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Comunicado de Imprensa 
 

Marketing e Vendas: reanimar as bases de dados para um 

renascimento do diálogo  

  

Porto, 27 de Janeiro de 2022 - É um paradoxo: a transformação digital continua 

a oferecer oportunidades para alcançar e comunicar com os clientes de diferentes 

formas. No entanto, os clientes - especialmente os Millennials e a Geração Z - 

estão a moldar ativamente a mudança e sabem bem como proteger o seu espaço 

digital. Eles esperam um diálogo personalizado e pessoal que se destaque da 

sobrecarga de informação a que estão habituados – dentro de uma grande 

variedade de canais.  

  

A tendência da hiper-personalização  

Acima de tudo, a abordagem tem de ser correta. Isto torna-se cada vez mais difícil 

à medida que as grandes bases de dados nas empresas são cada vez maiores, 

mais confusas e impossíveis de gerir manualmente. Quanto menos se sabe sobre 

o cliente, mais difícil essa tarefa se torna. Isso faz com que a existência de um 

diálogo individual pareça impossível.  

  

Através da avaliação de interações digitais que ocorreram no passado, tais como 

o envio de newsletters, é possível identificar o caminho e o comportamento digital 

feito pelo cliente. Contudo, com base nisto, as bases de dados ainda têm de ser 

qualificadas manualmente. Esta é uma tarefa entediante e demorada, que rouba 

muito tempo às equipas. A automação pode libertar tempo nos departamentos de 

marketing e vendas para que eles se foquem em ganhar e inspirar novamente os 

clientes com um bom storytelling. 

  

A Inteligência Artificial capaz de criar o futuro da relação com o cliente   

Para permitir que o marketing e as vendas ofereçam um diálogo valioso e 

personalizado, o thalox.engine desenha uma imagem holística do cliente. Liga-se 

aos sistemas existentes de automação de marketing ou CRM e utiliza a IA para 

ler os traços digitais do comportamento passado e atual do cliente. Tal como 

fazem, por exemplo, os motores de recomendação de conhecidas plataformas de 

streaming quando recomendam o filme mais adequado, o software apresenta a 

melhor probabilidade quanto ao caminho que o cliente irá seguir no futuro. 
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Esta previsão facilita a tomada de decisões, e é muito provável que o cliente 

encontre uma oferta que lhe interesse no próximo ponto de encontro digital com a 

marca. A comunicação torna-se mais eficiente, mais simples e, sobretudo, mais 

personalizada a cada novo contacto. Isto torna possível descobrir verdadeiros 

tesouros nas bases de dados existentes. "Queremos explorar todo o potencial dos 

dados através do thalox.engine. Depois haverá novamente mais espaço para o 

diálogo contínuo e pessoal. Em tempos de anonimato, as empresas precisam 

disto para manter uma relação com o cliente de forma permanente e bem 

sucedida", diz Erwin Arnold, CEO da Thalox AG.   

 

 

 

Sobre a Thalox 

A Thalox analisa os interesses dos clientes para que as equipas de marketing e 

vendas possam funcionar em conjunto, eficazmente e de forma orientada para o 

cliente. Com o software - thalox.engine - a start-up luso-germânica apoia os 

clientes a concentrarem-se novamente no diálogo humano, no empenho e na 

criatividade. Ao utilizar a Inteligência Artificial, a solução analisa o comportamento 

passado do cliente e é capaz de prever interesses personalizados e probabilidade 

de futuras campanhas de Marketing e Vendas. 

Para mais informações, visite www.thalox.com 

 

Reimpressão gratuita – Solicitar exemplar. 

  

  

Contacto Thalox: 

  

Thalox Portugal: 

Thalox Software LDA 

Rua Brito Capelo, 807 

4450-068 Matosinhos 

Phone: +351 910923872 

E-mail: pr@thalox.com 

  

Thalox Alemanha: 

Thalox AG 

Schießhausstraße 155 

86633 Neuburg a.d. Donau 

Phone: +351 910923872 

E-mail: pr@thalox.com 

  

  

Contacto de Imprensa: 

  

crossrelations brandworks GmbH 

Laura Fiore 
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Kaiserstraße 65 

60329 Frankfurt/Main 

Phone: +49 (0)69 153 25 94 - 53 

E-mail: laura.fiore@crossrelations.de 
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