apresenta na Figura 5. 

Uma ação de marketing será considerada adequada ao respetivo segmento de cliente quando o 

incremento por objetivo for positivo e os custos gerados não forem desajustados ao orçamento 

da empresa. Neste caso, referem-se às ações nominadas por “Ações Sucesso”. 

As campanhas que não comportam um incremento por objetivo positivo e que, por 

conseguinte, produzem efeitos negativos, quer para a empresa, quer no comportamento dos 

clientes, são denominadas de “Ações Perdidas”. Estas últimas não devem ser repetidas no 

futuro. 
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4.4  Resultados da análise das ações usando a metodologia uplift modelling 

A escolha da melhor campanha por segmento incidiu sobre a ação com um uplift de campanha 

positivo e, simultaneamente, em comparação com as demais ações para o mesmo perfil de 

clientes, com um uplift por objetivo máximo, equilibrado com custo de ação adequado. 

Pelo modelo construído, em primeira análise, a empresa pode assim, selecionar a melhor ação 

de marketing para cada um dos perfis de clientes estabelecidos para cada fase do ciclo de vida 

e, simultaneamente, identificar as campanhas que não devem ser repetidas no futuro. Caso, 

em análises posteriores, a empresa pretenda alargar o leque de campanhas a implementar 

novamente, pode ainda, pelo modelo elaborado, selecionar uma lista maior de melhores ações 

para cada segmento de clientes, tendo que apenas ajustar o modelo para que selecione mais do 

que uma ação. 

Em segundo ponto, tendo em conta as métricas calculadas, a empresa pode ainda verificar os 

custos que cada ação teve e, assim, prever os custos para ações que futuramente 

implementará. Este tópico é relevante, uma vez que poderá auxiliar a empresa em equilibrar e 

enquadrar o orçamento disponibilizado por mês e, desta forma, adequar as campanhas aos 

custos previstos e ao budget da empresa. 

Pelos resultados obtidos de todas as ações de marketing realizadas foi elaborada a matriz de 

campanhas tendo em conta o custo por cliente versus o uplift obtido por objetivo. Para a 

construção da mesma, foram excluídos os valores atípicos. A respetiva matriz é a que se 

apresenta na Figura 6. 

As melhores ações serão as que se encontram no quadrante superior direito mais próximas do 

eixo horizontal e mais afastadas do eixo vertical (sombreadas a azul), pois são as campanhas 

que apresentam menores custos e simultaneamente apresentam um incremento positivo e mais 

elevado no comportamento dos clientes. 

Figura 5 - Matriz de caracterização das ações de marketing 
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De forma a que as campanhas fossem selecionadas de modo rápido e ardiloso, implementou-

se em Microsoft Excel um modelo capaz de indicar quais as ações mais adequadas a cada 

perfil de clientes. Para a construção deste modelo de análise recorreu-se às capacidades e 

funções disponibilizadas pela ferramenta da Microsoft. Através dos recursos de gestão de 

dados e de análises avançadas de informações, foi possível introduzir no modelo mecanismos 

que permitiram auxiliar a tomada de decisão tendo em consideração os três critérios acima 

mencionados. 

Para exemplificar o modelo construído em Excel, a Tabela 3 mostra quatro campanhas 

exemplos analisadas para o segmento de recuperação do ciclo de vida do cliente. 

 

Ciclo de 

vida do 

cliente 

Campanha 
Uplift 

campanha 
Objetivo 

Uplift 

por 

objetivo 

Custo 

da 

ação 

Resultado 
Decisão 

negócio 

Recuperação 

A -0,63% 

Fazer 

pelo 

menos 1 

compra 

1,12% 25€ 

Uplift de 

campanha 

negativo 

Não será 

executada 

B 10,43% 8,42% 18€ 

Uplift por 

objetivo não 

é máximo 

2ª melhor 

ação 

C 11,18% 9,57% 26€ Melhor ação Executar 

D 1,14% 0,83% 38€ 

Uplift por 

objetivo não 

é máximo 

Não será 

executada 

 

Figura 6 - Matriz de campanhas, custo de ação por cliente versus o incremento por objetivo  

Tabela 3 - Exemplo de quatro campanhas analisadas para o segmento de recuperação do ciclo de vida do cliente 
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Pelo exemplo expresso e tendo em conta os três critérios mencionados para a seleção da 

melhor ação para cada fase do ciclo de vida do cliente, tem-se que a campanha A não deverá 

ser repetida no futuro, uma vez que apresenta um uplift de campanha negativo.  

Quanto à campanha D, apesar de esta apresentar um uplift de campanha positivo, por 

comparação às restantes campanhas, B e C, o uplift por objetivo não é máximo, pelo que 

também não é uma ação adequada a ser executada. 

Pelas capacidades da Microsoft Excel a melhor ação para a fase de recuperação do ciclo de 

vida do cliente é a campanha C. Tal verifica-se uma vez que possui, por um lado, um uplift de 

campanha positivo e, por outro lado, o uplift por objetivo é máximo de entre todas as ações 

que foram concretizadas para esta fase. Contudo, como regra de negócio da empresa, pode-se 

considerar como uma segunda melhor ação a ser implementada pelo departamento a 

campanha B. Esta ação apresenta valores de uplift próximos dos uplift’s obtidos para a 

campanha C. Uma outra vantagem de implementar a campanha B tem que ver com o facto de 

o custo da ação por cliente ser mais baixo. 

Em conclusão ao modelo para identificação das melhores ações para cada fase do ciclo de 

vida, permite à empresa, por um lado, selecionar a melhor campanha e além disso prever os 

custos que a ação comportará. Por outro lado, é possível também, identificar as campanhas 

que têm um impacto negativo para cada fase do ciclo de vida do cliente. 
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5 Metodologia e resultados para a caracterização dos clientes 

Neste capítulo são apresentados a metodologia e os resultados obtidos pelo estudo realizado 

ao perfil de clientes permeáveis às melhores ações de marketing.  

Após a identificação das campanhas mais adequadas a cada perfil de clientes da fase do ciclo 

de vida, foram discriminadas as características dos clientes permeáveis às ações de marketing 

com recurso à regressão logística. Para tal, construiu-se um fluxo de análise de dados em 

RapidMiner Studio que avalia qual a influência do perfil socioecónomico do cliente e do seu 

comportamento de compras no período anterior à campanha para o sucesso da ação de que é 

alvo. 

Ainda nesta secção é elaborada uma matriz caracterizadora do perfil de clientes mediante o 

grupo a que pertencem (alvo da ação ou controlo) e ainda tendo em conta a resposta dos 

clientes às campanhas de que são alvo. 

 

5.1 Modelo de regressão logística para caracterização dos clientes 

A regressão logística é uma técnica estatística que tem como objetivo produzir, a partir de um 

conjunto de observações, um modelo que permita prever valores tomados por uma variável 

binária, com base numa série de variáveis explicativas continuas e/ou binárias. O êxito da 

regressão logística assenta sobretudo nas diversas ferramentas que permitem interpretar de 

modo aprofundado os resultados obtidos (Hosmer Jr, Lemeshow, e Sturdivant 2013). A 

equação geral do modelo de regressão logística é expressa na equação (5.1). 

A regressão logística é útil para modelar a probabilidade de um evento ocorrer como função 

de outros fatores. Em particular, é um modelo linear generalizado que usa como função de 

ligação a função logit. Em traços gerais, a função logit de um número varia entre 0 e 1 que 

corresponde à diferença logarítmica do próprio número e o seu inverso. 

 

 

(5.1) 

 

Onde: 

Pi. é a probabilidade de ocorrência do fenómeno em estudo, neste caso, a permeabilidade de 

cada cliente à campanha de que foi alvo 

X1, X2, X3 e Xn. são as variáveis correspondentes às características socioeconómicas do cliente e 

ao seu perfil de compras para o estudo. e 

 0, 1, 2, 3 e n. são os coeficientes de regressão de cada variável independente. 
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No presente estudo, foram utilizadas diversas variáveis que permitiram identificar quais as 

características relevantes para que um cliente tivesse uma maior probabilidade de aderir a uma 

determinação ação.  As variáveis em estudo são as que se apresentam na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Descrição das variáveis utilizadas na regressão logística 

Categoria Variável 
Tipo de 

variável 
Valores 

Variável 

independente 
Permeabilidade Binária Permeável; Não permeável 

Quem? 

Idade [anos] Numérica [18; 104] 

Região de Portugal Nominal Norte; Centro; Sul; Ilhas 

Género Binária Masculino; Feminino 

Estado civil Binária Junto; Single 

Número de dependentes [pessoas] Numérica [0; 32]  

Rendimentos salariais [€] Numérica [8; 974 800] 

Antiguidade [dias] Numérica [0; 679] 

Tipo de contrato Binária Migrado; Novo cliente 

Ter home banking Binária Sim; Não 

Com segundo titular Binária Sim; Não 

Ter seguro de crédito Binária Sim; Não 

Limite de crédito [€] Numérica [300; 99 000] 

Taxa de Revolving [%] Numérica [0; 100] 

Loja de migração 2 Nominal 4 lojas: A; B; C; D 

Quando? 

Primeira transação antes da 

campanha [dias] 
Numérica [0; 520] 

Primeira transação após campanha 

[dias] 
Numérica [0; 35] 

Como? 

Modalidade de pagamento antes da 

campanha 
Nominal 

Modalidade com juro; Outras 

modalidades; Sem transação 

Modalidade de pagamento após a 

campanha 
Nominal 

Modalidade com juro; Outras 

modalidades; Sem transação 

Valor gasto antes da campanha [€] Numérica [0; 136 440] 

Valor gasto após a campanha [€] Numérica [0; 11 387] 

Número de transações antes [#] Numérica [0; 5 344] 

Número de transações após [#] Numérica [0; 534] 

Onde? 
Local de compra antes da campanha Nominal Dentro; Fora; Sem transação 

Local de compra após a campanha Nominal Dentro; Fora; Sem transação 

                                                 

2 Loja de migração: corresponde à insígnia de onde o indivíduo era já cliente e passou a pertencer ao cartão de 

pagamento através dela. 
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5.2 Implementação do modelo de regressão logística 

Para o estudo em causa, foi utilizado o software de análise de dados: RapidMiner Studio que 

possibilitou um estudo eficiente do modelo. Este programa disponibiliza um ambiente de 

design visual simples em que facilmente se constrói um fluxo de trabalho. Esta ferramenta 

incorpora centenas de algoritmos de preparação de dados pré-definidos e mecanismos para 

suportar variadíssimos projetos de análise avançada. 

Primeiramente, na formulação do modelo usou-se a funcionalidade de estratificação da 

amostra disponibilizada pelo software que permite a divisão da amostra em treino e teste, com 

a respetiva proporção de 80% e 20%.  

Em seguida, nos casos em que o número de clientes permeáveis em comparação com o 

número de clientes não permeáveis foi muito inferior, aplicou-se um procedimento de 

oversampling da classe permeável para equilibrar as amostras.  

É de referir ainda que no estudo de impacto das variáveis na permeabilidade do cliente às 

campanhas recorreu-se a um nível de significância de 5%.  

Por fim, de modo a evitar uma interdependência forte entre os atributos utilizados para o 

modelo de regressão logística, foi testado previamente a correlação entre as variáveis 

(multicolinearidade). 

O estudo com um modelo avançado pretendeu responder a dois objetivos principais. Um 

primeiro que correspondente à identificação das características dos clientes propensos à ação 

de marketing a que foram impactados E, um segundo objetivo que tem que ver com a 

identificação do comportamento dos clientes após campanha, que por sua vez viabiliza a 

maximização do conhecimento do efeito da campanha. 

Após a aplicação do modelo de regressão logística foi avaliada a performance obtida em cada 

análise ao perfil dos clientes. O desempenho do modelo foi avaliado segundo quatro aspetos: 

• Accuracy – é uma descrição dos erros sistemáticos, que corresponde a uma medida de 

viés estatística. Alavanca um suporte à exatidão dos resultados; 

• Precision – representa a proporção de positivos que foram classificados corretamente. 

É uma descrição dos erros aleatória, que corresponde a uma medida de variabilidade 

estatística. Tem por base a avaliação da precisão do modelo; 

• Recall – corresponde à taxa de positivos verdadeiros; 

• AUC – representa a área sob a curva ROC – curva característica de operação do 

recetor, é uma representação gráfica que ilustra o desempenho de um sistema 

classificador binário. Se o ajuste for menor ou igual a 0,5 significa que o modelo não 

reflete um bom ajuste dos resultados. No caso do valor de AUC ser maior que 0,5 ou 

próximo de 1, indica que o ajuste é apropriado. 

 

5.3 Definição da matriz de clientes de apoio à decisão 

Após a seleção da melhor ou das melhores ações de marketing para cada segmento de 

clientes, foi necessário avaliar o perfil de clientes tendo em conta as características 

mencionadas na Tabela 4. Esta etapa de estudo exigiu a realização de dois modelos de 

regressão logística para as melhores ações consideradas: um para caracterização dos clientes 

alvo da ação e outro para caracterização dos clientes do grupo de controlo. 

Posteriormente, compararam-se as características significativas do grupo de clientes 

segmentados com os atributos relevantes do grupo de controlo. O confronto das variáveis 
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significativas nos dois modelos permitiu apurar quais os atributos que são apenas distintos nos 

clientes alvo das ações.  

Para ilustrar esta metodologia, tome-se como exemplo a situação a seguir descrita. Na análise, 

das variáveis significativas no grupo de controlo e no grupo de clientes impactados na ação, 

surgiu em ambos os grupos de clientes como significativo o género. No entanto, nos clientes 

segmentados mostrou-se como explicativo à permeabilidade da ação ser-se mulher. 

Contrariamente, nos clientes do grupo de controlo salientou-se como explicativo ser-se 

homem. Então, tem-se que, neste caso, a variável género é estatisticamente significativa, 

sendo que são as mulheres mais favoráveis à permeabilidade às ações de marketing no grupo 

de clientes alvo da ação. Já os homens são os apresentam um comportamento natural. 

Assim, os clientes com perfil socioeconómico divergente do grupo de controlo, são os clientes 

designados como “clientes influenciáveis”, ou seja, corresponde aos clientes que apenas 

cumprem os requisitos pretendidos se forem estimulados pela empresa.  

Por seu turno, os clientes que apresentam o perfil de características expressas pelo grupo de 

controlo, são os clientes identificados como “clientes convictos”, que são os clientes que 

naturalmente já cumpririam os requisitos sem terem que ser previamente incitados pela ação 

de marketing. 

Esta metodologia permitiu categorizar os clientes em quatro grupos distintos que podem ser 

observados na Figura 7 adaptada de Strickland (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grupo de clientes inseridos no quadrante dos “Clientes Influenciáveis” são aqueles que só 

transacionam quando são alvo de alguma ação de marketing que lhes é favorável.  

Os clientes distinguidos como “Clientes Convictos” são os clientes que transacionam por si 

mesmo, não necessitando de serem segmentados para o fazerem.  

O grupo designado por “Clientes Perdidos” corresponde aos clientes, que independentemente 

de serem segmentados ou não para campanhas, tendencionalmente não irão transacionar. 

Neste caso, são clientes com os quais a empresa não se deve importar.  

Por fim, o grupo “Clientes Incomodados” diz respeito aos clientes que são menos propensos a 

responder positivamente a uma ação de marketing quando são alvo da respetiva ação, sendo 

que ficam insatisfeitos quando são importunados com mensagens de marketing. 

Figura 7 - Categorização de clientes, adaptada de Strickland (2014) 
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Desta análise, conclui-se que a empresa, por um lado, deve focar a comunicação e os seus 

esforços nos clientes influenciáveis, visto que estes são os clientes que utilizam o cartão 

apenas quando são segmentados para ações. Por outro lado, a empresa não deve despender 

investimentos com clientes “convictos”, uma vez que estes referem-se aos clientes que 

naturalmente já adotam o comportamento desejado. 

O presente estudo concentra a caracterização nos clientes “influenciáveis” devido à 

importância que este grupo representa para a empresa. A relevância atribuída a este segmento 

tem que ver com a tentativa de incutir comportamentos positivos nos clientes não só durante 

as campanhas, mas principalmente após o período da campanha, de forma a tornar os 

consumidores fieis. 

 

5.4 As características significativas para cada segmento de clientes 

A Tabela 5 mostra um exemplo de aplicação do modelo de regressão logística para o 

segmento da fase de recuperação do ciclo de vida do cliente para a melhor campanha 

selecionada, campanha C, identificada pelo modelo analisado na secção anterior. Na figura 

são expressas as características socioeconómicas e de perfil de compras, anterior ao período 

da campanha, estatisticamente significativas, com um nível de significância de 5%, quer para 

os clientes alvos da ação C, quer para os clientes do grupo de controlo. Na última linha da 

tabela são destacadas as características correspondentes aos clientes “influenciáveis”. 

 

Tabela 5 - Exemplo de perfil de clientes “influenciáveis” à melhor ação selecionada para a fase de recuperação 

Características 

/ Clientes 

Socioeconómicas 
Perfil de 

compras: Antes 

Género Antiguidade 2º titular Contrato 
Limite de 

crédito 

Valor 

gasto 

Local de 

compra 

Clientes alvo de 

campanha 
Mulher – Sim Migrado  – Fora 

Grupo de 

controlo 
   Novo  –  

“Clientes 

influenciáveis” 
Mulher – Sim Migrado   Fora 

 

Em análise da figura, o símbolo  indica que quanto maior for a variável numérica mais 

permeável é o cliente à ação. De forma contrária, o símbolo – indica que quanto menor for a 

variável numérica mais permeável é o cliente à campanha de marketing. 

Interpretando a Tabela 5, tem-se que, por exemplo, quanto ao género ser-se mulher é uma 

característica socioconómica estatisticamente significativa para os clientes alvo da ação C. 

Como nos clientes do grupo de controlo não se verificou existir nenhuma característica 

semelhante, então ser-se mulher é uma variável intrínseca aos clientes “influenciáveis” para a 

melhor campanha selecionada para a fase de recuperação do ciclo de vida do cliente. 

No caso da antiguidade, verifica-se que para ambos os segmentos de clientes é uma variável 

estatisticamente significativa. No entanto, para o grupo de clientes alvo da ação uma adesão 

mais recente ao cartão é benéfica para a permeabilidade à campanha. Para os clientes do 



Customização de ações de marketing a perfis de clientes 

34 

grupo de controlo, é favorável para que os clientes que cumprem os requisitos da ação que a 

adesão ao cartão seja mais antiga. Ou seja, apesar de a antiguidade influenciar a 

permeabilidade dos clientes à campanha, na verdade, os clientes que transacionam 

naturalmente são os que aderiam ao cartão há mais tempo. Assim, para os clientes 

influenciáveis da ação C, correspondente à melhor campanha de marketing para a fase de 

recuperação, é profícuo segmentar clientes com uma adesão ao cartão mais recente. 

Um último exemplo, analisando a questão associada ao total do valor gasto, em euros, antes 

da implementação da campanha, tem-se que para ambos os segmentos de clientes é uma 

característica de perfil de compras estatisticamente significativa. Contrariamente à variável 

anterior, esta é relevante no mesmo sentido para ambos os grupos de clientes. Isto é, quanto 

menor tiver sido o valor gasto antes do período campanha, mais propenso é o cliente a aderir à 

ação de marketing. Pelo que, desta forma, apesar do valor gasto antes da campanha ser uma 

variável estatisticamente significativa para os clientes alvo da ação, como para os clientes do 

grupo de controlo também é e na mesma proporção, então, em conclusão, o valor gasto antes 

da ação não é uma variável que influencie o comportamento do cliente. 

A equação obtida para a respetiva regressão logística correspondente às características 

significativas para a permeabilidade dos clientes à melhor campanha selecionada para a fase 

de recuperação do ciclo de vida é representada na equação (5.2).  

 

 

(5.2) 

 

Onde: 

Padesão à ação C. é a probabilidade de os clientes influenciáveis aderirem à ação C 

 

Em termos de desempenho do modelo supracitado, os resultados obtidos para a regressão 

logística dos clientes alvo da ação e para os clientes do grupo de controlo foram 

respetivamente, 61,79% e 80,77% para o accuracy, 72,30% e 39,62% para o recall, 44,90% e 

35,59% para a precision e, por fim, 0,700 e 0,693 para o AUC. Para a implementação da 

regressão logística não se verificou necessário efetuar, para nenhum dos grupos, uma 

oversampling da classe permeável. 

Globalmente a todas as fases do ciclo de vida do cliente, as variáveis que distinguem os 

clientes permeáveis são: a localidade do cliente, o género, o número de dependentes, a 

antiguidade de adesão ao cartão, o tipo de contrato e, por fim, o uso de meios digitais e ter um 

segundo titular associado ao cartão. Pelos perfis de clientes analisados verificou-se que a 

idade do cliente e os rendimentos salariais não são características que comportem uma 

influência na permeabilidade dos clientes às ações. 

Foi também incluído no modelo de regressão logística variáveis relativas ao comportamento 

de compra do cliente no mês seguinte à campanha de que foi alvo. Desta análise conclui-se 

que o comportamento dos clientes segmentados permeáveis se assemelha ao comportamento 

dos clientes do grupo de controlo permeáveis. Ou seja, os clientes permeáveis às melhores 

campanhas após o termino do período da campanha começam a adotar um comportamento 

positivo à utilização do cartão, começando a transacionar com maior frequência. 

No que concerne à performance dos modelos implementados, em traços gerais, a medida de 

exatidão de resultados, accuracy, variou entre 61,79% e 99,11%. A precisão dos resultados 

estabeleceu-se entre 13,03% e 71,58%. A medida de recall estipulou-se no intervalo 10,53% e 



Customização de ações de marketing a perfis de clientes 

35 

92,89%. Por fim, o ajuste do modelo, globalmente, foi a métrica mais equilibrada entre todos 

os modelos efetuados, tendo variado entre 0,595 e 0,905. 

O modelo construído permite ao departamento de gestão do cliente e de marketing auferir 

quais as características dos clientes que surtem um efeito mais favorável à adesão das ações 

de marketing em estudo. Assim, para segmentações futuras, para o mesmo protótipo de 

campanha e para a mesma fase do ciclo de vida do cliente, a empresa poderá impactar os 

clientes mais sensíveis e persuadíveis de modo a obter um sucesso maior. 

Em suma, através da regressão logística e por comparação dos grupos de clientes 

segmentados e de controlo, a empresa consegue retirar ilações, por um lado, sobre quais as 

características significativas e relevantes para uma melhor adequação das campanhas para um 

melhor sucesso futuro. Mas, por outro lado, a empresa pode inferir sobre qual o 

comportamento do cliente posterior ao período da campanha. 
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6 Dashboard de monitorização do comportamento de clientes 

A monitorização de clientes constitui uma ferramenta crucial para a realização das diversas 

ações de marketing. Ou seja, é através da análise do perfil de compras dos clientes que cada 

cliente deverá ser imputado a cada tipo de segmento definidos anteriormente. Desta forma, a 

elaboração de um dashboard que permita analisar e antever o comportamento dos clientes é 

fundamental para o departamento. 

Nesta secção é apresentada inicialmente a metodologia para elaboração do dashboard e em 

seguida são exibidos alguns exemplos e elementos fundamentais inerentes à apresentação do 

mesmo. 

Numa primeira versão de monitorização dos clientes do cartão de pagamento, foram 

construídas quatro secções principais que estruturam visualmente a informação contida na 

base de dados da empresa sobre os clientes. E ainda implementadas duas secções auxiliares. 

 

6.1 Estrutura do dashboard 

Para acompanhar de forma lata o efeito das campanhas segmentadas no comportamento de 

compra dos clientes, implementou-se um dashboard, em Microsoft Excel e com auxílio do 

Power BI. A construção deste dashboard possibilita o acompanhamento do ciclo de vida do 

cliente e permite acompanhar diariamente o comportamento dos clientes nos últimos dozes 

meses, bem como conseguir percecionar detalhadamente a sua evolução mensal.  

Um propósito primordial do dashboard de monitorização relaciona-se em conseguir que a 

equipa de marketing atue em tempo real sobre os clientes mais críticos. Isto é, atuar sobre os 

clientes inativos ou pouco ativos de forma a incentivá-los a uma utilização mais frequente do 

cartão de pagamento. Neste dashboard visa-se importante retratar a carteira de clientes atual, 

de acordo com as características relevantes de análise para a empresa. Além desta 

segmentação, acrescentou-se a evolução mensal do comportamento de utilização do cartão 

nos últimos dozes meses e ainda a movimentação dos clientes nos últimos sessenta dias. 

A construção do dashboard assenta sobre a base de dados ligada ao departamento de gestão 

do cliente e marketing. Ou seja, toda a informação nele contida pode ser atualizada 

diariamente, uma vez que todos os dados implícitos no documento bebem informação 

diretamente apresentada nas tabelas criadas pela equipa na base de dados da empresa. 

O principal benefício de a empresa se apoiar neste dashboard para monitorização do 

comportamento dos clientes tem que ver com o auxílio na tomada de decisões em tempo real. 

Na verdade, o uso recorrente deste dashboard permite perceber a movimentação do cliente 

nos últimos sessenta dias e ainda propicia que a empresa retire conclusões elucidativas sobre a 

forma que os clientes utilizam o cartão, onde é que o utilizam, o volume de clientes por 

patamar de transação, dimensão de clientes por patamar de rentabilidade e em que períodos do 

ano ou do mês é mais frequentemente utilizado. 
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A estrutura do dashboard compreende quatro secções principais que se apresentam nos 

pontos seguintes. Na Figura 8 é apresentado o Menu inicial do dashboard onde são indicados 

os botões de ligação às quatro análises principais abordadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Base de clientes 

Numa primeira abordagem pretende-se responder à questão “Qual é a carteira de clientes?”. 

Para tal fez-se a contabilização dos clientes por quatro tipos de indicadores de performance. 

Neste domínio são demonstrados, por um lado, o volume de clientes e a respetiva 

percentagem e, por outro, o número de transações efetuadas por cada variável e, ainda, o valor 

médio, em euros, gastos em cada uma das variáveis.  

No primeiro quadro é vista a carteira total dos clientes, desde o lançamento do cartão, por tipo 

de contrato, bem como o estado de ativação do cartão. 

Num segundo ponto é possível verificar, atendendo aos últimos doze meses, o volume da 

carteira de clientes que não transacionou e dos que transacionariam de que forma o fizeram e 

em que montante médio. Neste tópico são expressos três quadros que contabilizam os clientes 

por tipo de transação, por local de transação e por patamar de rentabilidade. 

Na Figura 9 está ilustrada esta secção do dashboard de clientes. 

 

Figura 9 - Monitorização da carteira de clientes – Base de clientes 

Figura 8 - Monitorização da carteira de clientes – Menu  
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6.1.2 Volume de clientes 

Numa segunda secção pretende-se responder à questão “Qual é a distribuição dos clientes?”. 

Aqui são apresentadas duas leituras dos resultados. Por um lado, é expresso um gráfico de 

proporção de clientes por cada variável em estudo e, por outro, uma tabela complementar com 

o volume de clientes relativa a cada variável presente no gráfico. Ambos os casos são alusivos 

aos últimos dozes meses. Esta área está ainda divida em cinco subtópicos. Em primeiro lugar 

é apresentado o volume de clientes por tipo de contrato, em seguida os clientes por patamar de 

transação, os clientes por tipo de transação, o volume de clientes por local de transação e, por 

último, um quinto subtópico aliado às oito possibilidades de pagamento. 

Na Figura 10 é possível ver um exemplo referente a esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na subsecção referente ao volume de clientes por patamar de transação, a empresa consegue 

visualizar a taxa de utilização do cartão nos últimos doze meses e comparar os resultados 

entre os meses representados.  

No que concerne ao volume de clientes por patamar e tipo de transação, ao volume de clientes 

por local de transação e ao volume de clientes por patamar de rentabilidade, a análise que 

pode ser realizada prende-se com o tipo de campanha que o departamento de gestão do cliente 

e marketing deve incorporar. Estas ações prossupõem a monitorização de um maior número 

de clientes a utilizar o cartão não só para pagamento de compras, mas também para as 

diversas vertentes de levantamentos e transferências bancárias, para pagamento de compras 

não só dentro das lojas da empresa, mas também fora e ainda nas diversas modalidades de 

pagamento disponíveis. 

Em suma, esta secção pretende descrever o comportamento dos clientes nos últimos doze 

meses e auxiliar a empresa no foco de continuar a apostar em ações de incentivo inicial à 

utilização do cartão e/ou informar os clientes das diversas vantagens de utilização do cartão.  

Na Figura A1 do anexo A pode ser vista a imagem correspondente a toda a secção de volume 

de clientes. 

 

6.1.3 Volume de transações 

A terceira área de análise pretende responder à questão “Qual a distribuição de transações dos 

clientes?”, que explora o volume de transações nos últimos dozes meses.  

Figura 10 - Monitorização da carteira de clientes – Volume de clientes 
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Identicamente à secção anterior, também no que compete ao volume de transações, a 

informação é refletida em gráficos e tabelas que analisam o número total de transações por 

tipo de transação, por local de transação e por patamar de rentabilidade. 

O primeiro tópico corresponde à proporção de transações em número e em valor monetário. 

E, os dois últimos tópicos, dizem respeito à proporção das transações expostas por local de 

transação e por modalidades de pagamento. 

Na Figura 11 está apresentada a primeira análise contida no dashboard de monitorização de 

clientes, correspondente ao volume de transações por tipo de transação. Os restantes tópicos 

encontram-se na Figura A2 do anexo A. 

 

 

6.1.4 Últimos 60 dias 

Em último lugar, pretende-se alcançar a resposta à questão “Qual a distribuição dos clientes 

nos últimos sessenta dias?”. 

Para um estudo mais detalhado e ao momento, foi construída uma secção dedicada aos 

últimos sessenta dias, de forma a compreender, em concreto, o comportamento adotado pelos 

clientes nos últimos trinta dias de acordo com o comportamento que tiveram nos trinta dias 

anteriores. Para tal foram elaboradas três tabelas de dupla entrada, em que no eixo vertical são 

alocados os clientes que nos trinta dias anteriores aos últimos trinta dias transacionaram em 

cada um dos atributos avaliados em cada uma das tabelas elaboradas. No eixo horizontal são 

alocados os clientes de acordo com a sua movimentação nos últimos trinta dias. A primeira 

tabela compreende uma análise por patamar de transação, uma segunda tabela correspondente 

à distribuição de clientes por local de transação e por fim, uma terceira tabela com a 

distribuição de clientes por patamar de rentabilidade. 

Pelas informações apresentadas nas três tabelas, de forma geral, a equipa de marketing 

consegue perceber como os clientes evoluem nos últimos sessenta dias. 

Atendendo ao primeiro tópico, pela análise do número de transações que os clientes realizam 

nos últimos trinta dias tendo em conta o volume de transações que tinham nos trinta dias 

anteriores, a empresa pode promover ações de marketing que favoreçam a utilização 

recorrente do cartão. Ou seja, implementação de ações para que os clientes tenham confiança 

para uma utilização diversificada e frequente do cartão. 

Quanto à segunda e à terceira tabelas, permitem ao departamento de gestão do cliente e 

marketing tirar ilações sobre o comportamento dos clientes relativos ao local de transação e à 

modalidade de pagamento. Por exemplo, se um cliente nos trinta dias anteriores só fez 

compras dentro das lojas da empresa, de que forma o mesmo grupo de clientes se comporta 

nos trinta dias seguintes. Deste modo e, uma vez mais, este dashboard apoia a tomada de 

Figura 11 - Monitorização da carteira de clientes – Volume de transações 



Customização de ações de marketing a perfis de clientes 

40 

decisões por parte do departamento de gestão do cliente e marketing sobre que medidas deve 

implementar em ações que reforcem os clientes a utilizarem as diversas vertentes do cartão de 

pagamento. 

Na Figura 12 apresenta-se a primeira tabela desta secção. As restantes tabelas são ilustradas 

na Figura A3 do anexo A. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6.2 Outras informações contidas no dashboard  

Menu 

No início do dashboard é apresentada uma página que contempla o menu, onde são exibidos 

os botões que remetem cada um para cada uma das quatro análises retratadas nos pontos 

anteriores. 

Além da indicação das avaliações enumeradas são ainda ilustrados mais dois botões, em que 

um encaminha para o glossário de termos e conceitos utilizados no decorrer do dashboard e 

um segundo que direciona para um outro menu referente às fontes de informação utilizadas no 

documento. 

Na Figura 8 está representado o menu principal do dashboard. 

 

Glossário 

Devido à complexidade de conceitos e ambiguidade de linguagem que pode originar uma 

leitura incorreta das variáveis foi criado adicionalmente ao dashboard um glossário que pode 

ser consultado a qualquer momento da exploração dos dados. 

É de mencionar que este é o primeiro glossário criado no ceio da empresa e que tem por 

objetivo ser alimentado pelo departamento de gestão do cliente sempre que surgirem 

nomenclaturas adicionais. 

 

Fontes de informação 

Para a concretização do dashboard foi necessário incluir quatro tabelas à base de dados já 

existente da empresa. Estas quatro tabelas são essenciais para alimentar diretamente as 

Figura 12 - Monitorização da carteira de clientes – Últimos 60 dias 
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informações representadas nas diferentes etapas do dashboard. As tabelas construídas e 

implementadas foram concebidas através de linguagem SQL.  

Uma das tabelas criadas permite contar e categorizar as transações que cada cliente fez desde 

que aderiu ao cartão. Isto é, esta tabela reúne informação relativa aos quantos pagamentos o 

cliente fez, quantas transações fez em determinada modalidade de pagamento, quantas 

compras fez fora das insígnias da empresa no último ano. Uma segunda tabela permite contar 

as transações nas mesmas variáveis supracitadas na tabela anterior, mas referindo-se apenas 

aos últimos noventa, sessenta e trinta dias. As duas últimas tabelas contam, agrupado por mês 

desde o lançamento do cartão, o número total de transações realizadas, o valor total gasto e o 

número total de clientes com transações por cada uma das variáveis úteis ao dashboard. 

Deste modo, para dar a conhecer as fontes de informação utilizadas no decorrer do 

dashboard, foi criada uma fonte de dados onde é possível visualizar as tabelas que lhe 

serviram de base. 

A imagem referente ao menu de fontes de informação é apresenta na Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Monitorização da carteira de clientes – Menu de fontes de informação 
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7 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

A empresa onde se inseriu o presente projeto de dissertação de mestrado em ambiente 

empresarial está ligada ao ramo financeiro. Neste âmbito em particular, a instituição é 

licenciada junto do Banco de Portugal que lhe confere poder para a comercialização de 

cartões de crédito.  

Em outubro de 2015, em parceria com outras empresas e entidades financeiras foi lançado no 

mercado um novo cartão de pagamento a crédito e a débito. A grande vantagem da utilização 

deste cartão tem que ver com a possibilidade de atribuição de descontos únicos através de 

uma proposta de base permanente e de ações de marketing realizadas periodicamente para a 

sua carteira de clientes. 

A realização do projeto teve como foco três objetivos. Em primeiro lugar prendeu-se 

desenvolver um modelo de análise de campanhas. Neste ponto, com a análise dos últimos seis 

meses de campanhas de marketing, conseguiu-se identificar as melhores ações para cada 

segmento de clientes tendo em conta a sua fase do ciclo de vida. Para o estudo das campanhas 

utilizou-se a metodologia do uplift modelling. 

Em segundo lugar, após selecionadas as melhores ações de marketing, objetivou-se a 

construção de um modelo de caracterização do perfil de clientes permeáveis às campanhas. 

Aqui, foi essencial, recorrendo à regressão logística, averiguar quais as características 

socioecónomicas e de comportamento de compras estatisticamente significativas, com nível 

de significância de 5%, para a adesão dos clientes às diferentes campanhas de marketing. 

Por último, um terceiro objetivo, que implicou a elaboração de uma ferramenta colaborativa 

de monitorização do comportamento do cliente para auxílio à tomada de decisões para a 

empresa. 

Para o estudo das setenta e oito campanhas recorreu-se à elaboração de um modelo de análise 

estatística. Este modelo permite indicar quais as melhores ações para cada perfil de clientes e 

quais as características dos clientes que influenciam significativamente a permeabilidade de 

cada segmento de clientes às diferentes ações.  

Numa primeira fase foram agrupados os clientes por perfil de compras, partido das seis fases 

do ciclo de vida do cliente foram constituídos doze segmentos de clientes distintos. 

Seguidamente, para cada perfil de cliente identificaram-se as melhores ações de marketing.  

Numa segunda fase, por meio da regressão logística, foi possível identificar quais as 

características socioeconómicas e de comportamento de compras anterior à campanha que 

mais afetam a adesão do cliente às respetivas ações. 

Dos resultados auferidos, através do uplift modelling, foram identificadas as melhores 

campanhas para todos os segmentos, com exceção de um dos segmentos. Para este perfil de 

cliente ainda não foi executada nenhuma ação que se adequasse ao incentivo de utilização do 

cartão para pagamento de compras. Neste ponto, visa-se fundamental que a empresa teste 

outras ações por forma a dinamizar este segmento de clientes. 
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Para a identificação da melhor ação para cada fase do ciclo de vida do cliente foram utilizadas 

três métricas de análise, sendo duas medidas de uplift e uma medida de custo. A primeira 

métrica para avaliação das campanhas corresponde ao uplift de campanha, ou seja, quando os 

clientes cumprem integralmente os requisitos impostos pela ação de que são alvo. Para 

seleção da melhor campanha esta medida tem que ser positiva. A segunda métrica utilizada 

diz respeito ao cálculo do uplift por objetivo. Para cada um dos doze segmentos de clientes 

estabelecidos foram criados objetivos que os clientes deverão efetuar independentemente da 

campanha de que sejam alvo. Para a escolha da melhor campanha esta métrica deverá ser 

máxima. Em último, recorreu-se ao cálculo de uma medida de custo, associada ao custo da 

ação por cliente movido. Aqui dividiu-se o valor total despendido pela empresa na 

concretização da ação pelo módulo de clientes movidos. Como regra de negócio e de acordo 

com o orçamento disponibilizado pela empresa a campanha selecionada como melhor deverá 

ter um custo ajustado. 

Através dos resultados obtidos, tendo em conta o custo de ação por cliente e o uplift por 

objetivo, no âmbito da empresa, foi elaborada uma matriz de campanhas que permite discernir 

entre as melhores e as piores ações concretizadas. Considerando as melhores ações 

selecionadas, o desempenho do modelo promoveu ações com uplift de campanha entre 0,22% 

e 18,88%. O uplift por objetivo para as onze melhores ações estabeleceu-se em 0,34% e 

13,24%. Por último, os custos das ações por cliente variaram entre 0€, correspondentes às 

campanhas informativas, e 30€. 

Globalmente, através dos resultados obtidos pelo modelo implementado, a empresa pode 

identificar qual ou quais as melhores ações de marketing que devem ser realizadas 

futuramente para os clientes ao longo das diferentes fases do seu ciclo de vida.  

O contributo desta análise permite adequar as campanhas para uma maior taxa de sucesso e 

redução de custos financiados pela a empresa. A dar continuidade ao estudo, pela primeira 

abordagem que foi elaborada, o departamento de gestão do cliente e marketing, pode, a médio 

prazo, alargar o estudo definindo um conjunto mais alargado de ações de marketing eficazes 

para cada perfil de clientes. 

Pelos resultados alcançados é possível ainda concluir que as melhores campanhas são as que 

constituem benefícios de valores fixos em prole de benefícios sob a forma de percentagem. As 

taxas de sucesso das campanhas são bastante dispares, no entanto, as taxas obtidas no 

segmento de clientes que visa a recuperação da sua atividade revelaram-se bastante positivas. 

Isto significa que a empresa deve manter a realização das melhores ações de marketing para 

este segmento de clientes. 

Após a análise das melhores campanhas, o estudo incidiu sobre o perfil de clientes 

permeáveis. Foram aplicadas duas regressões logísticas, uma para o grupo de clientes de 

controlo e outra para os clientes alvo das ações de marketing. Seguidamente, por comparação 

das características significativas em ambos os grupos apuraram-se as que eram diverges e 

apenas relevantes nos clientes impactados na ação. Assim, os atributos identificados dizem 

respeito aos clientes denominados de “influenciáveis” e sobre os quais a empresa deve focar a 

sua atenção e despender investimento em campanhas. 

A análise permitiu concluir que as características socioeconómicas têm maior peso e 

influência quando equiparadas com o perfil de compras anteriores à segmentação dos clientes 

à ação de marketing. 

Em particular, atende-se que o género, o número de dependentes, a localidade do cliente, a 

antiguidade de adesão ao cartão, o tipo de contrato, a taxa de revolving e o limite de crédito 

são as variáveis com maior predomínio no comportamento do cliente. Ter uso de meios 

digitais e ter articulado um segundo titular ao cartão comportam uma relevância positiva na 

reação do cliente às diversas campanhas. 
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Em segundo lugar, verifica-se que a idade e os rendimentos salariais do cliente não tendem a 

ser relevantes para caracterizar a permeabilidade às ações de marketing implementadas. 

Avaliando o perfil de compras do cliente, antes e após o período da campanha, afere-se que o 

comportamento do cliente após a campanha é positivo, uma vez que o cliente permeável, em 

geral, continua a utilizar o cartão. Isto significa que as campanhas realizadas tendem a ter um 

efeito assertivo a curto prazo, mas também a médio prazo, salientando o sucesso das melhores 

campanhas realizadas. 

A performance das diversas regressões logísticas aplicadas como modelo de avaliação das 

características estatisticamente significativas à adesão dos clientes às melhores ações incidiu 

sobre quatro medidas de avaliação: accuracy, precicion, recall e AUC. Quanto à medida de 

exatidão, accuracy, os valores de desempenho variaram entre 61,79% e 99,11%. A precisão 

dos resultados estabeleceu-se entre 13,03% e 71,58%. A medida de recall estipulou-se no 

intervalo 10,53% e 92,89%. Por fim, o ajuste do modelo, globalmente, foi a métrica mais 

equilibrada entre todos os modelos efetuados, tendo variado entre 0,595 e 0,905. 

Como melhoria ao modelo construído, para avaliação das campanhas, sugere-se uma medida 

adicional, para além das três métricas atualmente utilizadas para a seleção das melhores ações 

de marketing – uplift de campanha, uplift por objetivo e custo da ação por cliente. Neste caso, 

seria agregado o cálculo do incremento associado ao número de transações efetuadas nos 

trinta dias seguintes ao término da campanha. Esta métrica permitirá selecionar a melhor 

campanha que, por um lado, fomente a utilização do cartão e, por outro, que dê continuidade à 

utilização do cartão no período seguinte à ação. Isto é, a campanha com um sucesso no curto e 

no médio prazo. 

Em segundo lugar, é de mencionar que apesar do cartão ser versátil e capaz de ser utilizado 

em qualquer lado, em qualquer altura e para qualquer tipo de transação, a empresa deve 

continuar a fazer o estudo de análise às campanhas de marketing em especial durante doze 

meses consecutivos. Esta recomendação deve-se ao facto de o departamento de gestão do 

cliente e marketing compreender se há possibilidade de existir sazonalidade durante o ano. 

Para acompanhar o comportamento dos clientes elaborou-se um dashboard de 

acompanhamento e monitorização do perfil de clientes. 

Na estrutura do dashboard foram criadas quatro secções que avaliam o comportamento do 

cliente. Uma primeira secção respeitante à carteira de clientes que nos últimos doze meses não 

realizou nenhuma transação com o cartão e ainda, reflete a carteira de clientes que fez pelo 

menos uma transação com o cartão. 

Na segunda secção é avaliado o comportamento do cliente nos últimos doze meses 

distribuídos por patamar de transação, por tipo de transação, por local de transação e por 

patamar de rentabilidade. 

De forma análoga à secção anterior, na divisão seguinte é retratado o volume de transações.  

Em último lugar, é disponibilizado um quadro de análise do comportamento dos clientes nos 

últimos sessenta dias. Neste tópico, foram construídas três tabelas distintas de dupla entrada, 

onde cada uma avalia uma característica diferente – patamar de transação (número de 

transações), local de transação e patamar de rentabilidade. 

A partir deste dashboard a empresa pode retirar ilações sobre como segmentar os clientes, 

quais os clientes a impactar e ainda quais as ações que deve dirigir a cada fase do ciclo de 

vida do cliente. A interpretação e análise dos dados auxilia o departamento na tomada de 

decisões em tempo real e adequadas aos objetivos da empresa. 

Como melhoria ao dashboard implementado no decurso do projeto, sugere-se a 

implementação de filtros ao dia nas diferentes secções. Este filtro, servirá para que o 

acompanhamento ao perfil de clientes não seja estanque e limitado ao fim do mês, mas que 
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permita avaliar e comparar em qualquer dia do mês a evolução histórica do comportamento 

do cliente. Ou seja, sendo possível comparar a carteira de clientes nos dias homólogos de cada 

mês e, ainda, ao mês homólogo do ano anterior, e assim, avaliar as semelhanças ou 

discrepâncias existentes. Uma outra melhoria a ser implementada relaciona-se com a 

visibilidade da carteira de clientes por data de adesão ao cartão de pagamento, possibilitando a 

análise pela geração do cliente. 

Como trabalhos futuros, propõe-se ainda a elaboração de um dashboard de apoio específico à 

monitorização do desempenho das ações de marketing em curso. Este dashboard permitirá 

visualizar diariamente a evolução das campanhas que estejam a decorrer nesse mês. Neste 

ponto utilizar-se-iam indicadores chave, tais como a taxa de adesão versus a taxa de sucesso 

esperada, um confronto entre o número de clientes alvo, clientes permeáveis e não permeáveis 

e, ainda, tendo em conta o ciclo de cliente que foi alvo da respetiva ação de marketing. Assim, 

além do dashboard de monitorização dos clientes, a empresa teria um segundo dashboard que 

lhe possibilitaria o acompanhamento diário do estado e do sucesso das ações em vigor. E 

sempre que necessário permitiria ao departamento atuar sobre as campanhas e obter uma taxa 

de sucesso mais elevada. 
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ANEXO A: Dashboard de monitorização de clientes 

A.1 Volume de clientes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1 - Dashboard de monitorização de clientes: Volume de clientes 
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A.2 Volume de transações 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2 - Dashboard de monitorização de clientes: Volume de transações 
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A.3 Últimos 60 dias 

 

Figura A3 - Dashboard de monitorização de clientes: Últimos 60 dias 


