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Ajude a aumentar 
o retorno dos seus 
investimentos 
de marketing 
alinhando as 
equipes de vendas 
e de marketing. 

 
 
 

Equipes desalinhadas têm dificuldade 

em coordenar, operar com informações 

separadas e cumprir metas e parâmetros de 

comparação porque suas métricas e dados 

são diferentes. Soluções separadas colocam 

ambas as equipes em desvantagem porque 

cada uma só vê parte do cenário. Isso 

resulta em perdas de oportunidades, falhas 

de comunicação e criação de estratégias 

ineficazes, o que afeta negativamente 

o atendimento ao cliente. 

 
Se sua organização estiver usando soluções 

separadas para marketing e vendas, então, 

suas equipes trabalham apenas com 

metade do cenário de negócios. Leia mais 

para saber como capacitar suas equipes 

de vendas e marketing com uma solução 

unificada e integrada. 
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Muitos dos desafios que dificultam 

a colaboração das equipes de vendas 

e marketing são resultados de processos 

e sistemas isolados que impedem que 

elas se baseiem no trabalho uma da 

outra. Alguns dos sinais que indicam 

que processos desconectados estão 

dificultando a colaboração entre suas 

equipes de vendas e de marketing 

incluem: 

 

Lead de baixa qualidade 

Fica complicado classificar leads quando 

as equipes de vendas têm uma visão 

incompleta de como ele foi adquirido ou 

como tem respondido até momento. 

 
Visibilidade limitada das conversões de 

vendas 

As equipes de marketing não podem 

modificar, replicar ou adaptar estratégias 

sem saber quais dos leads gerados 

resultaram em vendas. 

 
Definições inconsistentes 

Trabalhar em conjunto é um processo difícil 

para as equipes de vendas e de marketing 

que têm processos separados e definições 

inconsistentes. 

 
 
 

Visões incompletas de todo o processo 

de vendas 

Quando a equipe de marketing só 

consegue ver o início do processo de 

vendas, e a equipe de vendas só consegue 

ver o fim, a colaboração para melhorar 

o processo se torna um desafio. 

 
Objetivos de performance conflitantes 

ou desalinhados 

Os indicadores chave de desempenho (KPI) 

não são tão úteis se forem baseados em 

conjuntos de dados diferentes. 

 
Grau de controle sobre a marca 

Processos e tecnologias separados 

dificultam manter a consistência da marca 

durante as interações do cliente. 

 
Esses desafios limitam a eficácia 

e o potencial de realização de ambas as 

equipes. A solução seria a remoção dos 

silos de dados e a integração das vendas 

e do marketing em uma plataforma 

conjunta. Agilize e simplifique todos os 

aspectos do processo de vendas 

e marketing adicionando o Dynamics 365 

for Marketing ao seu portfólio de vendas. 
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Dynamics 365 
for Marketing: 
uma poderosa 
coleção de 
ferramentas de 
automação de 
marketing 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estimule mais leads prontos para vendas, 

alinhe suas equipes de vendas e de 

marketing e desenvolva seu negócio com 

essa solução robusta e adaptável. Essa 

coleção abrangente de ferramentas ajuda 

você a: 

 
• Compartilhar e gerenciar com 

segurança uma fonte única e verdadeira 

de informações sobre contatos, leads 

e clientes para entender como cada 

interação afeta os resultados. 

• Segmentar o público-alvo certo usando 

a segmentação de lista. 

• Priorizar leads que estão prontos para 

comprar em diferentes segmentos 

de clientes com vários modelos de 

classificação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Conectar e automatizar processos de 

vendas e marketing, desde o fomento 

até o controle, e acompanhar o 

progresso de cada lead em um banco 

de dados compartilhado. 

• Facilitar a colaboração e as 

comunicações com colegas,  leads 

e clientes e manter a consistência 

da marca utilizando as ferramentas 

integradas do Microsoft Office 365. 

• Simplificar e alinhar momentos de 

negócios importantes. 

• Organizar e coordenar os esforços com 

recursos intuitivos prontos para uso. 
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Lance novos produtos ou entre em um 

novo mercado 

Lançar novos produtos ou entrar em um 

novo mercado são dois dos investimentos 

mais significativos que sua organização 

faz. Várias aplicações de controle 

dificultam o planejamento eficaz 

e o acompanhamento consistente. 

 
Mantenha o controle  sobre o lançamento 

e o fluxo de campanha dos produtos 

adicionando o Dynamics 365 for Marketing 

ao seu portfólio do Dynamics 365. Utilize 

os modelos prontos para uso ou crie o seu 

próprio para garantir que os emails e as 

páginas de destino estejam consistentes 

com as mensagens e o conteúdo do 

produto. Acompanhe a atividade da Web 

para acionar emails para clientes online que 

expressam interesse em novos produtos 

ou serviços, ou que reagem em um novo 

mercado. 

 
Convide clientes em potencial para se 

registrarem em atualizações de produtos 

e use a automação para transferir esses 

leads diretamente para sua equipe de 

vendas. Crie vários modelos de classificação 

de leads para identificar automaticamente 

leads qualificados e possibilite que sua 

equipe de vendas os guie até o final do 

processo de vendas. 



Outubro 

2018 

Dynamics 365 for Marketing: uma 9 

poderosa coleção de ferramentas de 

automação de marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organize eventos 

Eventos presenciais e webinars geram novos 

leads e ajudam a fechar negócios. Organize 

e realize os eventos do início ao fim com 

a mesma solução para uma coordenação 

simplificada. 

 
Planeje as sessões, defina os palestrantes, 

estabeleça orçamentos, gerencie convites 

e registros e faça o  acompanhamento 

dos participantes em um único portal de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
eventos. Relacione essas informações aos 

dados coletados dos participantes. Assim, 

quando o evento acabar, você poderá medir 

o retorno do investimento com todas as 

suas métricas em um só lugar. 

 
No caso dos webinars, o Dynamics 365 for 

Marketing integra-se a  provedores  como 

o ON24 para que os dados do participante 

fiquem disponíveis para engajamento 

imediato após o evento. 
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Gerencie campanhas baseadas em 

conteúdo 

O conteúdo é fundamental para os 

profissionais de marketing. Os clientes 

e clientes em potencial querem receber 

conteúdo oportuno e relevante sobre os 

produtos e serviços em que têm interesse. 

 
Promova ativos baseados em conteúdo, 

como e-books, white papers e vídeos, com 

o recurso Jornada do cliente. Os clientes 

e clientes em potencial podem acessar as 

centrais de assinatura e se inscreverem para 

receber conteúdo em que têm interesse. 

Depois, o Jornada do cliente os move pelo 

fluxo da campanha, coletando informações 

importantes sobre cada um e os 

direcionando para conteúdos relacionados. 

 
Economize tempo e dinheiro e ajude seus 

ativos baseados em conteúdo a criar 

o maior impacto possível automatizando 

o processo de seleção de conteúdo certo 

para os clientes certos. 

 
 
 

 
Faça pesquisas com seus clientes 

As pesquisas são uma maneira rápida  

e eficaz de obter insights de clientes 

e clientes em potencial sobre produtos, 

serviços e atividades. Envie pesquisas e 

colete informações úteis para melhorar as 

experiências dos clientes ou criar ofertas 

atrativas. 

 
Personalize pesquisas e inclua links que 

adicionem as respostas diretamente ao 

seu banco de dados de gerenciamento de 

relacionamento com o cliente. Obtenha 

uma compreensão mais profunda dos seus 

segmentos de clientes com esses registros 

de contatos detalhados e use-os para enviar 

comunicações personalizadas para leads. 
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Estimule seus leads com uma experiência personalizada baseada em engajamento e eventos. 

 
 

 
Alinhar suas equipes de vendas e de 

marketing produz resultados poderosos. 

Facilite a colaboração e otimize o processo 

de vendas do início ao fim, integrando as 

equipes de vendas e de marketing em uma 

plataforma unificada e cheia de recursos. 

 
Coordene o engajamento do cliente 

Comunicações redundantes ou em um 

momento inadequado são frustrantes 

e inconvenientes para clientes e clientes 

em potencial. Aprimore o uso da Web, de 

emails, das mídias sociais e de eventos com 

o recurso Jornada do cliente. Planeje 

 
e veicule novas campanhas sem os modelos 

prontos para uso e tenha visibilidade em 

tempo real das atividades de prospecção. 

 
Crie programas de estímulo personalizados 

para oferecer às equipes de vendas 

e de marketing uma compreensão 

compartilhada da jornada do comprador 

e de como essas jornadas diferem 

entre os segmentos e perfis. Use esses 

insights detalhados para proporcionar 

um engajamento relevante e oportuno 

adaptado a cada cliente  em potencial 

e aumentar a probabilidade de vendas. 
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Melhore a segmentação e a priorização 

de leads 

O marketing em lote já não é mais uma 

técnica efetiva. Geralmente, emails 

genéricos não solicitados resultam em 

cancelamentos de assinaturas e perda 

de oportunidades. Além disso, novos 

regulamentos podem gerar penalidades 

para esse tipo de marketing. 

 
Modernize sua abordagem e leve-a para 

o próximo nível entregando conteúdo 

personalizado e dinâmico aos clientes com 

o Dynamics 365 for Sales e o Dynamics 365 

for Marketing. Ao entender as informações 

demográficas e comportamentais 

detalhadas dos contatos, as equipes de 

vendas e de marketing têm uma visão 

integrada de quem são os clientes em 

potencial e quais são os interesses deles. 

 
Uma solução unificada permite 

acompanhar programas de  marketing 

(como Web, email, mídias sociais e 

anúncios) e atividades de vendas (como 

eventos, chamadas e reuniões) em um 

banco de dados compartilhado. Além disso, 

com a segmentação de lista, é possível 

filtrar contatos com base em qualquer 

atributo ou comportamento associado 

a esses contatos, permitindo que você 

foque nesses segmentos usando conteúdo 

personalizado. 
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Gere mais leads e receita atribuída ao 

marketing 

As equipes de marketing e de vendas 

trabalham em conjunto para atrair  leads 

e convertê-los em receita. A atribuição de 

receita varia para cada organização, mas 

a tecnologia certa não deixa dúvidas sobre 

a jornada do lead até a venda. 

 
Usando um rastreamento sofisticado 

da Web, o Dynamics 365 for Marketing 

compila todos os dados de clientes em 

potencial em registros de contato para 

apresentar um panorama completo 

do histórico de engajamento. Todas as 

atividades são monitoradas e ficam visíveis 

para as equipes de vendas e de marketing 

conforme o contato avança na jornada 

do cliente. Obtenha insights sobre todas 

as etapas que geraram receita e quais 

atividades estimularam o resultado. 
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Otimize seu 

investimento em 

marketing 

 
 
 

Alinhe suas equipes de vendas e de 

marketing com uma coleção integrada de 

ferramentas que permitem gerenciar 

e melhorar cada etapa da jornada  

do cliente. Estimule e classifique mais 

leads prontos para vendas, automatize 

o marketing e o alcance e colabore 

usando ferramentas integradas do 

Office 365. Sejam seus investimentos em 

novos produtos, lançamentos em novos 

mercados, campanhas com foco em 

conteúdo, grandes feiras ou eventos, ou 

pesquisas com clientes, o Dynamics 365 

for Marketing tem todos os recursos que 

você precisa. 

 
http://bizapp.com.br/dynamics-365-

marketing/ 
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