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Resumo  

O mercado das telecomunicações está cada vez mais saturado e competitivo. Deste modo, os 

operadores têm vindo a apostar em técnicas analíticas para compreender melhor os clientes e 

prever o seu comportamento, de forma a redefinir as suas estratégias e promover o aumento 

de vendas de produtos e serviços. A empresa operadora de telecomunicações criou um projeto 

para oferecer ao cliente o melhor produto no canal mais indicado utilizando o argumento ideal 

e no timing perfeito. Para acompanhar todas as iniciativas relacionadas com este fim, tornou-

se necessário a existência de um dashboard transversal à empresa, que acompanhe tanto os 

resultados da mesma, como a eficácia das diversas iniciativas levadas a cabo pela empresa.  

Este projeto de dissertação consistiu no desenvolvimento de uma ferramenta de avaliação de 

resultados. Nesta foi possível reconhecer padrões de forma a rever as estratégias já existentes, 

e mesmo delinear novas, tanto a nível operacional como a nível estratégico. Construiu-se, 

assim, pela primeira vez um dashboard transversal à empresa que contém toda a informação 

sobre todas as vendas de produtos e serviços a clientes particulares bem como o desempenho 

dos vários canais de venda. As funcionalidades do dashboard concebido permitem a 

comparação da eficácia das várias campanhas e produtos na empresa, a comparação do 

desempenho entre os vários colaboradores e, ainda, a análise de padrões e tendências para 

definir estratégias futuras mais eficazes. Esta ferramenta resultará numa redução significativa 

de tempo operacional, que anteriormente era dedicado à recolha de dados e construção dos 

dashboards em todas as equipas que dependem destes resultados. 

Ao longo do desenvolvimento do projeto existiu a necessidade de um conhecimento profundo 

do negócio e aprendizagem de novas ferramentas, tanto de análise de dados como de 

visualização. Adicionalmente, através de um algoritmo de data mining, desenvolveu-se ainda 

um modelo de classificação, que permitiu encontrar um grupo de controlo para quantificar o 

impacto das campanhas desenvolvidas pela empresa operadora de telecomunicações. 
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Promotional campaigns: cross-functional results evaluation in the 
telecommunications’ sector 

Abstract 

The telecommunications' sector is becoming more saturated each day, which leads to 

increasing levels of competition. In order to address this issue, companies are changing their 

strategies to include analytical techniques that will allow them to get a better understanding of 

their client preferences, by predicting their behaviors. The company is a telecommunication 

company that started a new project with the goal of giving the clients what they wanted at the 

right time. In order to fulfill this goal, there was a need for developing a transversal dashboard 

that included the company results and the effectiveness of each initiative.  

This project consisted in the development of a new tool for the evaluation of results, capable 

of recognizing patterns in a way that allows the company to review existing strategies and to 

create new operational or strategy-oriented ones. Thus, for the first time, a transversal 

dashboard was built, containing all the information regarding the performance of the 

company's sales channels and the total sales for home users. The tool allows the comparison 

of multiple campaign's effectiveness and products, the comparison of employee performance, 

and also displays analytical patterns/tendencies to define future strategies. All of this will 

result in a significant reduction in operational time. This time was previously allocated to 

dashboard construction in every team that depended on these results. 

This tool development required a lot of knowledge about the business model, but also about 

new tools of data analysis and visualization. Furthermore, a classification model was 

developed by making use of a data mining algorithm that was responsible for finding a 

control group to measure the impact of the campaigns in customer behavior. 
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1 Introdução  

1.1 Apresentação da empresa 

A operadora de telecomunicações é um dos maiores grupos de comunicações e 

entretenimento de Portugal. Foca-se em ser uma empresa sólida, responsável e orientada para 

o cliente. Oferece soluções fixas e móveis para todos os segmentos do mercado, quer clientes 

empresariais quer consumidores particulares. 

A operadora de telecomunicações oferece uma panóplia de produtos aos seus consumidores: 

televisão, internet móvel e fixa, cartões móveis, telefone fixo, cinema e possibilidade de 

publicidade em muitos destes serviços. Oferece pacotes de serviços, em que a base do pacote 

é sempre a televisão fixa e, dependendo do número de serviços adicionais que o cliente 

dispõe, o tipo de pacote pode variar.  

Este projeto de dissertação decorreu no departamento de Customer Relationship Management 

(CRM), mais concretamente, na equipa de Business Intelligence (BI). O departamento de 

CRM é responsável pelas informações e processos dos clientes, procurando suportar os 

restantes departamentos com informações e análises personalizadas. Na verdade, as empresas 

de telecomunicações produzem grandes quantidades de dados e nem sempre é fácil selecionar 

a informação relevante para a tomada de decisões mais adequadas. A dependência que existe 

dos departamentos de Information Technology (IT) impede muitas vezes que mesmo análises 

simples de informação sejam feitas em tempo útil. Neste sentido, existe a necessidade de uma 

equipa dedicada a recolher estas informações e armazená-las numa base de dados (BD) de 

fácil acesso. Esta atividade, permite aos gestores obter e explorar, de imediato, informações 

que necessitem sem recorrer obrigatoriamente ao departamento de IT.  

A equipa de BI, inserida dentro deste departamento, tem um papel fundamental para análise 

do negócio e projeção do mesmo. Tem como objetivo estudar os clientes, analisar o seu 

percurso e prever as suas necessidades/preferências. É também responsável pela recolha e 

tratamento dos dados para efeitos de aplicação de negócio. Gere as bases de todos os clientes 

particulares da operadora de telecomunicações, apostando em estratégias de incremento de 

valor e retenção de clientes. Para o efeito, utiliza os mais avançados conceitos de modelização 

e Data Mining. Neste momento, está principalmente focada em desenvolver técnicas e 

estudos para suportar, com recolha de informação, os problemas que, atualmente, afetam a 

empresa, contudo, responde também a outros pedidos que possam surgir.   

1.2 Objetivos do projeto 

Os operadores de telecomunicação e a operadora de telecomunicações, em particular, operam 

num setor muito competitivo e têm como desafio melhorar os seus resultados. Com o 

aumento da competitividade, mais oferta por parte dos seus concorrentes e preços cada vez 

mais agressivos, torna-se gradualmente mais difícil adquirir e aumentar a receita média de 

cada cliente.  



Campanhas promocionais: avaliação transversal de resultados no sector das telecomunicações 

2 

Face a estes problemas e após a análise dos processos da empresa, compreende-se que um 

maior conhecimento dos clientes poderá, contudo, resultar num aumento de vendas e, 

respetivo aumento de receita, uma vez que ao oferecer o que realmente os clientes pretendem, 

resulta que comprem efetivamente os produtos e mantenham o serviço por períodos de tempo 

mais alargados.  

O projeto consiste, assim, em perceber e estudar os clientes para encontrar o melhor serviço 

para cada um individualmente e adaptar os processos da empresa, na medida em que as 

oportunidades de venda sejam efetivas e maximizadas. Com o objetivo de controlar se, de 

facto, as vendas estão a aumentar e se a estratégia da melhor oferta está a sortir efeitos é 

necessário criar um dashboard e um scorecard para acompanhar estes resultados. 

O objetivo do projeto de dissertação foi, assim, criar um dashboard capaz de monitorizar as 

campanhas, o desempenho dos assistentes e acompanhar a estratégia da melhor oferta para os 

clientes. É um dashboard transversal à empresa, ou seja, representa todos os canais de venda, 

todos os produtos que são vendidos, o desempenho de todos os assistentes de venda e, 

principalmente, todas as consultas-venda realizadas.  

Esta proposta visou criar, pela primeira vez, um sistema de avaliação operacional comum à 

empresa, facilitando e flexibilizando a informação já trabalhada para a organização de uma 

forma rápida, dinâmica e eficaz. De referir que atualmente estes controlos e informação 

encontram-se espalhados por várias equipas, de forma que para se conhecer o desempenho de 

um canal e o sucesso de uma campanha se tenha de recorrer a dois relatórios distintos. Muitas 

vezes este processo de consultar diferentes controlos torna-se muito moroso, por necessitar de 

se localizar primeiro onde se encontram e, posteriormente, obter autorização para os 

conseguir consultar.  

Adicionalmente, constatou-se ainda que havia uma oportunidade de melhoria em algumas 

avaliações de campanhas, nomeadamente no que concerne à mensuração do seu impacto 

epelo facto de algumas não disporem de um control group (CG) associado. Para solucionar 

este problema, a empresa assume que os clientes, caso não sejam submetidos à campanha, 

mantenham o seu comportamento natural ou abandonam os serviços, dependendo dos clientes 

em causa. Neste sentido, a segunda parte do projeto visa criar um CG para campanhas 

publicitadas no canal de outbound, através de técnicas de data mining. 

1.3 Metodologia do projeto  

A metodologia seguida no desenvolvimento do projeto comportou quatro fases, como se pode 

observar na Figura 1. Numa primeira fase do projeto conheceu-se o negócio, mais 

especificamente, o funcionamento da empresa e o seu método de atuação no mercado, os 

problemas que atravessa, como é a sua estrutura organizacional e as principais estratégias e 

processos. De seguida, ainda dentro desta fase, explorou-se a informação relativa ao projeto 

da melhor oferta e às áreas do negócio que estariam envolvidas na iniciativa do dashboard 

operacional. 

Numa segunda fase, planeou-se, através de um cronograma, como e quando seriam entregues 

as várias componentes que a construção envolve. Definiu-se ainda quais seriam as principais 

dimensões e métricas a incluir no dashboard, os filtros da informação mais importantes a 

considerar e que estrutura, quer de apresentação, quer de processamento seria a mais indicada. 
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Figura 1- Metodologia desenvolvida no projeto 

Numa terceira fase, existiu necessidade de alinhar toda a modelação realizada com as equipas 

envolvidas e obter a aprovação dos diretores da empresa para avançar para a última etapa do 

projeto, dado a sua importância a nível transversal. Assim, a última tarefa foi recolher os 

dados, analisá-los e organizá-los, construir um mecanismo para que a tabela final fosse 

atualizada frequentemente e, por fim, recorreu-se à construção da ferramenta e apresentação 

da mesma. 

Para além da componente de desenvolvimento do dashboard, como mencionada 

anteriormente, o projeto de dissertação envolveu ainda o desenvolvimento de um modelo 

analítico para a criação de um CG para que fosse possível aferir o impacto de uma campanha, 

que não tivesse um CG definido aquando da sua execução comercial.  

1.4 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação foi organizada de forma a proporcionar um entendimento gradual dos 

temas abordados e metodologia implementada para que o objetivo e próprio desenvolvimento 

do projeto seja compreendido de forma clara e prática. 

No capítulo 1 é feito uma breve descrição da empresa e do departamento onde foi 

desenvolvido o projeto, seguido da descrição da motivação para o projeto e o seu objetivo 

principal. Finalmente, ainda é descrita, resumidamente, como foi organizou a metodologia em 

várias fases.  

No capítulo 2, apresenta-se o enquadramento teórico dos temas abordados e usados durante a 

realização do projeto, quer para a sua aplicação no desenvolvimento prático, quer para 

construção deste documento. Foram abordados temas maioritariamente relativos a grande 

volume de dados, todas as suas aplicabilidades e técnicas analíticas.  

De seguida, no capítulo 3 é apresentado o enquadramento do projeto, o seu objetivo e, por 

fim, a situação inicial em que a empresa se encontrava antes da implementação do mesmo. 

Deste modo, é descrita a relevância da necessidade de utilização desta iniciativa, 

enquadrando-a também na situação atual do mercado das telecomunicações. 

No capítulo 4, são descritas as várias fases que levaram à construção do projeto, desde a 

definição das métricas principais a apresentar no dashboard, até à própria construção, análise 

de dados e definição de layout da ferramenta. Ainda neste capítulo, foi apresentado uma 

solução para um outro problema que a empresa, por vezes, se deparava, nomeadamente a falta 

de um CG em algumas das campanhas. Foi então descrito como foi abordado o problema e as 

soluções encontradas para a sua resolução. 

Finalmente, no quinto e último capítulo, apresenta-se as principais conclusões alcançadas 

após o desenvolvimento deste projeto e também alguns pontos onde parece existir espaço para 

desenvolvimento mais profundo, ou mesmo alteração de alguns processos, de forma a tornar o 

dashboard ainda mais dinâmico e eficaz. Nesta secção são ainda definidos trabalhos futuros a 

desenvolver e, também, melhorias face à metodologia aplicada, tanto sobre o projeto 

principal, o dashboard, como sobre o modelo desenvolvido posteriormente.  
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2 Enquadramento teórico 

Este capítulo visa enquadrar todos os conceitos teóricos relacionados com o desenvolvimento 

do projeto. Este envolve a utilização de técnicas e ferramentas capazes de analisar um grande 

volume de dados. Adicionalmente, idealizou-se todos os conceitos que seriam necessários 

conhecer para criar um sistema de avaliação de desempenho e como poderia ser representado.  

 

2.1 Big Data 

Sendo o conceito de Big Data, definido posteriormente, recente tanto no mundo corporativo, 

como em ambiente de investigação, tem-se verificado a crescente inclusão do mesmo em 

políticas de trabalho nos vários setores de atividade. Num estudo desenvolvido pela 

McKinsey Global Institute (McKinsey & Company, 2011), Big Data é definido como um 

conjunto de dados com volume tão grande que não consegue ser tratado por clounds de BD de 

aquisição, armazenamento, gestão ou análise (Li et al., 2015). O volume de informação é um 

dos 5V’s que caracterizam o conceito de Big Data, ou seja: volume, variedade, velocidade, 

variabilidade e valor (Li et al., 2015).  

Atualmente, as empresas conseguem ter acesso imediato a qualquer informação relativa aos 

seus processos, isto de forma muito detalhada, o que permite a realização de análises com um 

nível de precisão bastante elevado. Desta forma, a empresa é capaz de aumentar a sua 

produtividade, níveis de desempenho e, consequentemente, adequar as suas ofertas aos 

clientes (McKinsey & Company, 2011) (Williams-Crosby, 2014). À medida que a empresa 

vai atingindo os resultados pretendidos, mais concorrentes começam a adotar estratégias data-

driven, o que resulta num aumento imediato da competitividade. Tais estratégias 

impulsionam, inevitavelmente, o desenvolvimento e a diferenciação das empresas. Contudo, a 

complexidade inerente à adoção destas medidas não é compatível com a utilização de 

tecnologias e ferramentas tradicionais de processamento de dados. Assim, o desafio prende-se 

com a integração dos processos de captação, tratamento e análise numa estratégia capaz de 

conferir vantagem competitiva às empresas.  

De acordo com pesquisas efetuadas pelo MIT, da autoria de Andrew McAfee e Erik 

Brynjolfsson (McAfee e Brynjolfsson, 2012), as empresas que retirem proveito das 

propriedades do Big Data, conseguem alcançar, em média, taxas de rentabilidade e 

produtividade 5 a 6 % acima dos seus concorrentes. Comprovando que a utilização das 

ferramentas adequadas para tratamento de grandes BD promovem inúmeras vantagens, a 

consultora McKinsey & Company, em 2011, estimou que, em países desenvolvidos, através 

do aumento da eficiência nas operações promovido pelo Big data, é possível poupar pelo 

menos 100 mil milhões de euros, sendo esta uma aproximação por defeito, pelo facto de não 

englobar a redução significativa de fraude e a minimização de erros (McKinsey & Company, 

2011). De igual forma, muitos investigadores acreditam que as empresas têm a possibilidade 

de adquirir vantagens competitivas face aos seus concorrentes através do uso das propriedades 

do Big Data na obtenção de informação valiosa para aplicar a seu favor.  
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A indústria das telecomunicações foi uma das pioneiras a explorar as vantagens do Big Data, 

sobretudo em virtude da enorme quantidade de dados complexos que tem ao seu dispor, tais 

como informações relativas à rede e aos pontos de acesso da mesma, chamadas telefónicas, e 

até aos dados dos próprios clientes. Devido à rápida expansão das redes de telecomunicação e 

respetiva adesão por parte dos utilizadores, é de esperar uma certa saturação no mercado deste 

setor. Assim, as técnicas de Big Data têm aqui um papel determinante, visto que uma possível 

solução incidirá na análise exaustiva dos seus dados para aumentar a eficiência dos seus 

processos. Por exemplo, a análise de dados de clientes permite perceber as suas preferências e 

a consequentemente oferecer os produtos mais adequados. Isto permitirá prevenir o abandono 

de clientes e também possibilitará a angariação de novos (McKinsey & Company, 2011). A 

título de exemplo, a Verizon, empresa norte-americana de telecomunicações, demonstrou que 

ao usar um grande volume de dados recolhidos em mais de 4000 redes e em mais de 340 000 

dispositivos (incluindo dispositivos de segurança, de rede e os próprios hosts), melhora 

continuamente o seu desempenho operacional, segurança e, para além disso, permite 

desenvolver o seu plano de investimentos com base nas necessidades dos clientes (Williams-

Crosby, 2014). 

É relevante referir que para que as empresas tirem o melhor partido do BigData é importante 

que selecionem quais os dados, entre milhares, que são proveitosos para retirar conclusões ou 

que servem de base para estratégias a aplicar de forma a beneficiar quer as empresas, quer os 

clientes.  

 

2.2 Business Analytics 

Para esta seleção e complexidade associada às propriedades do Big Data é requerido que as 

empresas desenvolvam, previamente, técnicas sólidas de Business Analytics (BA) para, 

posteriormente, poderem beneficiar das vantagens inerentes ao acesso de um grande volume 

de dados. O conceito de BA está relacionado com os processos de captura, acesso, perceção e 

transformação dos dados em informação relevante para a tomada de decisões relativas ao 

negócio (Popovič et al., 2012). O BA é considerado em 2011 uma das maiores tendências 

tecnológicas, pelo relatório da IBM Tech Trends de 2011 (Heinze, 2016)(Ghazal et al., 2013). 

A área de BA também é responsável por analisar o histórico de dados de várias fontes para 

que seja possível identificar precocemente os problemas e, posteriormente, arranjar soluções e 

estratégias eficazes para combater os mesmos (Heinze, 2016). Neste sentido, as funções de 

BA possibilitam às organizações adquirir informações úteis ou “inteligentes”, que lhes 

permitam sobreviver e prosperar em termos de economia global. Para isto, são desenvolvidas 

análises estatísticas, e de data mining, que permitem identificar tendências e padrões 

(Leventhal, 2010). 

As principais ferramentas de BA centram-se em (Leventhal, 2010):  

• Reporting e visualização de dados; 

• Análise descritiva (análise dos cenários no presente); 

• Análise preditiva (análise dos cenários mais prováveis no futuro). 

Estas ferramentas são cruciais para uma gestão adequada da carteira de clientes das empresas 

competitivas. O facto de as empresas poderem entender e prever o comportamento dos 

consumidores, cria vantagens competitivas face às restantes empresas por oferecerem 

produtos mais ajustados às necessidades dos clientes (McAfee e Brynjolfsson, 2012). Na 

conferência “Computerworld Business Intelligence & Analytics Perspectives”, que ocorreu 

em 2010, Waghray (antigo Chief Information officer (CIO) da Verizon) constatou que a sua 

organização, ao associar técnicas de BA às operações, alcançou uma visão global e consistente 
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de todos os pontos de valor e oportunidades de melhoria. Isto refletiu-se numa melhor 

experiência dos clientes nos diferentes canais, num maior grau de satisfação dos mesmos e, 

consequentemente, numa diminuição da taxa de abandono e consequente aumento do período 

de fidelização (PF) dos clientes (Tom Pica, 2010). 

Uma das ferramentas de BA mais populares no mundo corporativo é a visualização. O 

objetivo da visualização é comunicar a informação através da representação gráfica para que 

seja mais simples analisá-la e retirar conclusões sobre os dados. Quando uma análise é 

suportada por uma representação gráfica torna-se, geralmente, mais simples e intuitivo seguir 

o rumo da análise e percecionar a mesma. Por este motivo, as empresas recorrem 

frequentemente a estas técnicas para não só identificarem facilmente padrões e oportunidades 

de melhoria, mas também para identificar onde existem lacunas de desempenho ou onde não 

se está a atingir os objetivos (Minelli, Chambers e Dhiraj, 2013).  

Para que as conclusões retiradas sejam acertadas é fundamental que a visualização seja 

construída corretamente, sendo necessário que legendas, eixos e explicações ajudem à 

compreensão direta dos dados em questão. Importa ainda referir que o termo “visualização” 

está assim relacionado com todo o processo interativo à volta de imagens e não apenas 

associado a um conjunto de gráficos. Na verdade, quanto mais interativo for o ambiente, 

maior será o incentivo para a exploração de dados e, também, mais fácil será extrair 

conclusões. Para que seja intuitivo e benéfico explorar a multiplicidade de dados, é fulcral que 

haja um grande foco nas temáticas mencionadas anteriormente (Minelli, Chambers e Dhiraj, 

2013).  

O referido constante aumento do volume de dados disponível dificulta a elaboração do 

processo de visualização de dados, dado que muitas ferramentas limitam a quantidade de 

dados com que é possível trabalhar. Neste sentido, as ferramentas de visualização de dados 

também tiveram de se adaptar e sofrer alterações para serem capazes de acompanhar as 

propriedades do Big Data, nomeadamente, o grande volume de dados inerente. Por 

conseguinte, surgem cada vez mais ferramentas que suportam a representação de grande 

volume de dados (Tableau, Microstrategy, Qlikview, Power BI, entre outras). Todavia, ainda 

se pode considerar que há um longo caminho a percorrer no processo de adoção, 

principalmente no mundo corporativo, dado que este caminho exige algum tempo para a 

compreensão e aplicação as suas funcionalidades. Estas ferramentas, através da construção e 

interpretação visual do histórico de dados, têm o intuito de aumentar e melhorar a perceção da 

informação e, de igual forma, ultrapassar os gráficos e dashboards tradicionais (Minelli, 

Chambers e Dhiraj, 2013). 

2.3 Business Performance Management (BPM) 

Nos últimos anos, as abordagens de gestão são baseadas principalmente na definição de 

métricas com base na estratégia e na verificação que esses objetivos são cumpridos. Os 

gestores utilizam, assim, as tecnologias de informação para aferir se os resultados são 

alcançados e se toda a organização realiza as tarefas eficientemente. O processo que retrata 

esta convergência entre a tecnologia de informação e a gestão do negócio é denominado de 

Business Performance Management (BPM). O BPM pode ser definido como a gestão das 

operações do negócio de forma a otimizar o desempenho global, ao atingir, via controlo de 

métricas, aumentos quer da eficácia dos processos, quer do uso eficiente dos recursos 

disponíveis (Eckerson, 2011).  

Apesar de por vezes se confundir os termos BA e BPM, o BPM é uma técnica de negócio que 

utiliza as funcionalidades do BA. Isto é, o BA fornece a infraestrutura tecnológica e 

aplicações necessárias para que seja possível a gestão dos processos de forma a otimizar a 

performance da empresa. Na verdade, a maioria das implementações de BA apenas se limitam 

a um ou mais departamentos, no entanto, o BPM engloba os processos de quase toda a 
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organização. Para o sucesso deste tipo de gestão numa empresa, é necessário que exista um 

alinhamento e partilha de informação transversal, o que muitas vezes é difícil de obter 

(Golfarelli, Rizzi e Cella, 2004).  

Desde 2010, as organizações têm investido no conceito anteriormente explicado, no entanto, 

muitas vezes é mencionado como corporate business management ou enterprise performance 

management. Estas reconhecem o valor do BPM como uma forma de atingir os seus objetivos 

estratégicos, como também um meio de criar e implementar eficientemente estratégias de 

negócio (Ariyachandra e Frolick, 2008). 

O conceito de BPM facilita a criação de objetivos estratégicos e suporta a gestão de 

desempenho subsequente para atingir essas metas. Estes objetivos estratégicos são criados ao 

estipular objetivos específicos e métricas chaves de desempenho (KPI- Key performance 

indicators) que são cruciais para o controlo da performance desejada.  

A estrutura do BPM é composta por quatro processos principais como ilustra a Figura 2. 

Inicialmente é elaborada uma estratégia e o seu plano correspondente e, numa fase posterior, 

são monitorizadas as operações necessárias para o alinhamento destas mesmas estratégias. O 

ciclo é fechado com o objetivo de representar a ideia de continuidade das ações (Ariyachandra 

e Frolick, 2008). 

 

Figura 2- A estrutura do BPM (Eckerson, 2009) 

Um dos problemas do BPM é a resistência que existe, frequentemente, das pessoas face ao 

cumprimento de objetivos. No entanto, para que uma solução de BPM seja eficiente, terá de 

haver um alinhamento entre todos os stakeholders envolvidos. Sendo também fundamental a 

sinceridade dos colaboradores no preenchimento dos dados e a não omissão de informação. 

Aqui é onde os gestores têm o papel de tomar ações corretivas, se necessário, e assegurar que 

a informação é a mais verídica possível. Assim sendo, ter uma equipa de gestão diversificada 

por toda a organização facilita a implementação do BPM (Ariyachandra e Frolick, 2008). 

A necessidade de exprimir visualmente a junção entre a gestão do negócio (BPM) e o BA, 

exigiu às organizações o uso de ferramentas como os dashboards. Ao representarem o 

progresso e o desempenho da empresa, estes são a ligação que existe entre os resultados e os 

objetivos previamente definidos, sendo uma parte fundamental na implementação do BPM. 
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Deste modo, antes de iniciar um projeto de dashboard é importante definir e entender bem os 

conceitos de BPM e BA (Eckerson, 2011).  

2.3.1 Dashboards e Scorecards 

Os conceitos de dashboards e scorecards nasceram da interseção de duas poderosas 

disciplinas: o BA e o BPM.  Estes constituem representações visuais que comunicam 

graficamente o desempenho da organização. A diferença entre os dois conceitos é que, por um 

lado, o dashboard controla a performance dos processos operacionais, enquanto os 

scorecards pretendem representar o progresso da empresa em termos de alcance dos objetivos 

estratégicos (Eckerson, 2011)(Kaplan, R S; Norton, 1992). 

O dashboard é um sistema que comunica as informações relativas ao desempenho de um 

dado processo ou um conjunto deles, por representações gráficas, para controlar se os 

objetivos definidos pelo BPM estão a ser cumpridos. A sua funcionalidade assemelha-se aos 

painéis de controlo de um carro, que alertam quando algo não está de acordo com a 

normalidade, como a necessidade de repor gasolina no depósito. De igual modo, os 

dashboards permitem que os especialistas operacionais e supervisores controlem e ajam 

perante a ocorrência de anomalias ou baixa eficiência. Os scorecards, por outro lado, têm o 

intuito de auxiliar os gestores a acompanhar o progresso das operações de forma a alcançar os 

objetivos estratégicos e rever o desempenho com os subordinados. Geralmente, os gráficos 

dos scorecard incluem comentários com interpretações de resultados e previsões (Eckerson, 

2011).  

Existem inúmeros benefícios associados a estas ferramentas que vão desde o aumento de 

visibilidade, aumento de coordenação, aumento de motivação, uma visão consistente do 

negócio, redução de custos e redundâncias, entrega de informação acionável, entre outros. 

Isto, aliado ao facto de estar acessível a todos os membros das organizações, desde operadores 

a top managers, resulta numa grande adesão à sua utilização por parte das empresas. Assim, o 

uso destas aplicações tem resultado maioritariamente num impacto positivo nos resultados das 

organizações (Eckerson, 2011). 

Idealmente, existem três tipos de aplicações associadas a um painel de controlo (o de controlo 

propriamente dito, análise e gestão), três tipos de camadas para os dados (gráfica, dimensional 

e transacional) e três tipos de dashboards (operacionais, táticos e estratégicos). Os 

dashboards operacionais fornecem informações detalhadas relativas às operações, que são 

atualizadas frequentemente, mostrando assim o desempenho no momento atual da consulta. O 

seu objetivo é assegurar que os processos estão de acordo com os objetivos da produção, 

qualidade e eficiência. Os dashboards táticos elaboram-se para que os executivos consigam 

rever e comparar os diferentes desempenhos nos vários grupos dentro da organização, ou seja, 

têm o objetivo de fornecer informação para análise. Por último, os dashboards estratégicos 

pretendem demonstrar se a organização está a evoluir conforme os objetivos estratégicos 

delineados. Geralmente, estes são elaborados com base na metodologia balanced scorecard, 

que é uma ferramenta utilizada para transformar a estratégia da empresa em ação, para 

remover perdas e para promover uma cultura baseada num alto desempenho (Person, 2009). 

Assim, os executivos utilizam estes dashboards para comunicar as estratégias e verificar que 

as mesmas estão a ser seguidas (Eckerson, 2011).  

Neste sentido, para promover um impacto positivo na organização as iniciativas envolvendo 

dashboards terão de, numa primeira fase, alinhar as métricas e finalidade com todos os 

stakeholders para que seja possível entregar a informação necessária na altura mais indicada 

de forma a otimizar o desempenho e tomar melhores decisões (Eckerson, 2011). 
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2.3.2 Ferramentas para construção do dashboard - Excel® vs Aplicações de BA 

O Excel®, apesar de ser alvo de muitas críticas, permanece o software mais utilizado no 

mundo empresarial. Recorre-se ao seu uso quer para realizar uma análise simples, como um 

cálculo, quer para a construção de dashboards e scorecards. O Excel® é popular devido à sua 

simplicidade e flexibilidade, esta última na medida em que permite inúmeros utilizadores. 

Estas características, aliadas às suas capacidades analíticas poderosas, como elaborar 

inúmeros gráficos e possibilidade de alteração de fórmulas, são umas das razões pelas quais as 

empresas não deixam de recorrer ao seu uso em detrimento de outras ferramentas de BA. No 

entanto, o Excel® padece de algumas limitações. Por exemplo, quando as folhas não são 

cuidadosamente elaboradas, é difícil a sua posterior manutenção (Person, 2009). Além disso, 

outra limitação do Excel® prende-se com o facto de só ser possível trabalhar com 4GB em 

Random Access Memory (RAM) e apenas suportar dados com tamanho até 2GB, isto quando 

se utiliza o novo add-in, o Power Pivot. outra limitação relaciona-se como a impossibilidade 

de o conectar diretamente à cloud (Microsoft, 2016). Estes motivos têm influenciado a 

reflexão das empresas sobre a possibilidade de investirem noutras ferramentas que lhes 

permitam trabalhar e obter bons resultados, percetíveis e no menor tempo possível. Todavia, é 

necessário analisar o tradeoff implícito entre optar pelo Excel® ou por outra ferramenta de 

BA (Person, 2009):   

• Rapidez na análise – o contexto dos negócios, hoje em dia, é muito volátil, o que 

implica, frequentemente, uma mudança nas estratégias e respetivas operações 

associadas. Para que seja possível captar atempadamente estas modificações e se 

consiga adaptar às mesmas, é necessário que as análises sejam feitas de forma rápida e 

eficaz. O Excel® oferece isso aos utilizadores, na medida em que facilmente se analisa 

informação, construindo gráficos ou aplicando formulas. Neste sentido, o Excel® 

excede as restantes ferramentas pela sua simplicidade e praticabilidade. 

• Aversão à mudança- A maioria dos agentes de decisão está familiarizada com o 

Excel® e não dispõe do tempo necessário para se dedicar à aprendizagem de uma 

nova ferramenta. Isto é válido mesmo que esta, futuramente, seja mais vantajosa para 

a empresa. Um sistema de BA tem toda uma componente técnica que é montada num 

período considerável de tempo. Os utilizadores sentem-se confortáveis quando 

conseguem resolver facilmente problemas diários com recurso a processos que já têm 

construídos e com os quais já estão familiarizados. O mesmo não acontece quando se 

procede à adoção de uma nova ferramenta. Em suma, a resistência à mudança de 

grande parte dos utilizadores prende-se com o facto da ferramenta atual servir as suas 

necessidades.   

• Soluções com baixo custo- ao contrário do Excel®, que está inserido como parte do 

Microsof Office, a maioria das ferramentas de BA exige um investimento monetário e 

de tempo, pelo facto de ser um processo moroso. O primeiro está associado ao facto de 

o preço das ferramentas ser elevado. O segundo recai sobre a necessidade de se 

estudar qual a melhor ferramenta a usar e que esta seja aprovada por todos os top 

managers e diretores. Sendo que a maioria dos computadores possuiu o Microsof 

Office instalado, resolve o problema do investimento monetário e do consumo de 

tempo. 

Neste sentido, apesar de muitos utilizadores até disporem da vontade de utilizar novas 

ferramentas de BA, que garantam mais oportunidades de exploração e inovação, acabam por 

não o fazer pelo facto de as empresas ainda serem muito fiéis a esta ferramenta tradicional, o 

Excel®.   
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2.3.3 Métricas de desempenho vs Key Performance Indicators 

Peter Drucker, o pensador e consultor Norte-Americano afirmou que "If you can’t measure it, 

you can’t manage it", assim revelando a importância dos sistemas de controlo de 

desempenho. Para que estes sistemas sejam eficientes, a definição das métricas que irão 

permitir alcançar os objetivos delineados pelas estratégias da empresa é uma das fases mais 

importantes da implementação de um sistema de controlo. Isto porque estas permitem 

verificar se a empresa está ou não a ser eficaz e eficiente nas suas operações e se atingiu os 

níveis máximos do seu desempenho. Assim sendo, as métricas de desempenho são uma peça 

fundamental para que a gestão seja bem sucedida (Eckerson, 2009). 

Num sistema de medição de desempenho, os indicadores das atividades de negócio 

necessitam de estar alinhadas com a estratégia da empresa, contrariamente a um simples 

controlo de resultados. Assim, existe uma definição para cada um destes tipos de controlo, 

métricas e KPI. O que difere nos KPI é que estes incorporam um objetivo estratégico e em 

vez de medirem apenas o desempenho, efetuam-no em relação a um objetivo (Eckerson, 

2009).  

Existem quatro tipos fundamentais de indicadores: os indicadores de tendências, os 

indicadores de resultados, os indicadores de eficiência e os de eficácia. Os primeiros dois são 

utilizados na construção de um sistema de desempenho, em que os primeiros medem o output 

da atividade passada e, frequentemente, é de natureza financeira e, os segundos medem as 

atividades que têm um elevado impacto no outcome do KPI, como por exemplo, as vendas do 

dia (Eckerson, 2009). Relativamente aos últimos dois, o indicador de eficácia mede quanto do 

target se alcançou, isto é, é a comparação do valor real com o valor esperado. Este tipo de 

indicador, necessita, assim, de um plano dado não ser possível medir se não existir um target. 

O indicador de eficiência mede se os recursos estão a ser utilizados da melhor maneira 

(eficientemente) para se produzir os outputs. Muitas vezes, ao ser eficiente pode comprometer 

ser eficaz. Neste sentido, é necessário jogar com os diferentes tipos de indicadores para que 

seja possível atingir da melhor forma a meta pretendida (Kumar, 2011). 

As empresas podem atingir altos níveis de produtividade e orientar a organização numa nova 

direção, ao definirem objetivos e assegurarem o seu progresso, recompensando as conquistas 

e expondo os resultados publicamente. Ao escolher erradamente os KPIs, existe a 

possibilidade de encaminhar a empresa para o fracasso. A organização ao tornar-se eficiente, 

mas ineficaz, no sentido em que apesar de se realizar os processos eficientemente, esteja a 

medir os procedimentos errados para atingir o objetivo principal. Deste modo, é fundamental 

atribuir o tempo necessário à sua definição e alinhamento com todos os membros da 

organização. Segundo Michael Masciandaro, diretor da equipa de BI na Rohm and Haas, 

existem muitos processos que não estão diretamente ligados a estratégia da empresa, todavia, 

se não forem eficientes, podem encandear graves consequências (Eckerson, 2009). 

Os indicadores de desempenho são os meios pelos quais as empresas medem, controlam e 

gerem a eficácia das suas estratégias e delineiam ações para satisfazer os stakeholders. 

Tradicionalmente, são definidos com respeito ao balanced scorecard, o que exige um 

alinhamento constante com a estratégia do negócio. As empresas têm de definir 

cuidadosamente os KPI e os objetivos para cada um dado que estes acabam por ser o coração 

e alma de um dashboard e, consequentemente, da eficácia do BPM (Eckerson, 2011).   

A primeira fase para determinar quais os KPI a construir para um sistema de gestão de 

desempenho é saber que atividades permitem alcançar o outcome desejado. De seguida deve-

se recorrer a um brainstorming para escolher quais se vão utilizar, sendo que uma questão 

essencial para essa escolha é saber que atividades produzem os resultados para o cálculo do 

indicador. Deve ainda ter-se em mente que: devem ser poucos, deve ser possível o drill-down, 

devem ser simples, válidos e acionáveis, devem ter um responsável, devem estar 

correlacionados com os resultados, deve haver um balanço em termos de métricas financeiras 
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e não-financeiras, devem ser aceites por todos, devem ser complementares e completos 

(Eckerson, 2009).  

A estratégia envolvente numa gestão de desempenho alinha, por KPIs comuns, toda a 

organização. Isto torna-se ainda mais desafiante à medida que a organização cresce e se 

fragmenta em vários departamentos, unidades de negócio, níveis de gestão e diversos canais 

de venda. O objetivo e desafio do dashboard operacional é então fornecer relatos dos 

resultados a toda a organização de forma a comparar e assegurar que, os vários membros, 

unidades de negócio, departamentos, cumprem as metas definidas (Eckerson, 2009). 

2.4 Marketing 

As técnicas descritas anteriormente permitem apoiar a tomada de decisão nas várias áreas 

funcionais de uma empresa, nomeadamente o marketing. No contexto do marketing, as 

técnicas de BA e BPM permitem perceber e entender melhor os consumidores e as suas 

preferências para que se consiga oferecer o melhor produto, na altura mais indicada.  

Muitos investigadores na área de marketing acreditam que, atualmente, existe uma 

oportunidade única para as empresas modernas tratarem o mercado como um diálogo 

recíproco entre consumidores e empresas, em vez da abordagem tradicional de Business to 

Consumer (B2C), que se apresenta como uma comunicação unidirecional desde a empresa até 

ao consumidor, sem qualquer interação entre os mesmos (Verhoef e Lemon, 2013). As 

técnicas de BA permitem que a realidade explicada anteriormente, seja possível e influencie 

positivamente diversas áreas do negócio (Ghazal et al., 2013).  

Segundo (KOTLER, 2000), marketing é um processo social em que um grupo de pessoas 

obtém aquilo de que carece e intenta, por meio de criação, oferta e troca de produtos e 

serviços. Kotler defende ainda que o foco máximo é o cliente. Terá como objetivo 

compreender e conhecer detalhadamente os clientes de tal forma que os produtos e serviços 

oferecidos se vendam por si só (Shimoyama e Ricardo Zela, 2002). Desta maneira a empresa 

terá de adaptar os seus processos para conseguir alcançar os lucros previstos e adotar uma 

gestão eficiente para atingir a satisfação dos seus clientes, trabalhadores e sócios. 

O modelo tradicional dos 4Ps (product, price, place and promotion) (Goi, 2009) permite 

agrupar as ferramentas que existem relacionadas com marketing em 4 grandes grupos. O 

objetivo das mesmas é auxiliar as empresas a atingir os seus objetivos e estratégias delineadas 

previamente.  Apesar das tentativas para modificar este modelo ao longo dos anos, este ainda 

se mantém inalterado e continua a ser muito popular (Duncan e Moriarty, 1998).  

A ideia de transformar os processos com base no mercado fomenta a motivação das empresas 

para conhecer as necessidades e desejos dos seus clientes no mercado em questão. 

Consequentemente, têm assim surgido novas abordagens face ao marketing tradicional 

(Grönroos, 1989), nomeadamente o marketing relacional (RM), descrito na secção seguinte. 

Apesar do conceito de RM não ser um termo novo, ultimamente, este tem sido muito aplicado 

no mundo empresarial. O impulso para o seu desenvolvimento surgiu do amadurecimento da 

comercialização de serviços e avanços tecnológicos, que juntos permitiram reconhecer os 

potenciais benefícios deste tipo de marketing, tanto para a empresa como para o cliente 

(Berry, 1995).  

O RM é definido como a identificação, estabelecimento, manutenção, envolvimento, 

modificação e fim das relações com os clientes. Ao criar valor para os consumidores, através 

da identificação do historial dos mesmos com a empresa, as organizações conseguem 

consequentemente aumentar as suas receitas e a lealdade/confiança dos seus clientes (Berry, 

1995). 
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De forma a manter os clientes satisfeitos, fidelizados e a conhecer melhor os mesmos, as 

organizações apostam numa gestão baseada numa relação com o cliente, também conhecida 

por CRM. Para que isto seja possível, as organizações focam-se em reunir e armazenar todos 

os dados relativos ao cliente numa infraestrutura tecnológica própria, de forma a facilitar as 

análises posteriores das equipas BA, com o objetivo de perceber e prever o comportamento 

dos clientes. O CRM é um conceito que implica uma gestão eficaz do portfólio dos clientes e 

uma boa gestão da sua fidelização e retenção (Verhoef e Lemon, 2013)(Ryals, 2005).  

Um aspeto crítico da gestão do valor do cliente (CVM) é a relação do cliente com a empresa, 

na medida que as empresas pretendem atrair novos clientes, reter os existentes, reduzir os 

custos dos atuais e vender mais produtos a cada um. De acordo com (Verhoef e Lemon, 

2013), uma das principais prioridades de mais de 72% das empresas (B2C) é reter ou fidelizar 

os seus clientes, sendo que o investimento em softwares capazes de os gerir ativamente é 

elevado. Num estudo realizado pela Vodafone na Europa, em 2010, 46% dos gestores dos 

sistemas de informação de 500 grandes empresas tinham como foco investir neste tipo de 

gestão (Verhoef e Lemon, 2013).  

As melhores práticas para que as empresas consigam implementar o CVM com sucesso são 

(Verhoef e Lemon, 2013): 

- Usar o CVM para aumentar o desempenho do negócio; 

- Assegurar que o CVM seja mais orientado para o cliente do que orientado para o IT; 

- Definir customer lifetime value como uma das principais métricas; 

- Investir em capacidades analíticas fortes; 

- Perceber os principais mediadores da aquisição, retenção e expansão dos clientes; 

- Gerir os canais para criar valor para o cliente. 

A implementação deste tipo de gestão pode afetar a performance de várias formas. Por 

exemplo, a Telenor, uma das maiores empresas de telecomunicações da Europa, delineou 

várias métricas para medir o valor de cada um dos seus clientes. Consequentemente, a 

empresa focou as suas atividades na retenção dos clientes mais valiosos. Com isto, ao reter 

esse mesmo grupo, conseguiu reduzir cerca de 2% nos encargos globais anuais. A Telenor, de 

igual modo, ao apostar na gestão otimizada de cada cliente, por exemplo enviando mensagens 

de marketing mais direcionadas, alcançou um aumento de receita média de 5 a 10 % por 

cliente (Verhoef e Lemon, 2013). 

2.5 Data Mining 

O conceito de Data mining é relativo à análise e exploração de grandes quantidades de dados 

com o objetivo de descobrir padrões significativos e regras. Por outras palavras, o processo de 

Data Mining é, por vezes, referido como descoberta de conhecimento ou criação de 

conhecimento (Berry e Linoff, 2004).  

Uma das suas maiores aplicações de data mining consiste na construção de modelos de 

classificação. Estes modelos permitem, a partir de um conjunto de inputs prever um target 

específico ou outcome. Uma das técnicas usadas para suportar os modelos de classificação é o 

k-Nearest Neighbour, sendo k o número de vizinhos mais próximos a considerar para feitos 

de classificação (Berry e Linoff, 2004). Para o caso de k=1, com base num conjunto P de 

pontos num espaço dimensional d, para qualquer ponto q, esta técnica descobre um ponto em 

P com a menor distância a q (Darrell e Indyk, 2006).  

Os pontos no espaço “d” correspondem a um conjunto de objetos e as suas coordenadas 

identificam as várias propriedades associadas aos objetos. Para além disso, cada objeto 

também possui uma classificação, como por exemplo uma cor, que o identifica como 
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vermelho ou azul, e que corresponde a uma característica importante adicional. Designando 

esta classificação como o conjunto S (Darrell e Indyk, 2006).  

Uma classificação k-Nearest Neighbor aceita, como entrada, um conjunto de certos pontos, 

em que a cor é desconhecida, e devolve a cor predominante de entre os k-vizinhos mais 

próximos, como sendo a cor prevista para o objeto para o qual a cor é desconhecida (Darrell e 

Indyk, 2006).  

Como o problema do Nearest Neighbour sofreu uma extensa investigação no campo de 

geometria computacional, existem, atualmente, várias soluções computacionalmente 

eficientes para atacar este problema (Darrell e Indyk, 2006). 
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3 Apresentação da situação inicial na empresa 

Em Portugal, existe uma forte pressão concorrencial entre as três principais empresas de 

telecomunicações: MEO, NOS e Vodafone. Isto provocou nos últimos anos a saturação do 

mercado e, consequentemente, a estagnação das vendas. Segundo a ANACOM, no final do 1º 

trimestre de 2017, 87 em cada 100 famílias dispunham de um pacote de serviços, havendo um 

crescimento de apenas 1% face ao período homólogo. Este foi o crescimento mais baixo 

registado desde 2011 (ano que se começou a recolher este tipo de informações). Na verdade, a 

receita mensal por subscritor dos serviços em pacote, em Portugal, atingiu 41,57 euros, 

descendo 1,6% face ao período anterior. Pode-se observar na Tabela 1, um quadro resumo dos 

serviços por pacote. No anexo A, também se pode verificar a fatura média mensal dos clientes 

residenciais, no ano 2016 e 1º trimestre de 2017, com as ofertas em multiple play. Esta tem 

decrescido na maioria dos pacotes (ANACOM, 2017).  

 

Tabela 1- Receita média mensal por subscritor de pacote de serviços, por tipo (ANACOM, 2017) 

 

Apesar do investimento constante em estratégias baseadas em promoções, mais serviços em 

pacotes, baixa de preços e promoções, não houve uma variação significativa nas vendas. Para 

contrariar estas tendências a empresa tem revisto as suas estratégias, procurando novas formas 

de maximizar o valor de cada cliente e reduzindo as taxas de abandono de clientes.  

Neste sentido, a operadora de telecomunicações criou o projeto Next Best Offer (NBO) onde 

delineou estratégias que visam captar o máximo de clientes possíveis, reter os existentes e 

aumentar a receita média de cada um. O objetivo do projeto é então maximizar o valor de 
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cada cliente, através da oferta certa, no canal adequado, com o argumento comercial ajustado 

e no timing correto.  

Algumas das estratégias defendidas na elaboração do projeto surgiram após se reconhecer que 

vários processos careciam de melhoria ou inovação. Um dos identificados foi o processo de 

venda, em que se constatou que os procedimentos podiam ser melhorados se houvesse mais 

informação disponível sobre o cliente. De facto, atualmente existe oportunidade de melhoria 

no que concerne ao alinhamento entre produto/serviço promovido e o cliente, dado as ofertas 

não serem apoiadas por estudos prévios, através de técnicas analíticas, mas sim feitas de uma 

forma massificada. Por exemplo, um cliente que veja muita televisão, mas não consuma todos 

os minutos e dados móveis disponíveis no seu cartão móvel, a empresa ao lhe propor 

aumentar o número de canais extras, como a Sport Tv ou TVCine, seria provável que 

aceitasse, no entanto, a probabilidade de aderir a uma oferta relativa a mais minutos ou mais 

dados móveis no seu cartão, já não seria tão elevada. Com isto, podia haver uma perda de 

oportunidade de se realizar uma venda. Na verdade, as propostas são apenas baseadas ou na 

experiência do assistente ou no serviço que o cliente já possui, isto é, todos os clientes que 

tenham um pacote de televisão, internet e telemóvel é-lhes sugerido, por exemplo, aumentar o 

número de canais premium. Porém, estas propostas a não serem baseadas no que realmente os 

clientes estão dispostos a comprar, não estão a resultar num aumento significante de vendas. 

De forma a completar estas informações mais pessoais sobre cada cliente e promover um 

aumento de vendas, um dos objetivos do projeto é, através de uma equipa especialista em 

técnicas de BA, desenvolver mecanismos para classificar e prever o comportamento dos 

clientes. 

Muitas outras oportunidades, onde era notório a necessidade do estudo prévio sobre os 

clientes, foram identificadas. Desde a maximização de contacto por parte dos call centers até 

à utilização de uma ferramenta única em todos os canais de forma a tornar tudo uniforme e 

aumentar a facilidade de acesso aos dados. Apesar disso, esta dissertação foca-se apenas numa 

iniciativa do projeto, que foi criada para acompanhar a eficácia das restantes iniciativas e 

verificar se existe um aumento significativo de vendas em detrimento das mesmas. O objetivo 

desta iniciativa é, assim, construir um dashboard operacional, que seja transversal à empresa 

e que comprove o aumento de vendas através da implementação das estratégias definidas pelo 

projeto, nomeadamente, o seguimento das marcações.  

Por seguimento de marcação entende-se que um cliente que tinha uma campanha/ produto 

associado em sistema, para se desenvolver uma ação comercial, adere a essa mesma 

recomendação. Um só cliente pode estar marcado com diferentes campanhas, o que significa 

que os assistentes podem optar por uma destas. Concluiu-se ainda que cada uma destas 

marcações pode ter associada inúmeras ofertas, ou seja, o assistente pode ainda, dentro de 

cada marcação, optar por um dos produtos disponíveis. As restantes iniciativas do projeto têm 

como objetivo recomendar o cliente com o produto ou campanha mais indicado para ele. 

Neste sentido, a construção da ferramenta demonstrará as vantagens que o projeto 

proporciona à empresa, mais especificamente, a satisfação dos clientes e o aumento de 

vendas. Para além de avaliar o desempenho e eficácia dos assistentes a venderem as 

marcações dos clientes, ainda pretende verificar se, de facto, as recomendações sugeridas pela 

equipa do projeto são as mais indicadas. Com isto, será também possível avaliar a 

rentabilidade do esforço alocado ao estudo dos clientes. Em suma, com o objetivo de analisar 

onde se encontram quer os problemas quer as virtudes, vão ser avaliadas duas perspetivas no 

dashboard, o seguimento de marcações e o desempenho dos assistentes. 

Após compreender o objetivo do projeto e da iniciativa, analisou-se a razão da necessidade de 

um dashboard e o que havia até ao momento para controlar o desempenho dos assistentes e a 

eficácia das campanhas. Contudo, para que este diagnóstico fosse mais eficaz, numa fase 

inicial, explorou-se a estrutura e funcionamento da empresa. 
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Estrutura empresa - Diagnostico interno: 

A empresa divide-se em cinco grupos, porém, esta iniciativa só é influenciada por um deles. 

Deste modo, apenas se analisou esse grupo. Pode-se observar a sua estrutura organizacional 

na Figura 3. Esta é relativa às áreas focadas no segmento de clientes particulares. Esta secção 

divide-se então em equipas dedicadas aos canais, as equipas dedicadas às vendas particulares 

neste caso, outras dedicadas ao produto, a do produto móvel e convergente e a dos produtos 

fixos e, por fim, equipas de suporte, a de CRM, onde está a ser desenvolvido o projeto, e a 

equipa de vendas particulares. Sendo o objetivo do projeto NBO, oferecer o melhor produto 

com o argumento ideal no momento certo e no canal que mais se adeque foi necessário 

aprofundar o conhecimento sobre todos os processos que influenciam diretamente estas áreas.  

 

Figura 3- Estrutura organizacional do segmento particular 

Os produtos dividem-se em três grandes grupos: fixos (televisão, internet fixa, telefone fixo), 

móveis (voz móvel e banda larga móvel) e conteúdos (canais premium, videoclube). Os 

pacotes têm sempre como base um serviço fixo, que geralmente é o serviço de televisão. 

Posteriormente, podem dispor de mais serviços fixos ou também serviços móveis associados 

ao pacote. Em outras situações, os serviços móveis só se encontram associados à fatura e não 

ao pacote são considerados clientes com serviço fixo e integrado, sendo que se só possuírem 

de serviço móvel, são considerados stand alone, ou clientes móveis. Para além disso, se 

começarem por ser clientes móveis que posteriormente aderem a um serviço fixo, são 

considerados clientes convergentes. 

Um cliente tem um perfil que está relacionado com os serviços que dispõe. Para além do 

pacote base ainda pode ter variantes como o aluguer de equipamentos, canais premium, entre 

outros. Cada um tem associado uma conta de cliente e uma conta de serviço, uma receita 

média (ARPU) e um PF. Para a empresa é importante que estes dois últimos sejam analisados 

cuidadosamente, uma vez que influenciam diretamente as receitas e podem significar um 

trigger para uma venda ou para um abandono. Quando um consumidor muda de pacotes é 

considerado um movimento de base, em que não pode ser considerado como uma saída, mas 

sim uma movimentação.  

A gestão dos canais está inserida na equipa das vendas particulares, em que se subdivide em: 

equipas dedicadas ao comercial e outras focadas no retalho. As primeiras são responsáveis 

pelas lojas próprias, as de franchising, revenda e moderno. Sendo que as segundas, são 

responsáveis quer por canais pull, quer por push. Por um lado, o canal de outbound e venda 

porta-a-porta (VPP) são considerados como push, por outro, os canais do serviço de apoio ao 

cliente (SAC), mais conhecido como canal Mais, o inbound (clientes que pretendem saber 

informações), a retenção reativa e a web são associados ao pull. São considerados como 

canais assistidos: lojas próprias, lojas de franchising, canal Mais e Inbound/web. No 

desenvolvimento do dahboard, numa primeira entrega, os canais incluídos foram os 

assistidos, a retenção reativa e o outbound. 

Gradualmente, integraram-se no projeto todos os canais, mesmo os de apoio ao cliente, uma 

vez que todos devem assumir as interações com o cliente como oportunidades de venda. 

Assim, mesmo que um cliente contacte a empresa apenas para pedir uma informação, ou 
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mesmo para realizar uma reclamação, os assistentes estão treinados para resolver o problema 

e sugerir um novo serviço ou campanha.   

Adicionalmente, as ferramentas que os assistentes utilizam para consultar os clientes e efetuar 

as vendas podem variar de canal para canal, ou mesmo entre o próprio canal. Por exemplo, as 

lojas utilizam, por vezes, duas plataformas, uma para consultar os clientes e outra para 

verificar as marcações que lhe estão associadas. Pelo facto de em algumas destas plataformas 

não ser possível extrair a informação das consultas, nomeadamente a identificação do 

colaborador que a realizou e o cliente que foi consultado, nesta primeira fase, não se irá 

incluir no dashboard estas, apenas as que se consegue descodificar as informações. 

Relativamente ao argumento e momento ideal, será desenvolvido pela equipa de BI, em que 

identificará padrões e previsões sobre os clientes. Isto é, ao recorrer à análise de dados e 

modelação preditiva, irá estudar todos os perfis e características dos clientes para formular 

uma recomendação específica para cada grupo semelhante. Deste modo, as probabilidades de 

o argumento ser ideal no momento de venda serão elevadas. Assim, foi fundamental perceber 

como e que tipo de marcações eram realizadas para uma melhor avaliação da eficácia dessas 

recomendações no dashboard. 

A comunicação entre as várias equipas é frequente e fluida. Porém, cada uma foca-se nos seus 

próprios objetivos. O que pode explicar o facto de ainda não existir um dashboard transversal 

e partilhado por todos. Assim sendo, cada equipa tem os seus próprios controlos. Por vezes, 

mesmo que o diretor seja o mesmo, como o caso do departamento de produto móvel e 

convergente, existe mais que um dashboard. Naturalmente, por não existir um dashboard 

global e várias equipas a acompanhar os mesmos resultados, pode existir duplicações de 

métricas, que muitas vezes são equivalentes. 

Nos departamentos de canais, existe um maior número de ferramentas de controlo, visto que 

cada gerente para encaminhar as suas equipas de assistentes a cumprir os objetivos, tem a sua 

própria ferramenta de avaliação. Adicionalmente, existem diferentes controlos sobre estes 

gestores até aos responsáveis por reportar aos diretores. Consequentemente, cada encarregado 

por gerir uma equipa ou um conjunto delas personaliza e analisa o seu próprio dashboard. 

Para compreender melhor todo este processo visitaram-se três gerentes, uma responsável por 

uma equipa do canal SAC, um responsável por uma loja e, por fim, um encarregue de uma 

equipa que contacta os clientes com campanhas promocionais (do canal outbound).  

Cada gerente do canal SAC é responsável por controlar e incentivar os assistentes que lhe 

estão encarregues. Por um lado, o controlo é utilizado para definir como se distribuirá os 

prémios, por outro, serve para analisar onde existem os problemas e verificar se os objetivos 

estão a ser cumpridos. Os responsáveis da equipa recorrem, assim, diariamente, a esta 

ferramenta para melhorar o nível de desempenho dos seus funcionários e definir estratégias 

quando encontram uma anomalia. Os objetivos, geralmente, são diários ou semanais e, caso 

os assistentes os cumpram, são premiados. Pelo facto dos assistentes se basearem na sua 

experiência de venda e no conhecimento antecipado dos prémios, torna-se frequente não 

proporem aos clientes os produtos para os quais estão marcados em virtude de considerarem a 

venda de outros produtos/campanhas mais vantajosas para eles. A falta de informação 

disponível sobre os assistentes que efetuaram a venda, promove uma maior dificuldade para 

os gerentes controlarem as vendas.  

Relativamente ao canal outbound, o procedimento é muito semelhante ao canal SAC, todavia, 

os assistentes estão alertados que num dado dia, ou durante um período de tempo, só é 

possível vender uma certa campanha ou produto, sendo que são prejudicados caso não o 

façam. Consequentemente, esse canal é o que apresenta uma maior taxa de seguimento de 

marcações.  
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Por último, na visita às lojas próprias concluiu-se que o controlo funcionava igualmente por 

um sistema de objetivos e prémios monetários. Cada loja tem uma equipa, sendo que a 

gerente pode decidir dividi-la em duas para promover uma competição saudável entre ambas e 

aumentar a produtividade dos seus colaboradores. Este canal desenvolve competições a nível 

nacional, sendo que têm bastante adesão por parte de todas as lojas. Assim sendo, no 

momento de lançamento das recomendações do projeto NBO, caso haja um alinhamento com 

o canal, os responsáveis poderão incluir nas suas competições um objetivo relativo ao 

seguimento de marcações, sem prejudicar os níveis de desempenho. Tal ato, iria promover um 

aumento de seguimento de marcações e manter o funcionamento atual do canal. Atualmente, 

tal como nos restantes canais, os assistentes baseiam as suas vendas na sua experiência e nos 

prémios associados a cada venda, não respeitando, por vezes, as marcações associadas aos 

clientes.  

O controlo existente nas equipas responsáveis pelas campanhas e produtos é realizado pelos 

gestores de produto. O objetivo destes dashboards é analisar se o produto ou campanha em 

questão está a produzir os resultados esperados e se existe algum indicador que alerte uma 

possível melhoria ou mudança. Existe, assim, uma oportunidade de melhoria relativa à 

otimização de tempo associada à construção de cada um destes dashboards caso existisse um 

que facilmente fosse adaptado a cada campanha/produto.  

Existe ainda a oportunidade de fortalecer o alinhamento entre os diferentes controlos e 

equipas, de forma a ser possível, por exemplo, comparar a eficácia de duas campanhas 

distintas. De facto, por vezes, pela falta de um dashboard global, torna-se difícil esta 

comparação, dado que algumas métricas diferem de um para outro dashboard, isto é, a forma 

como são calculadas e que o que consideram como numeradores e denominadores é distinta. 

Por vezes, a venda de uma dada campanha pode influenciar a não venda de outra. Assim 

sendo, não só devia existir um dashboard comum para avaliar estes casos e ter uma perspetiva 

global de todas as campanhas para, posteriormente, analisar em detalhe cada uma delas, como 

também, uma estrutura com as principais métricas e como uma regra para as calcular. A título 

de exemplo, o dashboard da campanha Upsell (que se foca em vender mais um serviço ao 

cliente, isto é, por exemplo, um cliente que disponha do serviço de televisão e telefone fixo é-

lhe proposto o serviço de internet) apesar de avaliar as vendas nos distintos canais, não 

distingue, nem analisa a possibilidade de um cliente não aderir à campanha em detrimento de 

aderir a outra. Isto é, apesar de ser considerado um insucesso para esta campanha em 

específico, acaba por ser um sucesso para outra e para a empresa. 

Existe ainda uma falta de alinhamento entre as diferentes equipas sobre que métricas incluir 

nos controlos, todavia, a maioria apresenta os seguintes indicadores e dimensões: 

• Volume de consultas – para conhecer a dimensão de contactos que a empresa atinge 

por dia, ou seja, quantas possibilidades de venda existem de forma a, posteriormente, 

comparar com o número de vendas realizadas; 

• Volume de vendas- tanto para os canais, como para as equipas de produto, na verdade, 

para toda a empresa é crucial avaliar se está a vender. Por um lado, é importante para 

os canais saber qual é o desempenho dos assistentes nas vendas, face ao volume de 

consultas, e, para os produtos conhecer as vendas que se estão a realizar para um dado 

produto, ou campanha. Por fim, para a empresa, como um todo, é fundamental haver 

vendas para que haja aumento de receitas; 

• Volume de adesões- o volume de vendas, apenas é relativo à informação 

providenciada pelos assistentes, quando os clientes afirmam aceitar, todavia, estes 

mais tarde, têm que aderir efetivamente. Apesar de o volume não diferir 

significativamente, nunca é o mesmo, ou seja, existe clientes que após aceitarem 

verbalmente, não aderem ao serviço, numa fase posterior;  
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• Taxa de adesão – é uma das principais métricas analisadas nos dashboards existentes. 

Esta permite observar se o desempenho dos assistentes está a ir de encontro com as 

expectativas e se as campanhas/produtos estão a ser bem-sucedidas. 

• Evolução de receita média por cliente (ARPU) e PF – a empresa considera que estas 

duas evoluções são de extrema importância, dado revelarem a sustentabilidade da 

organização e o valor de cada cliente. Por vezes, para aumentar o PF a empresa opta 

por diminuir o ARPU, todavia, tal ação implica que o cliente mantenha o serviço 

durante mais tempo. Neste sentido é crucial perceber, através desta métrica, se os 

clientes permanecem, de facto, mais tempo. 

• Sobrevivência – juntamente com as métricas de adesão às campanhas, torna-se 

fundamental para as equipas responsáveis pela gestão identificar se apesar das taxas de 

adesões às campanhas serem elevadas, ou baixas, os clientes sobrevivem ou não a um 

dado período de tempo, geralmente 45 dias, com o serviço que adquiriram. Assim, 

analisando estes dois indicadores simultaneamente será possível decifrar o sucesso de 

uma campanha e do desempenho dos colaboradores a promovê-la. 

Sem indicadores comuns não é possível a comparação direta entre os diferentes produtos e 

canais. O facto de uma equipa responsável por um dado produto, defender que o seu 

desempenho está acima da normalidade, não significa que não esteja a provocar a diminuição 

das vendas num outro produto. Neste sentido, é crucial que existam indicadores únicos e 

transversais para comparem e explicarem estas situações. 

Apenas existe um único dashboard transversal e comum à empresa. Este engloba as vendas 

de todas as campanhas nos diversos canais, todavia, não é aceite por todas as equipas. A sua 

construção surgiu da necessidade da existência de uma comparação entre os canais, em que 

fosse visível os que respeitavam com mais afluência as recomendações (marcações), os que 

tinham melhor desempenho e as campanhas mais eficazes. Era esperado que, quer os canais, 

quer os gestores de produto, utilizassem os resultados expostos como bases para criar 

estratégias e decidir novas implementações. Um dos objetivos foi também criar, pela primeira 

vez, indicadores comuns a toda a organização e uma regra para a construção dos mesmos, isto 

é, indicadores semelhantes, mesmo que implementados noutros dashboards. Os três 

principais motivos para haver espaço de melhoria, face a este projeto é a possibilidade de 

apresentar um maior detalhe, envolver, desde uma fase inicial, as equipas dos canais e 

produtos e, por último, fornecer mais informação sobre as marcações. Apesar de permitir 

comparar os diferentes canais e campanhas, esta ferramenta não possibilita analisar que 

assistentes realizaram as consultas e vendas, perceber que tipo de clientes foram consultados e 

aderiram, nem ter uma noção realista de se efetivamente houve um seguimento de marcações 

ou não. Independentemente de haver taxas de seguimento de marcações, estas não são muito 

confiáveis, uma vez que são apenas relativas a marcações gerais. A análise que se realizou, 

apenas afere se o cliente aderiu a um pacote inserido num grupo de marcações. Geralmente, 

este conjunto é vasto e difere nos preços associados a cada pacote. Assim sendo, 

eventualmente, ao se considerar que houve um seguimento de marcação pode significar uma 

venda com uma receita inferior ao pacote que o cliente tinha associado. Por exemplo, os 

clientes que têm o pacote referente ao serviço de televisão, internet e telefone fixo são 

considerados clientes 3P, no entanto, esta classificação é geral porque as tecnologias, 

velocidade de internet, canais disponíveis, entre outros diferem e fazem variar o pacote e, 

principalmente, o preço. Neste sentido, estes clientes que tenham uma marcação de Upsell 

para aumentar o número de serviços têm ao dispor uma panóplia de produtos diferentes com 

base nas diversas características, como o caso da tecnologia. Consequentemente, é incorreto 

considerar um sucesso a adesão a uma marcação de um cliente apenas por aderir a um produto 

dentro do grupo global 4P. 
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Esta escassez de detalhe e falta de coerência do seguimento de marcações, influenciou a 

pouca adesão das equipas à ferramenta. Assim, existe uma oportunidade de melhoria deste 

relatório para que os colaboradores optem por usar o dashboard global face aos já existentes. 

Entende-se que um dashboard com um nível aceitável de detalhe é um ponto crucial para a 

sua valorização e para obter a aprovação de toda a organização. Assim, esta vertente auxiliará 

os gerentes a controlar os seus assistentes, tal como permitirá compará-los e perceber se uns 

segmentos de clientes são mais ou menos propícios a aderir a uma campanha.  

Em média, o tempo para a obtenção e tratamento dos dados para construir um novo 

dashboard operacional, corresponde aproximadamente a um mês de trabalho de um 

colaborador. Como existem inúmeros dashboards na empresa, existe uma oportunidade de 

melhoria relativa a uma alocação mais eficiente dos seus recursos. Assim, a existência de um 

dashboard global permitirá a todas as equipas de canais e produtos alocarem os seus recursos 

apenas a analisar os resultados provenientes da ferramenta comum, ao invés de construírem 

processos para extrair os dados das bases de dados sempre que uma campanha ou um produto 

novo sejam lançados. 

As estruturas de apresentação destes controlos, maioritariamente, são desenvolvidas no 

software Microsoft Excel®, sendo que utilizam a ferramenta Pivot Table para filtrar a 

informação e, posteriormente, analisá-la. Este mecanismo é alimentado, geralmente, ou por 

cubos criados pelas equipas de IT ou mesmo pela equipa de BI, ou tem ligação ao software 

SAS Entreprise Guid, que os extrai em bruto da BD e os trata de forma a serem exportados no 

formato pretendido. Independentemente de existir softwares mais poderosos para a 

visualização de dados, o Excel®, continua a ter na operadora de telecomunicações uma 

presença histórica muito forte.  

Para exemplificar como são, atualmente, realizados os controlos, nas figuras 4 e 5 está 

representado uma parte de um dashboard relativo à avaliação de uma campanha. De referir 

que este, em específico, foi criado recentemente e é utilizado, por algumas equipas, quando 

precisam de verificar o volume de adesões e conhecer o sucesso da campanha. Note-se que os 

valores foram manipulados com o objetivo de apresentar um exemplo na dissertação. 

A Figura 4 exibe o quadro resumo de todo o relatório relativo à campanha e a Figura 5 

representa uma parte de uma das folhas existentes. Neste caso, optou-se por exemplificar uma 

folha relacionada com as adesões. Como se pode observar, nenhuma das páginas têm um teor 

elevado de dinamismo, sendo que a primeira é estática e não é possível aplicar filtros para 

navegar para um maior nível de detalhe e entender os números apresentados.  
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Figura 4- Representação de uma folha de um dashboard que avalia uma campanha- folha relativa ao quadro 

resumo desse relatório. 

Apesar da Figura 5, contrariamente à anterior, não ser estática, apenas é possível aplicar 

filtros a um gráfico de cada vez. Ou seja, para ser possível observar os gráficos de uma 

página, para um dado detalhe, é necessário filtrar todos os gráficos separadamente. Assim, 

existe uma oportunidade de melhoria criando filtros ao nível da página e não individuais. Para 

além disso, pelo facto de se recorrer a Pivot Tables para criar os gráficos, o espaço entre a 

representação dos mesmos fica alargada. Note-se que se ocultaram algumas colunas, na 

Figura 5, para ser possível representar pelo menos dois gráficos, sendo que na realidade estes 

encontram-se ainda mais espaçados. Esta página ainda dispõe de mais dois gráficos mais para 

a direita, contudo, não foi possível representá-los na figura. Outro aspeto a destacar é o 

elevado número de folhas distintas que o documento possuí. Para analisar o sucesso da 

campanha terá de se percorrer as diferentes folhas e transitar de umas para as outras, alterando 

os filtros, para obter uma melhor compreensão e perceção dos números. Cada folha representa 

um canal ou uma análise diferente e, no quadro resumo, onde se encontra a análise resumida, 

não é possível aplicar filtros. Em suma, a análise completa da campanha requer tempo 

dedicado a analisar as várias folhas com diferentes filtros. Para além disso, dado os dados 

encontram-se todos inseridos nas folhas de cálculo torna moroso o processo de aplicar os 

filtros a cada gráfico e fórmula presente no dashboard. De referir ainda que o dashboard 

analisado anteriormente é um dos mais recentes existentes nas equipas de controlo, ou seja, 

existe dashboards ainda mais problemáticos para analisar campanhas e níveis de desempenho. 
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Figura 5- Representação de uma folha de um dashboard que avalia uma campanha. 

A iniciativa terá, assim, de acompanhar a performance das diferentes iniciativas, ser 

desenvolvida de forma incremental, introduzir as métricas fundamentais, alinhá-las numa fase 

inicial do projeto e, por fim, oferecer uma visualização fácil e, principalmente, dinâmica.  

Como referido anteriormente, ainda no âmbito da dissertação, identificou-se uma outra 

oportunidade de melhoria. Na empresa, existe ainda a necessidade de medir o impacto de uma 

campanha, quando esta não tem um grupo de controlo (CG) associado. Geralmente, as 

campanhas que se pretende medir o impacto são as que são enviadas para o canal outbound. 

Aqui o objetivo dos colaboradores é contactarem um segmento de especifico de clientes para 

lhes promoverem uma ação comercial. Assim, ao incentivar os clientes a aderir a um dado 

serviço/produto, importa medir o que este ato, em termos monetários, significa para a 

empresa. Para que seja possível medi-lo é necessário analisar o comportamento dos clientes 

que são contactados pela equipa de outbound e os que não são, mas têm um perfil semelhante 

aos loteados. Contudo, a empresa, em algumas campanhas, opta por não criar um CG antes de 

os enviar para serem contactados em outbound. Tal acontece por a empresa pretender vender 

o máximo que conseguir. Os grupos de controlo (CG) são grupos de clientes que 

propositadamente não são alvo da ação, a fim de se avaliar as diferenças de comportamento 

face ao target group (TG).  

Até ao momento, para medir o impacto de uma campanha, que não tenha CG, assume-se que 

os clientes, quando mão são alvo de nenhuma ação comercial apresentam um comportamento 

estável ao longo do tempo e que mantêm os seus serviços.  

No contexto descrito, o projeto de dissertação incluí uma segunda parte, que consiste em 

identificar um CG após o desenvolvimento da campanha com base em clientes semelhantes 

aos que foram alvo da ação, a fim de mensurar o impacto da campanha promocional e não 

assumir que estes mantêm um comportamento estável ao longo do tempo. 
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4 Solução proposta 

 

O projeto consistiu no planeamento e elaboração de um dashboard transversal à empresa. 

Numa primeira fase, foi necessário explorar e recolher informação sobre os processos, sobre 

os termos diversos existentes na empresa e sobre o objetivo do projeto. O dashboard ao 

representar todas as vendas, produtos e desempenho dos assistentes levou à necessidade de se 

construir blocos para organizar e entregar de forma incremental toda esta informação. Numa 

primeira fase, considerou-se analisar apenas os clientes de serviço fixo, isto é, que o seu perfil 

esteja associado a um pacote de televisão, por exemplo. Para além disso, dado se tratar de um 

dashboard operacional, apenas se estudou dados referentes aos clientes que, de alguma 

maneira, interagiram com a operadora de telecomunicações (quer os que foram contactados, 

através do outbound e retenção proactiva, quer os que consultaram os canais assistidos por 

qualquer motivo). 

Neste sentido, considera-se como uma consulta, qualquer procura de um assistente, em 

sistema, por um cliente. Adicionalmente, apenas se declara uma consulta válida, se for 

possível identificar o cliente e o assistente na BD histórica (numa primeira fase não se estão a 

considerar clientes novos).  

4.1 Definição de dimensões, KPIs e filtros 

Antes de se definir quais as métricas a incluir na iniciativa, estudou-se quais seriam os 

resultados possíveis das interações com os clientes. Como se pode verificar no flowchart da 

Figura 6, a primeira atividade caracteriza-se por identificar o cliente na plataforma, 

seguidamente, confirma-se se é um cliente com uma marcação associada. Caso seja, 

responde-se ao pedido pelo qual o cliente procurou um dos canais e, posteriormente, 

apresenta-se uma dessas recomendações. Sendo que no canal outbound maioritariamente, 

apresenta-se de imediato a proposta. Este processo pode resultar em diferentes fechos, uma 

vez que o cliente pode recusar, pedir para pensar sobre o assunto ou mesmo aceitar. Caso o 

cliente decida aceitar e, de seguida, aderir efetivamente, a interação é considerada como um 

sucesso. O assistente pode também não apresentar a proposta que lhe é sugerida em sistema e 

apresentar outra, que lhe pareça mais indicada. No entanto, com a construção do dashboard, 

pretende-se reduzir este último caso ao máximo, a não ser que este contracto traga uma receita 

média do cliente superior à da marcação. Quando os clientes não têm uma recomendação 

associada, os assistentes podem optar por vender uma proposta que lhes pareça mais 

adequada. No entanto, estes últimos casos são raros e acontecem, geralmente, devido aos 

clientes não serem elegíveis para venda, por não pagarem as faturas, ou por outro motivo.  

Como a ferramenta de resultados a construir será transversal, teve que se adaptar o 

mapeamento da Figura 6 a todos os canais. Contudo, é importante referir que no canal 

outbound, o cliente pode não atender, ou mesmo se atender, pode decidir desligar a qualquer 

momento, o que significa que não é possível representar estas diversas possibilidades num só 

mapeamento. Também é importante reter que não estão nem representadas as interações de 
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angariação de novos clientes, que serão incluídas mais tarde no dashboard, nem interações 

que não sejam diretamente relacionadas ao processo de vendas. 

 

Figura 6- Visão operacional (às interações) 

Ao elaborar o mapeamento entendeu-se que seria benéfico incluir os stakeholders em cada 

decisão do dashboard, uma vez que estes irão influenciar diretamente os resultados. É 

também fundamental consultar e apresentar gradualmente todos os avanços alcançados aos 

responsáveis pelo produto, canais e determinados colaboradores importantes da equipa de 

CRM. Para que o projeto possa ter sucesso é ainda crucial que todas as partes contribuam e 

permaneçam motivadas desde o início.  

4.1.1 Objetivo e visão 

De forma a definir os principais KPI a incluir no dashboard, delineou-se que o principal 

objetivo é aumentar o seguimento de marcações e, por sua vez, as vendas. Definiu-se uma 

panóplia de indicadores, mas apenas alguns foram representados na ferramenta, pela sua 

importância e pelo facto de exporem uma visão completa do desempenho dos funcionários e 

da eficácia das marcações.  

A monitorização de resultados tem duas visões: uma é mais operacional e tem em conta todas 

as interações de um assistente com um cliente, independentemente, de se tratar do mesmo 

cliente e, outra mais estratégica, que apenas considera uma entrada de um cliente por mês, 

mesmo que este tenha sido consultado mais que uma vez. Nesta última, considerou-se o 

melhor outcome das várias interações. Assim, a primeira visão analisa, sobretudo, o 

desempenho dos assistentes e sua taxa de apresentação de recomendações, enquanto a 

segunda reflete uma visão sobre a eficácia das campanhas, marcações e número de vendas. 

Ao considerar a dimensão das interações como denominador das taxas de seguimento e 

adesão, estas acabam por não representar um valor real, dado se considerar apenas uma venda 

por cliente no numerador, mas mais que uma consulta por esse mesmo cliente no 

denominador.  

Na visão do cliente único, na qual apenas é considerada uma interação por cliente, foi 

necessário definir qual o canal, ou assistente, que receberia o reconhecimento do melhor 
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outcome. A dúvida passou por ser o assistente que apresenta a proposta, ou o que finaliza a 

adesão. Numa fase inicial considerou-se o assistente que concretiza a venda.  

De forma a ter uma visão macro da iniciativa, em que o objetivo - a proposta de valor aos 

clientes fosse melhor entendida, construiu-se um mapa estratégico para resumir os processos 

necessários para o atingir e exibir o conhecimento adicional adquirido em todo o processo 

(Figura 7). Para que estes objetivos e estratégias sejam cumpridos é fundamental que existam 

operações dedicadas ao estudo de clientes, ao desenvolvimento de campanhas que completem 

os estudos, a mecanismos de acompanhamento de resultados que sejam dinâmicos e simples e 

a que haja análises constantes destes mecanismos para retirar tendências e conclusões. Por 

fim, é sempre benéfico aprender e crescer com cada projeto desenvolvido. Aqui o foco é 

garantir soluções tecnológicas eficazes que sejam melhor reaproveitadas no futuro, ao 

partilhar a aprendizagem adquirida ao longo da implementação e, fomentando o espírito 

contínuo de inovação e melhoria. 
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Figura 7-Mapa estratégico da iniciativa do dashboard 

4.1.2 Definição das dimensões, KPI e filtros 

Para que fosse possível assegurar o cumprimento do objetivo foi necessário definir e 

encontrar KPIs completos e viáveis, para que não seja possível encontrar substitutos 

melhores. Dado o dashboard ser usado por um elevado número de pessoas, nesta fase, foi 

necessário efetuar uma análise cuidada, uma vez que a definição errada de alguns KPIs 

poderia provocar a diminuição do desempenho, contrariamente, à sua melhoria. Por outro 
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lado, uma correta definição pode providenciar instrumentos vitais que ajudem as pessoas a 

compreender e gerir da forma mais eficaz os níveis de desempenho dos assistentes, a cada 

momento. Por exemplo, no artigo publicado pela Harvard Business Review está evidenciado 

que, tal como na empresa em que o autor descobriu que a medição do desempenho não estava 

a ser a mais correta, em muitas outras acontece o mesmo problema: definir erradamente os 

KPIs. Geralmente, a consequência é as empresas confiarem em métricas que estão 

desconectadas do objetivo global de rentabilidade (Mauboussin, 2012). Desta forma, 

elaborou-se uma análise aprofundada a vários KPIs, contudo, apenas se optou por incluir 

alguns no dashboard.  

Numa primeira fase, irá apresentar-se as dimensões que serão utilizadas nos cálculos dos KPI 

e, posteriormente, indicar-se-á as métricas delineadas e a sua respetiva análise. De referir que 

as dimensões foram definidas ao observar o mapa de processo da Figura 6: 

• Entradas – o número de entradas é referente aos clientes que foram consultados pelos 

assistentes, com um máximo de uma entrada por dia/assistente/cliente. Isto é, caso um 

assistente consulte duas vezes o mesmo cliente, num dia, só se considera uma 

interação. Estas consultas, como mencionado em cima, apenas são relativas às 

consideradas válidas; 

• Clientes marcados- Dos clientes consultados, são os que têm uma marcação associada. 

Não serão incluídos para análise nem para venda (apresentação de proposta) os 

clientes que não o são; 

• Apresentações- Apesar de se objetivar colocar esta dimensão no dashboard, ainda não 

existe informação disponível suficiente para o fazer. Assim sendo, considerou-se todas 

as consultas como apresentações, à exceção de consultas que sejam apenas relativas a 

uma dada plataforma usada para outros propósitos que não a venda; 

• Vendas brutas totais- Por venda bruta refere-se às vendas cantadas, isto é, quando um 

assistente afirma que houve uma venda, mas o cliente ainda não ativou o serviço. Aqui 

incluiu-se todas as vendas realizadas nas consultas identificadas, sendo que a data da 

venda e o assistente tem de corresponder à informação proveniente da consulta. Caso 

na tabela de vendas, o assistente não seja o mesmo da consulta, não se considerou 

como uma venda, o mesmo acontece para a data que tem de corresponder. Assim, 

nesta dimensão estão incluídas todas as vendas, as que seguem ou não seguem as 

marcações dos clientes. 

• Ativações totais- Por ativações totais entende-se todas as adesões efetivas dos clientes, 

após as vendas brutas, quer sigam ou não marcação. Os requisitos para ser considerada 

uma adesão são os mesmos das vendas brutas totais; 

• Vendas brutas que seguem a marcação- Nesta dimensão apenas se inclui as vendas que 

respeitem as recomendações dos clientes, sendo que cada pode ter associado diferentes 

marcações, mas todas são consideradas como um seguimento; 

• Ativações que seguem a marcação- O princípio é o mesmo das vendas brutas que 

seguem marcação, todavia, são apenas adesões efetivas. 

• Clientes que seguem uma das marcações- Dentro da dimensão das adesões que 

seguem marcação, ainda se contabilizou em quatro dimensões distintas, se a venda 

realizada foi sobre a primeira, segunda, terceira ou outra marcação; 

• Clientes que seguem uma das ofertas- Dentro das dimensões dos clientes que seguem 

uma das marcações, ainda se determinou qual a oferta que aderiu, dentro de uma 

recomendação. Em média existem seis ofertas. Caso um cliente que adira a uma 

oferta, para além das primeiras seis, esta será incluída como outras ofertas. 
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Para as dimensões consideradas delineou-se quais seriam os principais KPIs a incluir no 

dashboard. Para tal, houve um estudo aprofundado dos indicadores usados anteriormente e foi 

ainda feito um estudo para se identificar outros indicadores relevantes. Posteriormente, foi 

realizada uma sessão de brainstorming para aferir quais seriam os mais relevantes e 

representariam melhor os objetivos a atingir. Muitos dos escolhidos já eram utilizados pela 

empresa, no entanto, os novos surgiram de forma a complementar os já existentes e foram 

satisfatoriamente aceites ao justificar a sua mais valia. 

• Taxa de adesão global 

Sendo um dos principais objetivos do projeto aumentar o número de vendas torna-se 

fundamental aferir se este está a ser cumprido, independentemente, se estas vendas 

seguem ou não marcação. O seguimento das marcações é previsto aumentar as vendas, 

todavia, é necessário verificar, primeiro, a taxa de vendas totais. Através deste 

indicador, é assim possível, controlar se os assistentes estão a vender mais ou menos. 

Ao explorar este indicador será também possível perceber onde está a haver a maior 

fragilidade de vendas ou qual o segmento de clientes que não está a aderir.  

Viabilidade do indicador: deve transmitir transparência. Contudo, apesar dos dados 

relativos às consultas serem extraídos diretamente das plataformas, são sujeitos a um 

processo de limpeza, organização e cruzamento de informações pelos colaboradores. 

Deste modo, mesmo realizando cuidadosamente a análise, existe sempre o risco de o 

indicador não ser totalmente exato. 

Avaliação intrínseca: sendo os dados mensuráveis e absolutos, o indicador é objetivo e 

a medição é sempre feita com a mesma fórmula (Taxa de adesão= adesões dos 

clientes consultados marcados/ total de clientes consultados marcados). Esta 

avaliação é considerada como um indicador quase completo, uma vez que com os 

filtros corretos, é possível analisar a eficácia quer das campanhas, quer o desempenho 

dos canais/assistentes, o que não é, contudo, possível aferir é se houve ou não um 

seguimento de recomendações. É considerado um indicador reativo, por ser facilmente 

influenciado pelos colaboradores que constroem a métrica.  

• Taxa de seguimento de marcações 

Este indicador completa o anterior na medida em que revela as adesões que seguem as 

recomendações. Dado que um dos principais objetivos também é aumentar as 

apresentações das marcações aos clientes, este KPI será de extrema importância para 

controlar isso. Assim sendo, através da análise conjunta deste com o anterior vai ser 

possível perceber qual a taxa das adesões que segue ou não a marcação.  

Viabilidade do indicador: o processo de extração de dados deste indicador é 

semelhante ao anterior, porém, ainda é sujeito a uma fase extra. Neste ainda é 

necessário aferir se as vendas cruzam com as marcações dos clientes. Como ainda não 

existe nenhum processo montado dado não existir nenhuma dimensão nem métrica 

relacionada com o seguimento de marcações, não existe, pois, um termo de 

comparação. Deste modo, a viabilidade do indicador pode não ser a mais correta, 

todavia, é a única que se consegue alcançar.  

Avaliação intrínseca: tal como o anterior, sendo os dados mensuráveis e absolutos e, 

pelo facto de o cálculo ser sempre o mesmo (taxa de seguimento de marcações= 

adesões que acompanham as marcações/ total das adesões dos clientes marcados), o 

indicador é objetivo. A junção deste indicador com o anterior, ainda não os torna 

completos, na medida em que não é possível aferir se o não seguimento de marcações 

é devido ao facto dos assistentes não apresentarem a proposta, ou por simplesmente os 

clientes recusarem em detrimento de outra. Este problema podia ser contornado se 

existir informação sobre que apresentações os assistentes realizaram, através das 
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consultas das campanhas, no entanto, até ao momento, ainda não é possível recolher 

estes dados. Assim sendo, o indicador é completo por quantificar em taxas qual a 

eficácia das vendas que foram realizadas com base numa campanha específica, que 

muito provavelmente, foi construída com base no perfil do cliente e que resulte nas 

melhores vantagens, geralmente monetárias, face a essa característica.  

• Taxa de seguimento de uma oferta 

Como mencionado anteriormente, os clientes estão marcados com uma campanha, no 

entanto, para além disso, dentro de cada uma delas ainda têm associado um conjunto 

de produtos, que são designados como ofertas. Cada cliente tem, em cada campanha, 

em média seis ofertas associadas, sendo que a primeira oferta é a que deve ser 

maioritariamente vendida. Assim sendo, ao explorar esta taxa juntamente com a 

anterior, é possível perceber se os assistentes venderam a melhor oferta para a 

empresa.  

Avaliação intrínseca: o indicador é também objetivo por seguir a fórmula (taxa de 

seguimento de uma dada oferta= adesões que respeitam uma dada oferta de uma 

determinada marcações/ total das adesões dos clientes marcados). Este indicador 

permite, assim, perceber se os assistentes, mesmo que respeitem a recomendação, 

vendem um produto que seja mais benéfico para a empresa ou, simplesmente, vendem 

um que seja mais favorável ao cliente, sendo que à partida estão informados da 

prioridade que devem seguir nas ofertas. 

• Taxa de não seguimento de marcações com receita superior/inferior às marcações 

Tendo um indicador que explique a taxa de adesões totais e um que analise apenas as 

adesões que seguem a marcação, torna-se necessário perceber se mesmo não aderindo 

à marcação, a venda existiu por se ter vendido um pacote melhor que os marcados, ou 

foi por se vender um pacote com um valor inferior aos aconselhados. Deste modo, este 

último indicador completa os KPIs que foram considerados como principais para aferir 

o impacto do seguimento de marcações, dado que ajuda a perceber se existem mais 

vendas por existirem recomendações ou se a taxa de não seguimento contínua estável, 

assim como a taxa de adesões. Isto é, ao jogar com estes três indicadores e com os 

filtros corretos será possível retirar conclusões sobre a eficácia das campanhas, 

desempenho dos funcionários e impacto das marcações. 

Avaliação intrínseca: tal como os anteriores, também é objetivo por resultar do cálculo 

(taxa de não seguimento da marcação= adesões que não respeitam as marcações do 

cliente/ total das adesões dos clientes marcados). O indicador ajuda a avaliar a 

perspicácia de um assistente, principalmente, ao vender um pacote com uma receita 

superior. Através deste indicador percebe-se quais os assistentes que não estão a seguir 

a marcação, que pode ser por o cliente não estar interessado, ou por estes nem a 

apresentarem a proposta. No entanto, isto pode analisar-se mais aprofundadamente 

com os filtros, isto é, se é um assistente que vende muito, mas nunca segue a marcação 

e vende sempre produtos com receitas inferiores, pode ser porque aposta em vender 

pacotes mais favoráveis para o cliente de forma a aumentar o seu número de vendas. 

Também será possível perceber se foi pela rejeição do cliente, ao analisar o 

comportamento de clientes semelhantes. 

Todos os KPIs mencionados evidenciam lacunas, como o facto de não controlarem a 

possibilidade de os assistentes influenciarem os clientes a aderir a um produto e, mais tarde, 

estes desistirem do serviço. Assim sendo, para acompanhar estes KPIs de pré-adesão 

pretende-se adicionar ao dashboard análises de sobrevivência e de impacto. Note-se que 

durante o desenvolvimento do projeto, não foi ainda possível iniciar estas análises. Um outro 

indicador que não foi possível ainda incluir na ferramenta, mas que se pretende incluir 
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futuramente é a taxa de spillover. Isto é, apesar de um assistente não vender um produto numa 

consulta, este pode cativar o cliente a aderir posteriormente numa outra consulta, com um 

assistente diferente. O mesmo se passa ao contrário. Assim, acredita-se que uma política mais 

correta e que afira o esforço a apresentar a proposta aos clientes, mesmo não havendo venda, 

seria premiar, com uma parcela menor, os assistentes que influenciaram de alguma forma uma 

venda futura. Com isto, pretende-se promover uma maior satisfação do cliente, na medida em 

que os assistentes sejam prestáveis em todas as consultas e contribuam para apresentar ou 

reforçar a proposta que anteriormente foi realizada a um cliente, esclarecendo também todas 

as dúvidas e questões que possam surgir durante o processo de decisão de um cliente sobre a 

adesão a um novo serviço. De referir que esta última métrica foi uma das sugeridas e que não 

era utilizada anteriormente.  

Como se pode verificar os indicadores considerados para introduzir no dashboard são apenas 

relativos à medição de eficácia e nenhum relativo à avaliação da eficiência. Apesar de terem 

sido sugeridas métricas, por exemplo, para avaliar a produtividade dos recursos e verificar se 

o custo alocado está a ser proveitoso, o propósito da iniciativa apenas se foca na avaliação de 

eficácia, isto é, relativo a avaliar a qualidade do serviço e satisfação do cliente de forma a 

aumentar as vendas e, consequentemente aumentar as receitas.  

4.1.3 Filtros 

Os filtros foram adicionados para que a consulta do dashboard possa resultar numa análise 

detalhada das dimensões e dos KPI. Também serve para perceber que segmento de clientes 

não está a aderir às marcações, ou determinar qual canal com pior desempenho. Neste sentido, 

procedeu-se à definição e agrupamento dos filtros, que se consideraram fundamentais para 

interpretar os dados, em diferentes grupos: 

Tempo – inclui filtros relativos à data da consulta/venda e também aos meses: 

• Dia- a informação detalhada ao dia é útil para os gestores de operações. Com este 

filtro, podem controlar a sua equipa diariamente e verificar se estes cumprem os 

objetivos pré-definidos. Também podem comparar por dia/semana o desempenho da 

sua equipa face às restantes. 

• Mês- será utilizado para um nível mais estratégico. Com este filtro é possível 

comparar a evolução das adesões, do desempenho dos assistentes e da eficácia das 

campanhas. Além de em alguns canais apresentarem apenas uma campanha num dado 

mês. Assim, este filtro existe para analisar os dados nos diferentes meses e as 

evoluções temporais. 

Perfil cliente- inclui todas as características principais que classificam um segmento de 

clientes: 

• Perfil/Pacote- Os clientes são classificados pelo tipo de serviço que têm (nesta fase 

inicial, só se consideraram os clientes fixos, que têm um pacote associado), que pode 

ser só o serviço de televisão, o de televisão mais telefone fixo, entre outros. Para além 

do pacote ainda podem ter cartões móveis associados também à sua conta. Com este 

filtro pretende-se que seja possível perceber o tipo de clientes que se está a analisar e 

aprofundar uma análise a um só tipo de clientes, por exemplo. Muitas vezes é útil para 

uma dada campanha apenas ver um tipo de cliente. Também é importante para 

verificar se as restantes iniciativas estão a ser eficazes na segmentação e previsão 

sobre os clientes. 

• ARPU- Por ARPU entende-se ser a receita média do cliente que contém diferentes 

intervalos. Considerou-se como um filtro importante dado a adesão do cliente ou não 

poder estar relacionada com o valor que já paga pelo seu pacote, ou se pagar pouco 
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por um serviço pode significar ser um cliente que não está disponível para comprar 

mais. 

• Tecnologia- A tecnologia acaba por ser um complemento. É sempre importante 

perceber se se trata de um cliente cabo ou satélite, pois as ofertas também variam face 

a isso. 

• Zona- Por zona refere-se ao local que um cliente mora. Este filtro serve exatamente 

para perceber se um determinado comportamento de um cliente está relacionado com 

a zona onde se situa. 

• Tipo marcações/produtos- Este filtro permite explorar o tipo de produtos e campanhas 

para os quais um dado segmento de clientes está marcado. Deste modo, torna-se 

possível aferir se as iniciativas do projeto NBO estão a surtir efeitos, dado que com 

este filtro é possível realizar uma análise profunda ao conjugar diferentes tipos de 

marcações e segmentos de clientes distintos.   

• Canais- Este filtro será para avaliar o desempenho dos diferentes canais e, dentro de 

cada um, dos vários assistentes. Assim será possível concluir qual é o canal que mais 

segue as recomendações e tem associado uma taxa de adesões superior. 

• Âmbito de venda- Uma venda pode ser realizada em dois tipos de âmbitos. Por um 

lado, um assistente pode tentar vender mais serviços a um cliente que não pondera 

terminar o seu contrato com a empresa. Por outro, um cliente pode consultar um canal 

com o intuito de desistir dos serviços. Neste último caso, ao ocorrer uma venda, diz-se 

ser no âmbito de retenção, em que os assistentes terão de arranjar argumentos 

especiais para reter os clientes. Assim, é importante para uma maior perceção dos 

resultados estar familiarizado com o âmbito das consultas/vendas. 

O dashboard apresenta assim duas vertentes. Por um lado, avalia se as vendas estão, de facto, 

a aumentar devido ao seguimento de marcações. Por outro, verifica se os assistentes estão a 

respeitar as recomendações associadas aos clientes, analisando paralelamente o seu 

desempenho. 

Para que seja possível verificar a eficácia das propostas associadas aos clientes, não é 

suficiente analisar a sua adesão. Neste sentido, o dashboard terá de ser acompanhado por 

gráficos que demonstrem se o cliente sobrevive ao longo dos tempos ou se o impacto gradual 

é significativo para a empresa ou não.  

4.2 Definição de estrutura de apresentação e processamento  

Após a definição das dimensões, indicadores e filtros a incluir no dashboard, foi realizado um 

estudo sobre as vantagens e desvantagens associadas à ferramenta Excel® como meio de 

visualização de dados. Paralelamente, também se estudou um possível substituto. 

Como mencionado anteriormente, este tipo de projeto de visualização na NOS, geralmente, é 

apresentado no Excel® através de gráficos e pivot tables. A verdade é que esta ferramenta é 

considerada uma das mais simples linguagens de programação. O Excel® possibilita a 

transformação de dados, a exploração e filtragem dos dados, simples análises dimensionais e 

criações de visualização gráficas. Contudo, tem uma limitação no volume de dados que 

comporta 1.048.576 linhas e, com mais de 100000 linhas fica demasiado lento, dificultando 

deste modo os cálculos automáticos. Para além disso, não é permitido analisar duas fontes de 

dados ao mesmo tempo. Ao estudar estas limitações e dado os dados a ser introduzidos terem 

uma dimensão elevada (na ordem dos milhões de linhas), constatou-se que não seria possível 

utilizar o Excel® sem nenhum add-in extra para a construção do projeto. Deste modo 

procurou-se novas formas de solucionar este problema. As possibilidades analisadas, em mais 
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detalhe, foram o Power BI, como nova interface e o Power Pivot, como um add-in do Excel® 

face à resistência das pessoas à mudança. (Microsoft, 2016). 

No caso do Power Pivot, os dados são armazenados numa BD dentro de um livro de trabalho 

do Excel®, sendo que um poderoso motor local solicita e atualiza os dados nessa BD. Como 

os dados estão no ficheiro do Excel®, mesmo só estando em memória, facilmente se criam 

PivotTables, PivotChats e outros recursos disponíveis do Excel® para agregar e representar 

os dados. Este add-in permite, assim, trabalhar com um volume superior de dados, ao 

armazená-los na BD. Suporta ficheiros até 2 GB de tamanho e permite trabalhar com até 4 GB 

em memória. Para além disso, permite conectar diretamente a novas fontes de dados. 

Possibilita ainda visualizar os dados diretamente da BD antes de os importar para a memória, 

remover, agrupar, filtrar e criar novas colunas. Adicionalmente, ainda é possível atualizar 

continuamente os dados nas folhas de Excel® e criar KPIs que se adaptam automaticamente 

aos filtros aplicados através da linguagem de expressões de análise de data (DAX). Por fim, 

existe a possibilidade de relacionar diferentes tabelas, o que facilita a criação de gráficos e 

tabelas informativas (More et al., 2015) (Microsoft, 2016). 

No que respeita ao Power BI, este é poderoso quer em termos de visualização, quer pela 

facilidade que oferece em navegar de níveis com menos para mais detalhe e vice-versa. 

Possibilita a aplicação de filtros ao nível da página ou apenas a um conjunto de representações 

gráficas. As suas maiores vantagens face ao Power Pivot é a possibilidade de integração em 

cloud e já integrar os diferentes add-ins do Excel®: o Power Pivot, o Power query e o Power 

view. Por outro lado, uma desvantagem é que para trabalhar com um maior volume de dados 

ou, por exemplo, usufruir do acesso ao dashboard através de uma app no telemóvel é 

necessária uma licença por cada utilizador, contudo, por um preço inferior a 10€. À exceção 

das últimas características apresentadas, ambos oferecem o mesmo nível de análise e o 

mesmo processo de back end. Ou seja, apenas diferem nas interfaces. Resumindo, o Power BI 

oferece uma experiência mais complexa e detalhada (Cwoodill, 2014; Saxton, 2017). 

Face a esta análise, a principal razão pela qual não foi possível transitar do Excel® para uma 

interface nova de visualização de dados, como o Power BI, foi a resistência das pessoas face 

ao esforço e tempo adicional para aprender uma nova ferramenta. Aliado a isto, a necessidade 

de entregar os resultados num curto espaço de tempo promoveu a que a alternativa não fosse 

mais explorada. Para além disso, como os utilizadores finais do dashboard também não se 

encontrarem familiarizados a analisar e visualizar os dados numa ferramenta diferente ao 

Excel®, a adoção de uma nova exigia ainda a necessidade da explicação do seu 

funcionamento a todos utilizadores finais. Contudo, visto que o volume de dados irá 

certamente aumentar no futuro, a transição para uma nova interface, mais poderosa em termos 

de visualização e análise de resultados, voltará certamente a ser equacionada no futuro. 

Assim, optou-se por construir o projeto no Excel® recorrendo ao Power Pivot. 

Seguidamente, procedeu-se à construção de um protótipo do dashboard para alinhar com toda 

a equipa a forma como os dados seriam apresentados. Note-se que os gráficos criados no 

protótipo são baseados em dados fictícios. Apenas se construiu este protótipo para definir o 

layout a utilizar no dashboard. Dividiu-se as duas visões, anteriormente explicadas relativas 

às interações, em duas folhas distintas. Contudo, a sua visualização é igual, apenas difere os 

dados que representam. Neste sentido, apenas se apresentará, nesta dissertação, uma delas. 

Optou-se pela visão relativa às várias interações (visão operacional). A sua visualização, num 

primeiro plano, expõe um funil de seguimento de marcações, como se pode observar na 

Figura 8. Este começa por indicar o volume de entradas totais dos clientes, depois quantos 

desses estão marcados, seguido do volume de apresentações realizadas. Ainda no mesmo funil 

estão representados os volumes de vendas brutas desses clientes, sendo que se afunila para o 

número das adesões efetivas ao serviço, seguidas da contabilização de quantas dessas 

seguiram as recomendações.  
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Figura 8- Funil de vendas e taxas de adesão 

De seguida, optou-se por representar, em valor de percentagem, tanto as taxas de adesões 

globais, como as relativas às adesões que seguem marcação (Figura 9). Esta ilustração visa ter 

uma noção de percentagens, sem qualquer tipo de distribuição pelos eixos, como acontece 

quando são representadas noutro tipo de gráficos. Esta folha apresenta ainda gráficos que 

permitem analisar, em mais detalhe, essas percentagens. Assim, como se pode ver na Figura 

9, é possível verificar pelo volume de entradas, o hit ratio das adesões por evolução temporal, 

por perfil de cliente e por tipo de marcação. Note-se que os gráficos relativos aos hit ratios 

por marcação, encontram-se no anexo B.   

 

 

Figura 9- Análise do seguimento de marcações 

Numa quarta secção, pretende-se aferir a razão associada às adesões que não seguiram uma 

marcação. Como se pode verificar na Figura 10, o não seguimento de marcação pode resultar 

ou de uma venda de um pacote com uma receita superior (ou inferior) ao que estava marcado 

ou pode resultar da adesão a apenas mais um cartão móvel (um integrado). De forma similar à 

análise do seguimento de marcações, esta também terá gráficos para avaliar as diferenças ao 

longo do tempo, por diferentes perfis e por canal. 
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Figura 10- Análise do não seguimento das marcações 

O quinto e último bloco nesta visão está associado com a taxa de spillover, isto é, perceber se 

apesar de uma consulta não ter resultado numa venda, se influenciou uma futura. Pretende-se 

com isto, beneficiar um assistente que atenda um cliente e mesmo que não consiga vender o 

serviço, consiga, de alguma maneira, influenciá-lo a pensar sobre a oferta e, mais tarde, aderir 

efetivamente com outro assistente. Pode-se observar na Figura 11 a forma de como se 

pretende expor esta taxa no dashboard. 

 

Figura 11- Análise da taxa de spillover entre assistentes 

Os filtros apresentados na Figura 12 estarão conectados a todos os gráficos presentes na folha 

com o objetivo de tornar o dashboard dinâmico, interativo e facilitar as análises. Note-se que 

os KPIs representados acima dos gráficos também estarão associados, sendo assim possível, 

rapidamente, perceber qual a taxa global, a de seguimento de marcações e todas as outras.  

Por exemplo, ao aplicar o filtro dos clientes com o perfil 3P e que foram consultados no canal 

relativo às Lojas próprias, será possível ter uma análise mais focada e detalhada de todos os 

gráficos e percentagens.  
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Figura 12- Filtros 

A Figura 13 pretende exemplificar como será analisado o período de pós ativação. Note-se 

que apenas está representado o gráfico com todas as taxas, no entanto, nesta secção também 

se pretende adicionar gráficos representativos destas evoluções com mais detalhe, por canal, 

por perfil, por delta de receita média, por seguimento de marcações e por mês de consulta, o 

que se pode observar no anexo C. 

 

Figura 13- Análise pós-adesões 

Como referido anteriormente, o processamento de dados mais comum nos dashboards 

analisados é executado no SAS Entreprise Guide. Inicialmente, o processo de extração dos 

dados das bases de dados para calcular os indicadores e construir os filtros, começou por ser 

desenvolvido neste software. No entanto, verificou-se haver algumas desvantagens associadas 

à sua utilização em detrimento do SQL Server. Estas desvantagens centram-se principalmente 

no facto de o SAS não ter conexão direta com o Excel®, ferramenta que se vai utilizar para a 

visualização de dados. Por outro lado, o SQL Server, software pelo que se optou, tem ligação 

à maioria das ferramentas avançadas de dashboard. Uma outra desvantagem do SAS é o 

preço elevado por cada licença de utilizador. Para além das desvantagens enumeradas, muita 

informação relativa ao perfil do cliente e às vendas realizadas encontrava-se já armazenada no 

DBMS do SQL Server. Deste modo, caso se optasse por processar a informação em SAS, 

implicava exportar e importar as tabelas para obter toda a informação necessária para a 

análise. Assim, para facilitar o desenvolvimento e para que o processamento fosse mais 
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rápido, concluiu-se que seria mais benéfico optar por apenas um só database management 

system (DMBS).  

Pelas razões apresentadas anteriormente, a equipa optou por trabalhar em SQL Server. Neste 

sentido, pelo facto da informação estar toda disponível na mesma DBMS simplifica e reduz o 

tempo de organizar e coletar todos os dados necessários para construir o dashboard.  

4.3 Recolha e análise de dados  

Após entendimento geral do projeto, dos processos da empresa e dos objetivos do dashboard 

analisou-se os dados que se necessitavam de recolher para construir os KPI e filtros pré-

definidos. Como já referido anteriormente, por a empresa resultar de uma recente fusão leva a 

que exista informação muito diversa em diferentes sistemas, nomeadamente os sistemas 

relativos ao mundo móvel e ao mundo fixo. O foco da recolha desenvolvida no âmbito deste 

projeto foi, maioritariamente, nas bases de dado do lado fixo. Porém, recorreu-se às outras 

para verificar se os clientes analisados possuíam os dois serviços, em simultâneo.  

Por vezes, tabelas extraídas do DBMS pelo software SQL Sever e tabelas, com a mesma 

informação, mas extraídas de Oracle através da ferramenta SAS, diferiam. Provavelmente, 

pelo processo ser construído por equipas diferentes. Muitas vezes também foi necessário 

contactar outras equipas para aceder ou saber a localização de uma dada informação. Assim, 

após esta pesquisa, recolha de informação e perceção de como se poderia extrair os dados 

através do SQL Server, procedeu-se à sua recolha e análise. Importa referir que todo este 

processo de coleção de dados implicou um domínio profundo da linguagem SQL. 

Como se trata de uma análise de um grande volume de dados e, como as bases de dados com 

a informação necessária têm dimensões elevadas (por incluírem registos históricos), um dos 

principais objetivos na construção das queries realizadas foi otimizá-las ao máximo para 

reduzir tempo e tornar o processo de análise fluído. Para além disso, o foco foi também 

avaliar a veracidade da informação recolhida, uma vez que a aceitação das restantes equipas 

iria depender deste ponto, bem como as decisões estratégicas a tomar como resultado da 

análise dessa informação. 

Durante todo o processo, deparou-se ainda que havia muitos dados, principalmente os 

extraídos diretamente dos relatórios provenientes das consultas, que continham informação 

inválida. Como por exemplo, identificações de números de cartões de cidadão no campo 

relativo ao número de telefone, nomes de pessoas no campo relativo ao número de 

identificação fiscal, números como 000000000, strings com dimensão elevadas em campos 

destinados a uma ou duas palavras apenas (por exemplo, o campo relativo a justificações). 

Como se trata de volumes grandes de dados o processo de limpeza acaba por ser moroso, por 

não ser possível identificar, numa pequena análise, todos estes problemas. Assim, ao longo de 

todo o processo de construção da tabela final (para calcular das métricas e filtros) foi 

necessário realizar testes para verificar se estava limpa de dados duvidosos.  

Mesmo após esta análise, a tabela refletia outros problemas como por exemplo: o mesmo 

assistente, por vezes, consultar o mesmo cliente várias vezes ao dia, ou um assistente ter 

associado vários números de colaborador, ou um cliente portar mais que uma conta. Estes são 

exemplos que levam à duplicação de linhas na tabela final. Assim, para que o número total de 

consultas no dashboard fosse o mais exato possível foi necessário reduzir estes casos e, 

construir um processo para eliminar estas linhas.  

Ao longo do processo de criação da tabela final houve ainda outras dificuldades presenciadas, 

como o facto do campo relativo aos produtos, na tabela de vendas, estar representado com um 

nome diferente do apresentado na tabela de marcações. Com isto, foi necessário estudar 

possíveis formas de comparar se, de facto, houve um seguimento de marcação na venda. 

Outra dificuldade residiu no facto de as datas, nas diferentes tabelas analisadas, serem 
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definidas com diferentes tipos, como por exemplo, numas eram definidas como datetime e, 

noutras como integer.  

4.4 Construção e apresentação do dashboard 

Após finalizar a tabela com toda a informação recolhida, iniciou-se a construção da 

visualização dos dados. Como existe uma falta de adoção das equipas de reporting em relação 

ao Power Pivot, inicialmente, houve uma fase de aprendizagem da ferramenta para que 

posteriormente o processo fosse fluído, com o menor tempo gasto e livre de erros. 

Primeiramente, conectou-se o Excel®, através do Power Pivot, com o SQL Server para 

aceder aos dados. No anexo D pode-se observar como foi realizado este o processo.  

Após a importação das tabelas (uma tabela por cada visão, por representarem diferentes 

registos), calculou-se os KPIs com as fórmulas anteriormente definidas. O próprio Power 

Pivot tem uma função que, ao inserir a formula do KPI, o calcula diretamente e, dependendo 

do filtro usado ou da evolução da métrica que se pretende associar nos gráficos, este ajusta-o. 

Este processo é possível devido à linguagem DAX que o Power Pivot dispõe, como 

mencionado anteriormente. Pode-se observar no anexo E, como aceder a esta propriedade. 

Também através da Figura 14, se percebe que o KPI referente à taxa global de adesões, 

encontra-se adaptada para o valor global, em número e, em forma de evolução nos gráficos, 

dependendo do ano, perfil do cliente e canal. Note-se que tanto os dados, como o tamanho das 

barras nos gráficos nas presentes figuras, foram manipulados por forma a garantir a 

confidencialidade da informação em causa. 

Após a importação e a construção dos KPI, criou-se os gráficos através do Pivot Chart e a os 

KPIs em número através da Pivot table. Pode ser ver o resultado de ambos na Figura 14. De 

seguida, recorreu-se à aplicação do layout, também já definido no protótipo. Este último passo 

é crucial para que a ferramenta seja, de facto, aceite e usada pelas equipas. Na verdade, uma 

boa apresentação é um pilar para uma visualização de dados eficiente, principalmente, quando 

vai ser usada por um número elevado de pessoas, de diferentes equipas e níveis. Para além 

disso, tem um peso elevado na aceitação do dashboard pelas equipas e diretores. Na Figura 

14, Figura 15 e Figura 16 pode-se verificar o resultado final da visão das interações do 

dashboard. 

 

Figura 14- Visão interações- 1º parte 
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Figura 15- Dashboard: Visão interações, seguimento marcações (1) 

 

Figura 16- Dashboard: Visão interações, seguimento marcações (2) 

De referir que ao longo da construção houve a necessidade de atualizar as tabelas, conectadas 

ao SQL Server, ou por alguns requisitos alterarem ou por haver dados mais recentes para 

acrescentar à tabela. Apesar deste processo vir a ser automático, aquando da fase de 

construção, atualizou-se a informação manualmente. Para realizar este processo, no Power 

Pivot, é necessário recorrer às propriedades da tabela. Aqui também é possível visualizar a 

tabela completa que se encontra no DBMS do SQL Server. Assim, esta ferramenta permite 

analisar que campos adicionais se pretendem importar e em que estado, em termos de 

informação, se encontra a tabela no SQL Server antes de se proceder com a atualização. 

Quando se trata de um grande volume de dados a atualização pode ser morosa, assim, as 

características mencionadas anteriormente permitem evitar atualizar informações erradas e 

confirmar tudo antes de iniciar o processo. Pode-se consultar um esquema ilustrativo deste 

processo no anexo F.   

Para realçar o dinamismo da ferramenta, a Figura 17, demonstra como os filtros funcionam. 

Ou seja, ao selecionar os campos de cada filtro que se pretende analisar, os gráficos e KPIs 

alteram os seus dados automaticamente face aos filtros que lhes estão associados. Neste caso, 

selecionou-se a informação referente ao canal lojas próprias e os clientes com perfil 4Raid. 

Pode-se verificar, ao comparar com a Figura 14, que os gráficos se alteraram, assim como as 

taxas globais e de seguimento de marcação. Os filtros dos dashboards anteriormente na 



Campanhas promocionais: avaliação transversal de resultados no sector das telecomunicações 

39 

empresa eram apenas relativos a cada gráfico, neste dashboard estão conectados aos gráficos 

da folha inteira, ou se for do interesse, para todas as folhas do dashboard. 

 

Figura 17- Dashboard: Visão interações- Funil e Hit Ratio end-to-end 

Como as restantes visões (a do canal e do cliente único) expoêm a mesmo representação, 

sendo que a única diferença é os dados que as alimentam, estas não foram aqui repesentadas. 

Relativamente à visão do assistente pode-se verificar na Figura 18, como se decidiu organizar 

a informação. Apesar do layout não ser muito apelativo, o objetivo desta folha foi fornecer 

uma visão mais detalhada para os gestores de canais, para poderem consultar o desempenho 

dos seus próprios assistentes: ao compará-los entre eles e, até compará-los com outros, do 

mesmo canal ou não. Note-se que para efeitos de ilustração nesta dissertação se ocultou o 

nome das colunas da Figura 18 propositadamente.  

 

Figura 18- Dashboard: Visão detalhe ao assistente 

4.5 Construção de um modelo analítico - Análise do modelo e 
implementação no dashboard. 

Para completar a análise de resultados, no dashboard, houve a necessidade de medir o 

verdadeiro impacto de uma campanha. Previamente, para as campanhas que não dispunham 

de um CG assumia-se que os clientes mantinham o mesmo comportamento, caso não fossem 
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sujeitos a uma ação comercial. Geralmente, mede-se o impacto de uma campanha através da 

comparação do TG e de um CG, todavia, algumas campanhas não têm associado nenhum CG. 

Neste sentido, de forma a criar um grupo de controlo para estes casos, desenvolveu-se um 

algoritmo de classificação.  

A construção do modelo, em que mais tarde será utilizado para qualquer campanha que não 

disponha de um CG, teve como base uma campanha específica. Esta é referente aos clientes 

que se encontram no fim do seu período de fidelização (PF). A empresa assume que no fim 

deste período, caso não se apresente a campanha, os clientes desistem dos serviços e não os 

renovam, abandonando, assim, a empresa. Como tal, o objetivo deste projeto é, então, avaliar 

o impacto, em termos monetários, da apresentação da campanha aos clientes face ao seu 

comportamento se não fossem alvos de nenhuma ação comercial.  

Para desenvolver o algoritmo e, consequentemente descobrir o CG considerou-se o universo 

de clientes que se encontram no fim do seu período de fidelização. A Figura 19 explica o 

universo dos clientes que estão no fim do seu PF. Sendo que a área a sombreado representa o 

grupo de clientes que se contactou e apresentou a proposta, o TG. Dentro dos que não foram 

contactados (área a branco), selecionou-se um grupo de clientes para aplicar o algoritmo e 

encontrar os mais próximos do TG, o considerado CG. De referir que o TG é relativo aos 

clientes que foram loteados em março.  

  

Figura 19- Universo dos clientes com o PF terminal. (CG- control group; TG- Target group (clientes loteados)) 

Antes de se iniciar o tratamento de dados, procedeu-se à recolha da informação dos clientes, 

dos dois grupos, explicados anteriormente. De referir que a recolha de todas as variáveis que 

caracterizam os clientes e o seu comportamento existente na BD, para que a associação do 

vizinho mais próximo fosse mais correta, foi conseguida através de um modelo anteriormente 

desenvolvido pela equipa no software R. As tabelas com a informação detalhada de cada 

cliente continham variáveis, categóricas e não categóricas. Estas variáveis são relativas ao 

tipo de serviço que o cliente usufruiu, à sua antiguidade na empresa, à sua receita por todos os 

serviços e, a todos os equipamentos/ extras que ainda tem incluído no seu pacote.  

Como o algoritmo que se optou por utilizar para encontrar os vizinhos mais próximos, não 

admite valores nulos, nem variáveis categóricas, procedeu-se à uniformização da tabela, 

transformando as variáveis categóricas em dicotómicas e normalizou-se a informação relativa 

aos dois grupos. Note-se que para se substituir os valores nulos, utilizou-se a função do anexo 

H que os substitui pela mediana dos valores. Esta função apenas resulta para variáveis 

numéricas. 

Finalmente, procedeu-se à implementação do modelo. Na Figura 20, pode-se observar uma 

pequena exemplificação das diferentes fases do modelo. Assim, em primeiro lugar, fornece-se 

as tabelas referentes aos clientes loteados (TG) e aos não loteados (CG) (fase 1). Por clientes 

loteados entende-se serem os que foram sujeitos a uma ação comercial e os não loteados que 

não foram. Estas tabelas têm todas as características de cada cliente já como variáveis 

numéricas normalizadas. Note-se que apenas a tabela referente ao TG tem uma classe 

associada, neste caso, a classe que se atribuiu foi a adesão ou não à campanha. De seguida, 
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calculou-se as distâncias entre todos os clientes do TG e CG (fase 2). Este cálculo foi 

realizado através dos vetores de características de cada cliente em cada uma assume igual 

importância. Este cálculo foi efetuado recorrendo à distância euclidiana. Este algoritmo 

assume um parâmetro, k, que permite escolher o número de vizinhos mais próximos a 

considerar. Neste caso, utilizou-se k=1, pois pretende-se apenas descobrir o vizinho mais 

próximo. Assim, na 3 fase, seleciona-se para cada cliente do CG, o cliente de TG que 

disponha da distância menor. Ou seja, para todos os clientes não loteados (CG) identifica-se 

qual o cliente loteado (TG) que melhor se assemelha, pela proximidade das características. 

Por exemplo, para o cliente E o vizinho mais próximo do TG é o B, com uma distância de 10. 

Consequentemente, ainda nesta última fase, atribui-se a classe do B (uma previsão dos 

clientes aderirem ou não, caso fossem também sujeitos à apresentação da campanha) ao E. 

Isto é, esta atribuição é feita com base na classe do cliente mais próximo identificado. 

Por último, importa mencionar que apesar de ser um método muito recorrido pela sua 

simplicidade tem associado algumas desvantagens. Pode acontecer que o vizinho mais 

próximo de um dado cliente seja, ainda assim, distante, ou seja, com características que 

diferem significativamente. Como se pode ver na Figura 20, o cliente mais próximo de D é o 

cliente A, todavia, têm uma distância de 32. Comparando com as restantes combinações, 

verificou-se que mesmo sendo os mais próximos dentro dos grupos continuam a ser distantes. 

Para estas situações, concluiu-se que o melhor procedimento seria excluir estes clientes do 

CG, para que resultasse uma análise mais correta. A função utilizada para executar este 

algoritmo no software R foi a knn (do package FNN). Pode-se consultar a sua descrição no 

anexo I. 

 

Figura 20- Fases do algoritmo Knn: 1) Parâmetros de entrada; 2) Matriz de distâncias; 3) Resultados. 

Para que o CG escolhido seja o mais semelhante ao TG, optou-se por apenas considerar os 

clientes do CG que após a aplicação do modelo, têm uma distância a um cliente do TG menor 

que o 1º quartil das distâncias. Posteriormente, comparou-se o comportamento, mais 

concretamente, a variação da receita média de cada cliente, ao longo de quatro meses (de 

janeiro a março) dos dois grupos: os loteados (TG) e os vizinhos mais próximos dentro do 

universo (CG). 

A fim de avaliar o potencial do modelo proposto na determinação da adesão ou não à 

campanha, foi desenvolvido um estudo focado no CG. Assim, para cada elemento do CG 

identificou-se o seu vizinho mais próximo por forma a determinar a sua propensão para a 

adesão. A Tabela 2 apresenta os valores previstos confrontados com os valores observados. 

Como se pode verificar na tabela, previu-se que adeririam 4047 clientes, no entanto, apenas 

171 clientes aderiram efetivamente. Por outro lado, dos 102 676 clientes que o modelo previu 

que não viriam a aderir, 98 560 comportaram-se como o esperado. Note-se que os clientes em 

análise não foram sujeitos a uma ação comercial direta, as adesões que se observa ocorreram 

pelo cliente optar por contactar a empresa e aderir à campanha. 

Aplicando-se o teste de sensibilidade (Verdadeiro positivo/ (Verdadeiro Positivo + Falso-

negativo)) obteve-se um valor aproximadamente de 0.04. Ao calcular a especificidade 
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(Verdadeiro negativo/ (Verdadeiro negativo + Falso positivo)) atingiu-se um valor 

aproximadamente de 0.96. Após esta análise, concluiu-se que o modelo carece de afinações 

por apresentar um valor extremamente baixo de sensibilidade, ou seja, o modelo não é capaz 

de prever corretamente as adesões. Assim sendo, deverá existir um desenvolvimento posterior 

para identificar possíveis causas e melhorar os resultados de previsão do modelo.  

Tabela 2- Tabela comparativa da classificação do modelo e da realidade das adesões. 

 

O principal objetivo da modelação foi encontrar os vizinhos mais próximos de TG para aferir 

a variação de receita dos dois grupos ao longo dos diferentes meses. Analisou-se os meses 

anteriores ao loteamento e o posterior. Após a seleção dos clientes mais próximos do TG, 

posteriormente definidos como CG, construiu-se os gráficos que estão representados nas 

figuras 22 e 23. Nos quatro gráficos, a linha vermelha corresponde ao TG e a linha preta aos 

clientes do CG. Para além disso, todos eles mostram a evolução da receita média por cliente 

ao longo dos quatro meses, o único pormenor que difere entre eles são os clientes que se 

considerou para construir os gráficos, dentro dos grupos respetivos.  

Neste sentido, no primeiro cenário (gráfico a da Figura 21) considerou-se todos os clientes de 

ambos os grupos, quer os que aderiram à campanha, quer os que não aderiram. Por outro lado, 

no segundo cenário (gráfico b da Figura 21) analisou-se a variação da receita dos clientes que 

aderiram à campanha em ambos os grupos. De relembrar que os clientes apesar de serem só 

loteados em março, podem aderir, por vontade natural, num outro canal ao longo dos quatro 

meses.  

 

 

Figura 21 – a) TG (clientes que aderiram e não aderiram) vs CG (clientes que aderiram e não aderiram); b) TG 

(clientes que aderiram) vs CG (clientes que aderiram) 

Num terceiro cenário (gráfico da esquerda da Figura 22) analisou-se os clientes que aderiram 

à campanha do TG, e por outro lado todos os clientes do CG. Por fim, no último gráfico, na 

Figura 22, os clientes incluídos na análise do TG foram, igualmente, apenas os que aderiram à 

campanha, sendo que os clientes considerados do CG foram aqueles que o modelo previa que 

aderissem caso fossem também loteados para apresentação da campanha.  
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Figura 22- a) TG (clientes que aderiram) vs CG (clientes que aderiram e não aderiram); b) TG (clientes que 

aderiram) vs CG (clientes que se preve que adiram se lhes fosse apresentado a campanha) 

Analisando os gráficos é possivel retirar algumas conclusões não só sobre o impacto da 

campanha, mas também algumas observações interessantes para partilhar com as equipas que 

são responsáveis pelo seu lançamento. Por exemplo, é de destacar o facto de no último 

gráfico, Figura 22(b), ser perceptível que o comportamento dos clientes de CG, que seriam 

propensos a aderir à campanha, resultar numa receita média por cliente mais estável e 

benéfica para a empresa ao longo dos meses comparativamente aos aderentes do TG. Como 

resultado desta campanha em específico é expectável que haja uma diminuição da receita 

média de cada cliente que adere. Assim, como se pode verificar nas figuras, em que o TG é 

relativo aos clientes que aderem, a receita média diminui após a adesão. Deste modo, o 

comportamento está de acordo com o esperado. No entanto, note-se que em relação aos 

clientes onde se previa a adesão à campanha, apesar de haver uma pequena diminuição da 

receita média, esta é superior à receita dos clientes que aderiram à campanha, por ação 

comercial. Ou seja, será esperado que os clientes, aquando do fim do seu PF, abandonem os 

seus serviços ou os mantenham, mesmo sem PF. Para uma melhor sensibilidade de resposta a 

estas questões dever-se-ia analisar os meses posteriores a Abril para aferir qual o 

comporamento mais comum. Contudo, na altura da construção do modelo esta informação 

ainda não se econtrava disponível. De referir que a equipa responsável por estas campanhas 

defende que estes clientes, os quais se previa que aderissem, se loteados, abandonariam os 

serviços nos meses seguintes ao seu PF terminar.   
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5 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro  

Este projeto de dissertação consistiu no desenvolvimento de um dashboard transversal à 

empresa operadora de telecomunicações, levando a rentabilizar o tempo, muitas vezes 

escasso, das várias equipas pelo facto de não necessitarem de procurar, analisar e organizar a 

informação ao aplicarem esta ferramenta. Tornou-se ainda possível perceber a eficácia de 

cada campanha, o desempenho de cada canal, a descoberta de padrões e tendências 

comportamentais dos clientes e, futuramente, se tentar perceber se a estratégia da melhor 

oferta é eficaz. Pela primeira vez, foi ainda possível identificar e quantificar as vendas que 

cada assistente realiza, o que irá seguramente facilitar e melhorar consideravelmente a gestão 

do desempenho dos colaboradores.  

Adicionalmente, foi possível também pela primeira vez, alinhar as métricas utilizadas pelas 

diferentes equipas das telecomunicações de clientes particulares. Deste modo, a partir deste 

momento, é possível comparar os diferentes desempenhos dos canais, as diferentes eficácias 

de adesões, o sucesso das várias campanhas e, também, perceber quais os assistentes que 

promovem com maior frequência a venda das recomendações. Consequentemente, é 

atualmente possível ter uma perspetiva geral de como a empresa se encontra em termos de 

desempenho de vendas/adesões através da análise de um único dashboard.  

Devido ao detalhe que a ferramenta desenvolvida oferece é facilmente percetível a razão de 

alguns resultados (mais ou menos bons), através da aplicação de filtros. Por exemplo, para 

perceber o motivo para uma reduzida taxa de adesões em determinado canal, pode-se 

simplesmente filtrar o dashboard por canais e, de seguida, partir para o detalhe ao assistente 

de forma a se entender se os resultados se devem a conjunto de colaboradores em específico, 

ou outro motivo relevante. A existência de um nível grande de detalhe, tanto sobre os 

colaboradores, como sobre os clientes, promove uma maior perceção e confiança na 

ferramenta para delinear estratégias mais eficazes a implementar futuramente.  

Relativamente a impactos positivos para a empresa, o dashboard está a ser utilizado por 

diversas equipas, sendo que algumas delas aderiram ao mecanismo de avaliação em 

detrimento do que era utilizado anteriormente. Esta opção resultou numa redução significativa 

do tempo de trabalho alocado à construção e manutenção das ferramentas de gestão. No 

entanto, muitas equipas ainda dependem dos seus próprios dashboards, principalmente, para 

gerir métricas relacionadas com outras avaliações que o dashboard criado não aborda, como 

por exemplo, atingir a maximização de recursos. 

Importa também mencionar que o dashboard desenvolvido irá muito provavelmente 

revolucionar a forma como o grupo de telecomunicações de particulares gere os resultados. 

Em virtude do dinamismo, possibilidade de navegar para grandes níveis de detalhe e do facto 

de conter os dados relativos aos diversos canais e produtos, esta ferramenta foi reconhecida 

como um instrumento de trabalho fundamental tanto pelos diretores da empresa como nas 

equipas de produto e de canal. Na verdade, a iniciativa foi extremamente bem aceite pela 

comissão executiva e pelas equipas que o utilizam. No entanto, apenas no longo prazo, será 
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possível avaliar se os colaboradores, de facto, estão a utilizar este dashboard para gerir as 

suas operações e delinear estratégias. 

O projeto NBO sendo de elevada exigência e complexidade, ainda se encontra numa fase 

inicial, pelo que muitas das iniciativas ainda não foram iniciadas. Apesar disso, este projeto de 

dissertação culminou no desenvolvimento de um dashboard que já está construído e 

preparado para acompanhar a evolução dos resultados das várias iniciativas, nomeadamente, o 

seguimento das marcações.  

A segunda parte do projeto visou a construção do modelo que identifica um grupo de controlo 

para as campanhas lançadas no canal outbound, tendo-se podido concluir que será bastante 

benéfico como complemento ao dashboard. Este modelo permite quantificar o impacto que 

uma campanha, que não tenha um CG, irá induzir em termos de receitas para a empresa. Uma 

das próximas fases previstas para a melhoria do dashboard desenvolvido, será implementar 

um grupo de controlo para tornar mais fácil a medição do impacto das campanhas. 

Este projeto dispõe, contudo, de oportunidades de melhoria, desde a sua conceptualização até 

à ferramenta de visualização onde é apresentado. Assim, foram enumeradas as melhorias 

detetadas e, posteriormente, os trabalhos futuros a desenvolver para enriquecer o dashboard e 

o modelo elaborado para definir um CG. 

Como constatado anteriormente, nenhum dos KPI definidos avalia questões de eficiência. Na 

verdade, uma empresa, hoje em dia, necessita de ser eficiente para atingir o sucesso, 

principalmente, num mercado tão competitivo como o das telecomunicações. Ou seja, no 

futuro será importante questionar os indicadores definidos e pensar noutros mais direcionados 

para questões de eficiência e de lagging. 

Relativamente ao processo de extração de dados observou-se ser possível explorar a 

otimização de queries e tornar o processo mais rápido, bem como, procurar novas tabelas ou 

views existentes no DBMS para recolher a informação, dado que se assumiu que os dados 

presentes nelas seriam os mais corretos.  

Apesar da ferramenta de visualização do dashboard ser dinâmica, cada vez que se aplica um 

filtro, existe um tempo de espera associado ao processamento de dados e, respetiva, 

atualização dos gráficos que na maioria das vezes resultou num longo período de espera. 

Sendo assim, uma das soluções de melhoria do dashboard consistiria no desenvolvimento de 

scripts em Visual Basic para otimizar o tempo de execução na aplicação de cada filtro. Uma 

outra solução poderá ser a adoção de uma nova ferramenta de visualização de dados como o 

Power BI, ideia esta que, na fase de planeamento e definição da arquitetura do dashboard, foi 

entretanto descartada pelas razões mencionadas anteriormente.  

Relativamente ao modelo desenvolvido para avaliação do impacto das campanhas, verificou-

se que a estimativa da distância euclidiana entre objetos caracterizados por variáveis binárias 

é algo criticável. Assim, aplicar técnicas diferentes, como o k-nearest neighbour (KNN) com 

outro tipo de medida de distância poderá tornar o modelo mais robusto. De referir também 

que existe ainda a possibilidade de desenvolver modelos de classificação com novas variáveis, 

ou combinações delas que traduzam melhor a semelhança entre os clientes. 

Para finalizar, sugere-se que trabalhos futuros passam por terminar a apresentação do 

dashboard, ou seja, incluir os restantes dados, principalmente, sobre os clientes móveis e 

restantes plataformas de consultas. Para além disso, será necessário abranger as restantes 

visões do dashboard, como as análises de pós-adesão: análises de impacto (em que o modelo 

desenvolvido já integrará o dashboard) e análises de sobrevivência. 

 

 

 



Campanhas promocionais: avaliação transversal de resultados no sector das telecomunicações 

46 

Referências  

ANACOM - Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas - 1.o trimestre de 2017 [Em 

linha], atual. 2017. [Consult. 8 jun. 2017]. Disponível em 

WWW:<URL:https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1410729>. 

ARIYACHANDRA, Thilini R.; FROLICK, Mark N. - Critical Success Factors in Business 

Performance Management—Striving for Success. Information Systems Management. . 

ISSN 1058-0530. 25:2 (2008) 113–120. doi: 10.1080/10580530801941504. 

BERRY, Leonard L. - Relationship Marketing of Services - Growing Interest, Emerging 

Perspectives. Journal of the Academy of Marketing Science. . ISSN 0092-0703. 23:4 

(1995) 236–245. doi: 10.1177/009207039502300402. 

BERRY, Michael J. A.; LINOFF, Gordon S. - Data mining techniques : for marketing, 

sales, and customer relationship management. 2nd ed. ed. Gordon Linoff : Wiley 

Publishing, INC, 2004. ISBN 0471470643.  

CONTACT CENTER WORLD - Industry Rankings - 2016 World Finals [Em linha], atual. 

2016. [Consult. 1 jan. 2017]. Disponível em 

WWW:<URL:https://www.contactcenterworld.com/worldawards/award-

rankings.aspx?id=7f95e608-7a63-4982-89fc-5ec5c96e15b4>. 

CWOODILL - PowerView vs. PowerPivot vs. Power BI [Em linha], atual. 2014. [Consult. 1 

jun. 2017]. Disponível em 

WWW:<URL:http://www.microsofttrends.com/2014/02/15/powerview-vs-powerpivot-vs-

power-bi/>. 

DARRELL, Trevor; INDYK, Piotr - Nearest-Neighbor Methods in Learning and Vision: 

Theory and Practice. ISBN 026219547X.  

DUNCAN, Tom; MORIARTY, Sandra E. - A Communication-Based Marketing. 62:April 

(1998) 1–13.  

ECKERSON, Wayne - Characteristics Of Effective Performance Metrics. ISBN 

9780470589830.  

ECKERSON, Wayne W. - Performance Management Strategies. Business Intelligence 

Journal. 14:1 (2009) 24–27.  

GHAZAL, Ahmad et al. - Business intelligence and anlytics: from big data to big impact. 

Proceedings of the 2013 international conference on Management of data - SIGMOD 

’13. . ISSN 0276-7783. 36:4 (2013) 1197. doi: 10.1145/2463676.2463712. 

GOI, Chai Lee - A Review of Marketing Mix: 4Ps or More? International Journal of 

Marketing Studies. . ISSN 1918-7203. 1:1 (2009) 2–15. doi: 10.5539/ijms.v1n1p2. 

GOLFARELLI, Matteo; RIZZI, Stefano; CELLA, Iruis - Beyond Data Warehousing : What’s 

Next in Business Intelligence? 7th ACM international workshop on Data warehousing 

and OLAP. . ISSN 15723097. 2004) 1–6. doi: 10.1145/1031763.1031765. 



Campanhas promocionais: avaliação transversal de resultados no sector das telecomunicações 

47 

GRÖNROOS, C. - Defining marketing: a market-oriented approach. European journal of 

marketing. . ISSN 0309-0566. January 1989 (1989). doi: 10.1108/EUM0000000000541. 

HEINZE, Justin - Business Intelligence vs. Business Analytics: What’s The Difference? 

[Em linha], atual. 2016. [Consult. 1 abr. 2017]. Disponível em 

WWW:<URL:https://www.betterbuys.com/bi/business-intelligence-vs-business-analytics/>. 

KAPLAN, R S; NORTON, D. P. - The balanced scorecard –measures that drive performance 

the balanced scorecard – measures. (January–February) (1992) 71–79.  

KOTLER, Philip - Administração de Marketing. 2000) 1–189.  

KUMAR, Manisha - Difference Between Efficiency and Effectiveness [Em linha], atual. 

2011. [Consult. 5 jun. 2017]. Disponível em 

WWW:<URL:http://www.differencebetween.net/business/difference-between-efficiency-and-

effectiveness/>. 

LEVENTHAL, Barry - An introduction to data mining and other techniques for advanced 

analytics. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice. . ISSN 1746-0166. 12:2 

(2010) 137–153. doi: 10.1057/dddmp.2010.35. 

LI, Jingran et al. - Big Data in product lifecycle management. International Journal of 

Advanced Manufacturing Technology. . ISSN 14333015. 81:1–4 (2015) 667–684. doi: 

10.1007/s00170-015-7151-x. 

MAUBOUSSIN, Michael J. - The True Measures of Success. CFA Digest. 42:4 (2012) 188–

190. doi: 10.2469/dig.v42.n4.81. 

MCAFEE, Andrew; BRYNJOLFSSON, Erik - Big Data: The Management Revolution. 

(cover story). Harvard Business Review. . ISSN 00178012. 90:10 (2012) 60–68.  

MCKINSEY & COMPANY - Big data: The next frontier for innovation, competition, and 

productivity. McKinsey Global Institute. . ISSN 14712970. June (2011) 156. doi: 

10.1080/01443610903114527. 

MICROSOFT - Data Model specification and limits [Em linha], atual. 2016. [Consult. 8 

jun. 2017]. Disponível em WWW:<URL:https://support.office.com/en-US/article/Data-

Model-specification-and-limits-19AA79F8-E6E8-45A8-9BE2-B58778FD68EF>. 

MINELLI, Michael; CHAMBERS, Michelle; DHIRAJ, Ambiga - Big Data Analytics - 

Emerging BI and Analitics trends for today’s businesses. ISBN 9780124173194.  

MORE, Learn et al. - Power Pivot : Powerful data analysis and data modeling in Excel 

[Em linha], atual. 2015. [Consult. 1 jun. 2017]. Disponível em 

WWW:<URL:https://support.office.com/en-us/article/Power-Pivot-Powerful-data-analysis-

and-data-modeling-in-Excel-a9c2c6e2-cc49-4976-a7d7-40896795d045>. 

PERSON, Ron - Balanced Scorecards and Operational Dashboards with Microsoft® 

Excel®. ISBN 9780470386811.  

POPOVIČ, Aleš et al. - Towards business intelligence systems success: Effects of maturity 

and culture on analytical decision making. Decision Support Systems. . ISSN 01679236. 

54:1 (2012) 729–739. doi: 10.1016/j.dss.2012.08.017. 

RYALS, Lynette - Management Work : The Measurement and Profitable Management of 

Customer. Journal of Marketing. . ISSN 0022-2429. 69:2005) 252–261. doi: 

10.1509/jmkg.2005.69.4.252. 

SAXTON, Adam - Power BI Premium - what is it?, atual. 2017.  

SHENGQIAO, Li et al. - Package «FNN». 2013) 17.  



Campanhas promocionais: avaliação transversal de resultados no sector das telecomunicações 

48 

SHIMOYAMA, Claudio;; RICARDO ZELA, Douglas - Administração de Marketing 

TOM PICA - Business Intelligence Provides Consistent, Actionable Insights, Verizon 

Wireless CIO Advises Computerworld Audience [Em linha], atual. 2010. [Consult. 25 mar. 

2017]. Disponível em 

WWW:<URL:https://www.verizonwireless.com/news/article/2010/09/pr2010-09-21a.html>. 

VERHOEF, Peter C.; LEMON, Katherine N. - Successful customer value management: Key 

lessons and emerging trends. European Management Journal. . ISSN 02632373. 31:1 

(2013) 1–15. doi: 10.1016/j.emj.2012.08.001. 

WILLIAMS-CROSBY, Spice - How to thrive on an ailing planet. 2014).  

 

 



Campanhas promocionais: avaliação transversal de resultados no sector das telecomunicações 

49 

ANEXO A: Fatura média mensal dos clientes residenciais com as 
ofertas de pacotes (ANACOM, 2017) 
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ANEXO B: Dashboard- Visão interações (protótipo): seguimento de 
marcações - protótipo 
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ANEXO C: Análise pós-adesão- protótipo 
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ANEXO D: Conexão do Power Pivot ao SQL Server 
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ANEXO E: Processo para construir métricas 
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ANEXO F: Atualizar uma tabela manualmente no Power Pivot 
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ANEXO H: Função, desenvolvida no software R, para retirar os 
valores nulos 
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ANEXO I: Descrição da função knn do package FNN (em R) (Shengqiao 
et al., 2013)  

 


