
OBJETIVOS DE NEGÓCIO TECNOLOGIA 

ESTRUTURA DE CUSTOS FONTES DE RECEITA 

ORIENTAÇÃO AO CLIENTE PESSOAS 

STAKEHOLDERS 

•  Quais os objetivos do negócio a 
curto e longo prazo? 

•  Quais são as maiores necessidades 
de mudança no marketing da sua 
empresa? 

•  Quais os resultados esperados com 
o desenvolvimento do programa de 
marketing? 

EXEMPLOS DE OBJETIVOS 
•  Crescimento 
•  Redução de custos 
•  Otimização de investimento 
•  Inovação 
•  Conexão com novas tecnologias 
•  Desenvolvimento de outras linhas de 

receita 

•  Que sistemas são utilizados 
atualmente? 

•  Quais ferramentas podem ser 
conectadas para gerar insights, 
otimizar custos e aumentar receita? 

EXEMPLOS DE FERRAMENTA 
•  Adservers 
•  Insights 
•  Automação... 

•  Quais os segmentos atendidos? 
•  Qual a clareza da proposta de valor 

para o cliente? 
•  Qual a facilidade de entendimento, 

aquisição e uso do produto? 
•  Qual o nível de satisfação com o 

produto, processo de venda e 
atendimento? 

•  O que o projeto visa melhorar a 
experiência do cliente? 

EXEMPLOS DE ORIENTAÇÃO 
•  Definição correta de público-alvo 
•  Indicadores atuais de satisfação e 

metas 
•  Processo de onboard 
•  Pontos de contato na jornada do 

cliente  
•  Clareza de comunicação 
•  Quick-wins no radar 

•  Qual a estrutura de marketing atual? 
•  Qual a integração com demais 

estruturas? 
•  Quais KPIs de desempenho? 

EXEMPLOS DE ESTRUTURAS 
•  Serviços de marketing / Operações 
•  Terceirizado 
•  Receita / funcionário 

•  Quem são os principais clientes e 
fornecedores internos que o projeto 
precisa atender? 

•  Como engajá-los no processo? 

EXEMPLOS DE STAKEHOLDERS 
•  C-Level 
•  Customer Support 
•  Operações 
•  Workshops 
•  Change management process 

•  Quais são os custos atuais da 
operação de marketing? 

•  Existem pontos cegos nos 
investimentos? 

•  Quais KPIs são utilizados? 

EXEMPLOS DE ESTRUTURA DE CUSTOS 
•  KPIs – LTV, CPA, ARR 
•  Custos por atividade de marketing 
•  Pontos de otimização já visualizados 

•  Quais são as fontes de receita? 
•  Qual o desempenho atual do 

processo de marketing – há 
previsibilidade de receita? 

•  Existem fontes  alternativas de 
receita? 

EXEMPLOS DE RECEITAS 
•  Realizado vs projetado 
•  Aumento de fontes de recita – 

fidelização, cross sell, upsell 
•  Programas de relacionamento 
•  Novos produtos 

MARKETING  TRANSFORMATION 
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RESPONSÁVEL 
 

DATA 
 

DADOS e ANALYTICS 

•  Quais os dados e KPIs disponíveis 
para gestão da operação? 

•  Como os dados são armazenados e 
utilizados pelo marketing? 

•  Como potencializar o uso de dados? 

QUESTÕES SOBRE DADOS 
•  Integrações de sistemas 
•  Fontes de dados 
•  Escalabilidade 

ATIVIDADES-CHAVE 

•  Quais atividades desempenhadas no 
marketing são essenciais para a 
entrega da experiência ao cliente? 

•  Quem desempenha as atividades-
chave? 

•  Como essas atividades estão 
suportadas por tecnologia e 
pessoas? 

EXEMPLOS DE ATIVIDADES-CHAVE 
•  Planejamento estratégico 
•  Growth 
•  Performance 
•  Produção de conteúdo 
•  Análise 
•  Customer Success 
•  Atendimento 
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