
Oracle CX Marketing para B2C
Conectando Dados e Inteligência para Oferecer Experiências Excepcionais

Os consumidores interagem digitalmente em micromomentos na velocidade 
da sua imaginação. Ter um ótimo produto ou oferecer um excelente serviço 
não é suficiente para vencer na Economia da Experiência. As marcas 
competem com experiências, e experiências significativas se baseiam em 
contexto e compreensão. Os profissionais de marketing que não conectam 
uma interação à outra durante toda a jornada do cliente – uma jornada que 
abrange tempo, canais e dispositivos – não conseguirão proteger e 
desenvolver relacionamentos decisivos com os clientes.  

Uma solução que simplifica o marketing

O Oracle CX Marketing ajuda profissionais de marketing B2C como você a 
desenvolver relacionamentos diretos com os consumidores em tempo real, 
por meio de experiências do cliente individualizadas e em vários canais, que 
abrangem os mundos online e offline. As equipes de marketing digital 
exigem agilidade e adaptação para prosperar em um mundo onde os 
consumidores conduzem a inovação. Você poderá acompanhar as 
expectativas dos seus clientes, já que a flexibilidade e a capacidade de 
resposta estão incutidas na solução Oracle CX Marketing.

Organizações como a sua estão fazendo parceria com a Oracle 
para melhorar os relacionamentos, respondendo 
continuamente aos sinais e personalizando em tempo real. 

Valorize fortes relacionamentos com os clientes e incorpore 
esses consumidores como defensores para cultivar fidelidade 
e fazer sua marca – e a deles – crescer.

Dificuldades Comuns 
de Marketing

Os processos de marketing são 
lentos e não escaláveis

Dados desconectados em todo 
o ciclo de vida do cliente geram 

experiências inconsistentes

Insights limitados dos clientes 
ou falta de capacidade de 

personalizar em tempo real

Falta de capacidade de 
gerenciar eficiência, escala e 

personalização de forma eficaz 
e ao mesmo tempo



Relacionamentos com os Clientes 
na Economia da Experiência

Descubra e Direcione

Identifique seus melhores clientes e 
encontre novos clientes como eles.

Gerenciamento de identidade: Determine a 
identidade com gráficos de identificação 
precisos.

Compreenda melhor os clientes: Análises 
avançadas destacam seus melhores clientes.

Direcione e personalize com agilidade: 
Conecte, ative, enriqueça e utilize os dados de 
clientes com mais facilidade.

Segmentação por semelhança: O machine 
learning encontra seus melhores clientes e ajuda 
você a encontrar outros parecidos com eles.

Contate a Oracle para obter suporte para os seus 
Programas de Marketing personalizados

Personalize e Envolva

Conecte-se de forma consistente em 
todos os canais.

Reutilize blocos de conteúdo e regras de dados:      
Escale a personalização no nível individual com 
mais rapidez. 

Capture cada sessão: Monitoramento ilimitado de 
dados em tempo real em todos os canais digitais. 

Responda a qualquer comportamento: Reações 
em tempo real, adaptáveis e baseadas em eventos 
de acordo com as necessidades do cliente.

Experiência do usuário intuitiva:  Fluxos de 
trabalho e recursos que enfatizam a agilidade e 
ampliam a intuição.

Converta e Consuma

Responda perguntas, resolva 
problemas e converta o consumidor.

Automação simplificada: Ofereça 
experiências relevantes de forma mais 
consistente 

Orquestração inteligente: IA para otimizar 
mensagem, canal e tempo. 

Entenda a intenção: Saiba quando entreter, 
oferecer assistência ou fechar um negócio.

Análise valiosa: Entenda realmente o que 
funciona e trabalhe em cima disso.

Retenha e Faça Crescer

Cultive o relacionamento e desenvolva 
os defensores da marca.

Recompense o envolvimento: Incentive os 
defensores da marca e cresça socialmente. 

Promova relacionamentos: Forneça conexões 
entre o serviço e o comércio.

Reative melhor: IA para ajudar com a fadiga e 
recuperação.

Cultive com valor:  Ter contexto torna cada 
interação melhor.

https://www.oracle.com/br/cx/marketing/


A Oracle ajuda equipes de marketing de todos os tamanhos a aumentar o alcance e a consistência em todos os canais.  Fazemos parceria com profissionais de marketing 
como você para identificar os melhores clientes, desenvolver experiências responsivas e contextuais em todos os canais para eles e avaliar seu desempenho ao longo do 
tempo, para garantir que você supere continuamente as expectativas dos clientes.  

Oracle CX Marketing Suite para B2C

Direcionamento e Segmentação:
Sem formulários de solicitação de dados e SQL. A 
interface amigável ao profissional de marketing 
permite avaliação simples e segmentação de clientes. 

Orquestração inteligente:
Crie experiências ágeis e responsivas que 
personalizam cada etapa da jornada do cliente

Teste e Personalização: 
Otimize experiências na Web, em 
dispositivos móveis, emails, por push
e muito mais.  Personalize em escala 
corporativa para cada indivíduo.

Análise baseada em insights: 
Encontre seus melhores clientes e aprenda 
a se comunicar melhor com eles.  Análises 
específicas oferecem valor imediato.

Dados em tempo real:
Dados de clientes prontos para streaming 
instantâneo, conectando o comportamento do 
cliente com as iniciativas de marketing.

Colaboração e Fluxo de Trabalho: 
As equipes podem trabalhar em conjunto e em 
tempo real com os mesmos ativos e dados para 
oferecer experiências excepcionais de forma 
consistente.

Contate seu Representante de Vendas Oracle para saber 
mais sobre como transformar seu CX marketing

https://www.oracle.com/br/cx/marketing/


Por que escolher a Oracle?

Unificar os dados
dos seus clientes
Conecte comportamentos, transações e dados 
demográficos de clientes em marketing, fidelidade, 
ecommerce, serviço e aplicativos de back-office para 
criar a próxima grande experiência para cada indivíduo.

Fornecer experiências 
relevantes em tempo real
Colete dados de mais lugares, aplique inteligência em 
larga escala e use insights para oferecer experiências 
personalizadas nos momentos que importam.

Executar facilmente
um marketing sofisticado
Capacite os profissionais de marketing a usar sua 
intuição e criatividade para orquestrar campanhas B2C 
incríveis e experiências irresistíveis aos clientes.

Soluções B2C Dedicadas

Contate a Oracle para obter suporte para os seus 
Programas de Marketing personalizados

As soluções integradas de marketing digital da Oracle ajudam
profissionais de marketing B2B como você a...

> 5 bilhões 
IDs de consumidores 
globais

7,5 trilhões 
Sinais de dados 
coletados por mês

US$ 3 trilhões
em transações de 
clientes online e offline

> 1 bilhão
Emails, SMS, 
mensagens de celular 
enviados diariamente

+ 15 anos
no mercado

50 mil
Segmentos de dados 
de 1.500 fontes e 
15 milhões de websites

> 80 clientes enviam 1 bilhão
de mensagens por ano

https://www.oracle.com/br/cx/marketing/
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