
Torna-se cada vez mais importante prever como os clientes se comportarão ao interagir com 
a sua organização. A GSTEP combina o profundo conhecimento da indústria, as amplas 
capacidades funcionais e o know-how técnico para ajudar a criar insights e estratégias para 
atrair, envolver e reter clientes rentáveis.

A nossa visão sobre o cliente passa por transformar as suas informações diárias em insights 
úteis e acionáveis que possam suportar as tomadas de decisão. Assim, alguns dos serviços 
que oferecemos passam pelas seguintes áreas:

n Atraia os clientes com ofertas muito relevantes em todos os meios, incluindo digitais, 
móveis e sociais utilizando o canal apropriado, a mensagem certa, na hora certa.

n Preveja quais os clientes que apresentam maior risco de rotatividade e as razões para tal, e 
atue em conformidade.

n Analise as opiniões dos clientes e identifique as tendências emergentes nas redes sociais 
e nos dados de inquérito.

n Maximize o valor do ciclo de vida do cliente através de ofertas personalizadas de up-sell e 
cross-sell.

Customer Analytics
A nova fronteira da experiência personalizada do cliente



Antecipe as necessidades dos seus 
clientes!

Como pode a GSTEP ajudar?
Quanto mais profundo for o conhecimento dos 
hábitos de compra, das preferências e do estilo de 
vida dos clientes, mais precisas terão de ser as 
previsões de comportamentos de compra futuros. 
Desta forma, seja mais bem-sucedido em garantir 
ofertas relevantes que atraiam e fidelizem clientes.
Transforme os dados em insights
Reúna uma visão abrangente do histórico do cliente 
e das transações entre canais e linhas de produtos, 
permitindo uma análise mais completa e fidedigna.

Transforme os insights em ação
Analise a perceção do cliente, preveja as 
necessidades e o comportamento do cliente e 
recomende melhores ações para envolver os 
clientes.

Torne as ações "acionáveis"
Apresente a next best action de execução durante 
qualquer tipo de interação com o cliente, seja 
inbound ou outbound, em qualquer canal.

Sobre a GSTEP

A GSTEP é uma companhia especializada em Business Intelligence (BI), 
Enterprise Performance Management (EPM) e Business Analytics (BA). 
Graças às soluções disponibilizadas pela GSTEP, mais de uma centena de 
organizações espalhadas pelo mundo podem analisar grandes volumes 
de dados de forma a tomar as melhores decisões e distribuir conheci-
mento por todos os stakeholders.
 
Constituída por uma equipa experiente e competente em diversas áreas 
de negócio e diferentes tecnologias, em Portugal e no estrangeiro, a 
missão da GSTEP passa por acrescentar valor à atividade dos seus 
clientes, através de soluções e serviços inovadores e pioneiros. Por esse 
motivo a GSTEP está constantemente atenta às projeções do futuro.
 
O reconhecimento de variadas companhias, ligadas à Tecnologia e 
Consultoria, permite que a GSTEP se afirme, cada vez mais, como uma 
prestadora de serviços certificados e soluções de excelência.
 
Sempre atenta às novas tendências na área das Tecnologias de 
Informação, a GSTEP preocupa-se em antecipar as necessidades dos 
seus clientes e em colocar em prática a sua elevada experiência em 
vários setores de atividade (Seguros, Banca, Saúde, Administração 
Pública, Distribuição, Logística, Construção Civil, etc.).
 
A GSTEP orgulha-se de ter uma participação ativa em alguns dos maiores 
projetos de Business Intelligence em todo o mundo. Mais recentemente, 
a GSTEP apostou em soluções de Business Analytics, englobando o Big 
Data nas soluções que disponibiliza aos mercados de Portugal, Europa e 
PALOP's.

Benefícios

Customer Analytics capacita as 
organizações de tomarem decisões 
baseadas em dados reais, que por sua 
vez conduzem a uma série de benefícios 
tangíveis tais como:

n Campanhas simplificadas: segmente os 
seus esforços de marketing reduzindo 
custos.

n Competitividade de preços: defina o 
preço dos seus produtos de acordo com a 
procura e pelo que os seus clientes esperam.

n Personalização: os clientes podem 
selecionar entre uma combinação de 
produtos ou serviços que atendam às suas 
necessidades.

n Minimização de perdas: gira melhor o seu 
inventário antecipando a procura dos 
clientes.

n Eficácia da oferta: identifique quais os 
produtos, quando e onde é que serão 
vendidos, antecipe a procura com esforços 
de produção e evite a perda de vendas.

n Maior lucratividade: preços mais 
competitivos, custos reduzidos e vendas 
mais altas são resultados de esforços de 
marketing direcionados.

n Lealdade do cliente: ofereça o produto 
certo ao preço certo e aumente a satisfação 
e a lealdade dos seus clientes, essenciais 
para o crescimento a longo prazo.
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