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INTRODUÇÃO

No marketing digital foi possível escalar 
o atendimento com o cliente, ao mesmo 
tempo em que a aproximação no 
relacionamento entre a marca e o público 
aumentou. Na outra ponta da comunicação, 
o consumidor também ficou mais 
consciente e exigente, esperando interações 
mais ricas, verdadeiras, coerentes aos seus 
valores, além de rápidas.

Com o marketing personalizado, foi possível 

se aproximar de maneira natural enquanto 

o customer centricity proporcionou um 

direcionamento da empresa em relação às 

necessidades da sua audiência. Veja, neste e-book, 

como a união dessas duas estratégias pode inovar 

o seu negócio, apresentando soluções consistentes 

para a atual necessidade do usuário. Boa leitura!

https://digitalland.com.br/
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O QUE É MARKETING PERSONALIZADO?

Há poucos anos, quando as 
estratégias de marketing aconteciam 
principalmente no universo offline, 
especialistas perceberam que a 
personalização era uma grande 
aliada para:

 » reforçar o branding, ou conceito 

da marca, mostrando uma 

personalidade na relação;

 » otimizar o relacionamento do 

público com a empresa, aplicando 

estratégias como chamar o cliente 

pelo nome, por exemplo;

Por isso, surgiu o marketing personalizado, 

com a captação de dados pessoais 

e a criação de listas com os leads 

da empresa. O marketing digital 

reformulou essa estratégia, a ponto 

de transformá-la em pano de fundo 

da maior parte das ações online. Isso 

porque as tecnologias possibilitaram criar 

maiores customizações, com exatidão e 

experiências surpreendentes.

 » aumentar as vendas, por 

transmitir proximidade e 

confiança para o prospect.

https://digitalland.com.br/
https://digitalland.com.br/blog/estrategias-de-branding-precisam-sim-ser-a-longo-prazo-entenda
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O QUE É MARKETING PERSONALIZADO?

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Da comunicação com a audiência 

até a personalização dos serviços e 

produtos em si, essa estratégia tem 

algumas propriedades que devem 

ser trabalhadas em sincronismo para 

alcançar o sucesso esperado.

DESCOBERTA DA PERSONA

O novo perfil do consumidor já espera 

experiências exclusivas e relevantes. Para 

atender a essa demanda, o marketing 

personalizado precisará trabalhar com 

as personas, um aperfeiçoamento do 

público-alvo, com detalhes, preferências 

e até objeções de compra. Se você quer 

entregar algo diferenciado para seu lead, 

primeiro deve entender quem é ele.

https://digitalland.com.br/
https://digitalland.com.br/blog/conheca-as-diferencas-persona-e-publico-alvo
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O QUE É MARKETING PERSONALIZADO?

CAPTURA DE DADOS

O melhor recurso para descobrir a persona do negócio 

é a coleta de informações. Você pode usar ferramentas 

como o web analytics e descobrir detalhes de 

comportamento, a jornada do consumidor. Entretanto, 

a principal maneira de saber quem é seu cliente ideal é 

ouvindo ele. Faça perguntas, crie enquetes e descubra 

o que seu público espera da marca.

SEGMENTAÇÃO DAS CAMPANHAS

Outra característica do marketing personalizado é 

uma rica experiência do usuário. Então, se você tem 

uma loja de calçados, por exemplo, em vez de enviar 

e-mails com o catálogo de produtos, apresentará 

uma seleção de acordo com o perfil do lead. Nesse 

caso, seria interessante, inclusive usar estratégias de 

remarketing para lembrar o prospect daquele produto 

que ele viu e ainda não comprou.

https://digitalland.com.br/
https://digitalland.com.br/blog/voce-conhece-a-importancia-do-web-analytics-para-o-marketing
https://digitalland.com.br/blog/estrategia-de-remarketing-5-boas-praticas-na-criacao-uma-campanha
https://digitalland.com.br/blog/estrategia-de-remarketing-5-boas-praticas-na-criacao-uma-campanha
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O QUE É MARKETING PERSONALIZADO?

VANTAGENS DA ESTRATÉGIA

O principal benefício de implementar o 

marketing personalizado nas suas ações, 

é atender uma geração de clientes que 

espera se relacionar de forma pessoal com 

a marca. Além disso, essa estratégia impacta 

positivamente em praticamente todos os 

processos do negócio.

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

Use o recurso para modelar seu mix de produtos 

e serviços, agregando valor e diferenciais 

estratégicos. Em 1955, por exemplo, o Mc 

Donald’s usou o marketing personalizado para 

oferecer um cardápio enxuto (de acordo com 

a preferência da persona) e, em contrapartida, 

inovar com o atendimento expresso.

https://digitalland.com.br/
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O QUE É MARKETING PERSONALIZADO?

ATENDIMENTO

Falando em atendimento, outro motivo para usar o 

marketing personalizado é a possibilidade de oferecer 

um relacionamento próximo e customizado. Isso é tão 

importante que houve o desenvolvimento de diversas 

tecnologias para cumprir com essa necessidade, como os 

campos personalizados dos e-mails marketing e os chatbots.

RESULTADOS DE MARKETING

Como o marketing está voltado para oferecer experiências 

personalizadas para a sua audiência, essa técnica influencia 

no sucesso das campanhas. Tanto nas estratégias de 

tráfego orgânico, como o inbound marketing que produz 

informações relevantes para a persona, quanto nos 

anúncios pagos que têm segmentação de público e ações 

personalizadas, como o remarketing ou estratégias para 

abandono de carrinho.

https://digitalland.com.br/
https://digitalland.com.br/blog/conheca-chatbots-e-saiba-como-podem-ajudar-no-relacionamento-com-clientes
https://digitalland.com.br/blog/5-beneficios-do-inbound-marketing-para-sua-empresa
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O QUE É MARKETING PERSONALIZADO?

PRECIFICAÇÃO

Com o marketing personalizado, uma 

empresa não precisará mais se orientar 

apenas pelo seu nicho de mercado, 

como também com o valor agregado 

ao que oferece. Então, para fazer a 

precificação, uma loja de orgânicos não 

pesquisará apenas o preço dos alimentos 

comercializados pela concorrência, mas 

poderá se orientar pelos diferenciais 

oferecidos como qualidade e respeito à 

agricultura familiar.

https://digitalland.com.br/
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O QUE É MARKETING PERSONALIZADO?

TENDÊNCIAS DE PERSONALIZAÇÃO

Hoje em dia, o foco de qualquer negócio é o cliente, e a customização é a chave para o sucesso com o público. Por isso, surgem 

inovações nas mais diversas áreas como:

 » nos anúncios pagos, que com a segmentação, 

muitas vezes nem se parece publicidade, tamanha a 

relevância para o usuário;

 » na recomendação de produtos pensando em 

promover a melhor experiência para o usuário, como 

a Netflix faz com a sugestão de vídeos.

 » no monitoramento, que além do 

acompanhamento do lead no meio virtual, já 

acontece também o rastreamento offline, como 

nas estratégias de geomarketing;

 » na produção de conteúdos com informações 

relevantes ao leitor;

 » na criação de fluxos de nutrição de e-mails, 

que se iniciam de acordo com algum 

comportamento do lead;

https://digitalland.com.br/
https://digitalland.com.br/blog/geomarketing-descubra-o-que-e-veja-como-aplicar
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O QUE É CUSTOMER CENTRICITY?

Assim como o marketing personalizado, o customer centricity é uma estratégia mais antiga que o marketing 
digital. Afinal, você já deve ter ouvido falar que o cliente tem sempre razão, não é mesmo? Essa afirmação pode 
ser considerada uma precursora da mentalidade na qual o cliente é o centro. Ou seja, todas as estratégias de 
marketing e de negócio são desenvolvidas colocando o cliente no centro.

ENTENDA O CONCEITO DESSA TÉCNICA

Se todos já estão falando de personas para entender as 

preferências do seu público, o que diferencia uma estratégia 

de customer centricity? A ideia é simples: o cliente vem antes 

mesmo do lucro do seu negócio. Isso significa que você terá 

mais foco em descobrir quais são as necessidades dele, ao 

invés de fazê-lo acreditar que necessita da sua solução.

Além disso, no customer centricity é preferível perder 

a venda, caso as soluções da empresa não atendam 

às necessidades do cliente. Nesse caso, é possível até 

mesmo a indicação de outras empresas.

https://digitalland.com.br/
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O QUE É CUSTOMER CENTRICITY?

CONHEÇA OS PRINCIPAIS PILARES 
DO CUSTOMER CENTRICITY

As principais características que garantem o sucesso dessa 

estratégia são:

 » atendimento: é preciso pensar em todo a jornada 

do consumidor e oferecer um atendimento de 

excelência, com a integração da comunicação 

realizada nos diversos canais;

 » satisfação: esse é inclusive um dos principais ativos 

do customer centricity, uma vez que a retenção de 

clientes tende a ser muito mais lucrativo do que a 

aquisição de novos clientes, um cliente satisfeito tem 

muito mais probabilidade de voltar a fechar negócio 

com a mesma marca;

 » experiência: outra característica importante é o uso da 

experiência do usuário como elemento para otimizar 

o processo de compra e também para melhorar a 

relação entre a marca e seus prospects e clientes, 

demonstrando respeito e interesse pelo público;

 » sucesso: o sucesso do cliente vai além dos 

programas de fidelização, é a garantia da satisfação, 

verificar que a entrega realmente atendeu aos 

objetivos que o cliente teve antes da compra. Isso 

significa garantir que a compra agregou valor, 

gerando resultados reais para o cliente;

 » monitoramento: para uma empresa confirmar 

que realmente usa a estratégia customer centricity, 

ela precisa estar constantemente acompanhando 

os indicadores que confirmam isso. Entre os KPIs 

(indicadores-chave de performance) a serem 

mensurados, o NPS (net promoter score, ou nível de 

satisfação do cliente) é uma das principais métricas.

https://digitalland.com.br/
https://digitalland.com.br/ebooks/a-influencia-da-experiencia-do-usuario-nas-decisoes-de-compra
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O QUE É CUSTOMER CENTRICITY?

VEJA OS MOTIVOS PARA TER O CLIENTE COMO CENTRO DA ESTRATÉGIA

Existem muitas razões para que a sua cultura empresarial coloque o cliente no centro. Veja alguns benefícios de implementar essa 

tendência no seu negócio:

 » entendimento claro da sua persona e rápida 

percepção de mudanças de comportamento;

 » fortalecimento da marca com o surgimento 

de fãs e defensores da empresa;

 » aumento na taxa de retenção de clientes 

e do LTV (lifetime value, métrica que indica 

o quanto um cliente gasta ao longo da sua 

relação com a empresa);

 » dicas e direcionamentos para otimizar 
o atendimento e remodelar serviços e 

produtos de acordo com as necessidades e 

desejos do cliente.

https://digitalland.com.br/
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QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DE UNIR ESSAS ESTRATÉGIAS?

Até aqui, você já deve ter percebido 
como a personalização funciona como 
uma espécie de suporte para escalar 
estratégias de uma empresa customer 
centricity. Afinal, não há melhor 
caminho para mostrar a importância e 
respeito pelo público, senão a criação 
de interações relevantes. Veja algumas 
vantagens a seguir.

FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES

Além de um cliente fidelizado gerar mais receita 

para a empresa com novas compras, normalmente 

ele custa menos que a aquisição de novos clientes. 

Além disso, um consumidor que não tenha tido 

uma boa experiência com uma marca ou produto, 

tende a não fazer negócio novamente.

https://digitalland.com.br/
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QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DE UNIR ESSAS ESTRATÉGIAS?

VALORIZAÇÃO DOS 
PRODUTOS E SERVIÇOS

Muito importante para a precificação 

do seu mix, a união do marketing 

personalizado com o customer 

centricity faz com que o público 

perceba qualidades únicas na 

marca. Dessa forma, a concorrência 

passa a ser indireta, pois sua 

solução é exclusiva na perspectiva 

do cliente e ele estará disposto a 

pagar mais por isso.

HUMANIZAÇÃO NO 
RELACIONAMENTO

Esse é um requisito para o novo 

consumidor e também solução 

com essa mentalidade. Se você 

entende quem é a sua audiência e 

usa a segmentação para entregar 

relevância, como uma produção de 

conteúdo direcionada, por exemplo, 

certamente criará proximidade 

ao mesmo tempo que ampliará o 

alcance da marca.

FORTALECIMENTO DA 
CULTURA DA EMPRESA

Excelente para aumentar a 

produtividade e estimular os 

times da empresa, não é possível 

otimizar o atendimento se todos 

os envolvidos com a marca não 

entenderem com clareza os 

objetivos. Outra vantagem será o 

alinhamento dos princípios com a 

mentalidade em que o cliente é o 

foco do negócio.

https://digitalland.com.br/
https://digitalland.com.br/blog/producao-de-conteudo-supere-os-principais-desafios-de-criar-relevancia
https://digitalland.com.br/blog/producao-de-conteudo-supere-os-principais-desafios-de-criar-relevancia
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COMO FAZER ISSO NA PRÁTICA?

O primeiro ponto para trabalhar a 
personalização e customer centricity 
é promover mudanças não só 
no marketing como em toda a 
mentalidade do negócio. A integração 
entre marketing e vendas, por 
exemplo, proporciona um atendimento 
mais enxuto e com melhor interação 
com os leads. O atendimento também, 
fica em contato direto com o público e 
precisa estar atualizado.

Por isso, as dicas a seguir devem ser pensadas 

com relação a toda a rotina da empresa.

https://digitalland.com.br/
https://digitalland.com.br/blog/smarketing-a-importancia-de-integrar-times-de-vendas-e-marketing
https://digitalland.com.br/blog/smarketing-a-importancia-de-integrar-times-de-vendas-e-marketing
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COMO FAZER ISSO NA PRÁTICA?

SAIBA OUVIR SEU CLIENTE

O primeiro ponto é entender muito bem quem é o público 

e ter verdadeira paixão pelo seu cliente. Você terá que 

desenvolver empatia, se colocar no lugar do público 

e aperfeiçoar processos para que ele tenha a melhor 

solução. Lembre-se de que o mix de produtos e serviços 

também devem seguir esse mesmo padrão.

USE AS TECNOLOGIAS A FAVOR 
DA SUA ESTRATÉGIA

Existem muitas ferramentas para melhorar a 

personalização e experiência do usuário. O CRM, por 

exemplo, centraliza as informações, promovendo um 

relacionamento omnichannel, estratégias de remarketing 

podem recomendar produtos de maneira inteligente e a 

segmentação da base de dados pode gerar estratégias de 

marketing de conteúdo ainda mais direcionadas.

https://digitalland.com.br/
https://digitalland.com.br/blog/como-fazer-uma-boa-gestao-do-seu-crm
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COMO FAZER ISSO NA PRÁTICA?

ACOMPANHE DADOS RELEVANTES

Para promover ações cada vez mais impactantes, 

defina KPIs ligados ao customer centricity como o 

NPS, churn rate (taxa de cancelamento de pedidos) 

e a taxa de retenção de clientes. Acompanhe 

também as menções e engajamento da marca nas 

redes sociais e sempre reflita sobre como melhorar 

sua relação com o cliente.

CRIE ESTRATÉGIAS RICAS 
EM EXPERIÊNCIAS

Por fim, procure surpreender seu cliente. Pense 

em soluções que impactem a audiência, criando 

emoções positivas e aumentando a lembrança de 

marca. Além da experiência de compra, crie outras 

estratégias como a produção de conteúdos e a 

criação de eventos contextualizados.

https://digitalland.com.br/
https://digitalland.com.br/blog/marketing-nas-redes-sociais-o-que-as-marcas-nao-devem-fazer-online
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CONCLUSÃO

Esperamos que você tenha gostado 
deste e-book, use-o como um guia 
para otimizar seu modelo de negócio 
colocando o cliente no centro. 
Como você conferiu, o marketing 
personalizado e o customer centricity 
atendem às atuais necessidades 
do usuário. Para implementar as 
duas estratégias é preciso mudar 
a mentalidade dos colaboradores, 
direcionando os esforços em atender 
seu cliente com excelência.

Use a tecnologia para conhecer o 

comportamento do seu público por meio 

de dados e para personalizar a comunicação, 

deixando-a mais próxima e natural. Dessa 

forma, você cria um diferencial em relação à 

concorrência e fortalece a sua marca!

https://digitalland.com.br/
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A Digital Land transforma empresas através de 

projetos e estratégias digitais. Queremos ampliar 

os efeitos de sua marca para promover novos 
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