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1  -  M A R K E T I N G

INOVAÇÃO CENTRADA NA EXPERIÊNCIA
Adobe mostra por que a experiência do cliente  

é a maior e mais poderosa vantagem competitiva  

das empresas na transformação digital dos negócios



“Faça da experiência o seu negócio”. A pro-
vocação do Adobe Summit 2017, realizado 
entre os dias 20 e 23 de março, em Las Vegas, 
atendeu em cheio às demandas dos mais de 
12 mil profissionais de marketing que passa-
ram pela conferência. Com desafios cada vez 
maiores para acompanhar a jornada dos con-
sumidores, entregando experiências incríveis 
em qualquer dispositivo ou ponto de contato, 
gestores de marca conheceram as inovações 
capazes de transformar empresas e impulsio-
nar entregas a partir da mais robusta inteligên-
cia de dados para integrar, mensurar, otimizar 
e gerar resultados.

Em um movimento inédito no mercado, 
a Adobe integrou soluções em nuvem para 

conexão de conteúdo e dados na entrega de 
experiências orientadas por criatividade e inte-
ligência artificial. A nova Adobe Experience 
Cloud une a capacidade única de mensuração 
em tempo real de Analytics Cloud e as solu-
ções de otimização e performance de Marke-
ting Cloud com a recém-lançada Advertising 
Cloud, que imprime ainda mais velocidade na 
distribuição de conteúdo em qualquer formato 
e tamanho de tela - dos apps para celular à TV 
- para a pessoa certa, no contexto correto. 

Em outra camada da mesma plataforma, as 
ferramentas de Creative Cloud e o sistema de 
inteligência artificial Sensei integram o processo 
criativo e os insights gerados por dados e algorit-
mos na entrega de experiências surpreendentes.



A Adobe Experience Cloud comprova 
não só a integração inevitável entre marke-
ting , criatividade e tecnologia, como aponta, 
no próprio nome, o principal combustível 
que move a conexão entre pessoas e mar-
cas: a experiência. “É por meio da jornada de 

cada um dos clientes e da forma como uma 
marca os surpreende, entregando mensa-
gens personalizadas e dando retornos rápi-
dos e precisos que uma empresa transfor-
ma seu negócio”, analisou o CEO da Adobe, 
Shantanu Narayen.



1.1 Os novos pilares da experiência do cliente

Conhecer  
e respeitar

Unidade na 
comunicação

Tecnologia 
transparente

Surpreender  
a cada  

instante

Marcas devem se 
conectar com as 

pessoas oferecendo 
conteúdo relevante 
e interessante para 
a vida delas, e não 

autocentrado.

O contexto da 
oferta de conteúdo 
é a linha que define 
sucesso ou fracasso 
da comunicação. A 

abordagem contextual 
é definida por uma 

estratégia de marketing 
e mídia orientada  

por dados.

Pontos de contato 
entre marcas e 

consumidores se 
multiplicaram, mas 

manter consistência de 
conteúdo nesses canais 

é mandatório para 
garantir conexão e, por 

que não, conversão.

A boa experiência passa 
pelo planejamento, 

criação e execução de 
um design bonito e 

simples, orientado para as 
necessidades das pessoas. 

A criação desse design 
requer ferramentas que 

unem processo criativo à 
inteligência de dados.

O consumidor tem uma 
experiência incrível 

quando quando a 
tecnologia é tão intrínseca 

e invisível na oferta das 
mensagens, produtos 

e serviços que as 
pessoas não notam que 
atravessaram fronteiras 

entre analógico ou digital. 
Simplesmente flui.

A experiência fluida 
e simples requer 
habilidade para 

gerir canais, com 
monitoramento 
de desempenho 
de campanhas e 

velocidade na oferta  
de conteúdo.

A experiência do 
cliente com uma marca 

deixa de ser só uma 
experiência quando se 
torna surpreendente 
pela relevância das 

mensagens, abordagem 
do contexto, simplicidade 
na interação e velocidade 

nas respostas.

É preciso integrar áreas 
que atuavam separadas e 
seus dados. Por exemplo: 
atendimento telefônico 
e digital, atendimento 
físico e campanhas de 

e-mails marketing. Isso é 
possível com plataformas 

de Alalytics.



Durante o Summit,   
a Adobe e a Microsoft, 
como próximo passo 
da parceria firmada em 
2016, anunciaram solu-
ções conjuntas voltadas 
para a transformação 
da experiência de clien-
tes. As novidades, que 
detalhamos na tabela a 
seguir, ajudam empre-
sas de todos os setores 
a orientarem seus es-
forços  às experiências 
de projetos cross-chan-
nel e à melhor gestão 
de campanhas com 
a Adobe Experience 
Cloud e o Microsoft 
Azure, Dynamics 365  
e Power BI. 

1.2 Soluções integradas: Adobe e Microsoft

Adobe 
Campaign 

e Microsoft 
Dynamics 

365

Adobe 
Analytics e 
Microsoft 
Power BI

Adobe 
Experience 
Manager e 

Sites Managed 
Service 

Microsoft 
Azure

Permite que empresas 
compilem insights 
sobre o cliente em 

vários canais, criando 
uma visão única 

que pode ser usada 
para personalizar 

experiências entre os 
pontos de contato de 

marketing.

Oferece mais insights 
de toda a empresa. Essa 

união dá às marcas a 
capacidade de obter 

dados comportamentais 
no Power BI para 

visualizar o impacto das 
campanhas em todos 

os segmentos, entender 
quais pontos de 

contato com os clientes 
são mais eficazes e 
transformar essas 

ideias em resultados 
acionáveis  

e bem- sucedidos  
em tempo real.

Permite que as  
empresas ofereçam  

experiências web 
personalizadas mais 
rápidas e eficientes, 
independentemente 
de onde seus clientes 

estão. As marcas podem 
administrar os conteúdos 

web em qualquer tela 
no Adobe Experience 

Manager, com menores 
custos de gestão  

e de recursos.



WrapUp!
Adobe Summit em 3 pílulas

Adobe Experience Cloud
Primeira plataforma que endereça soluções para as marcas na entrega de experiências aos clientes.  

Integra Adobe Analytics Cloud, Adobe Advertising Cloud e Adobe Marketing Cloud. 

Adobe Sensei
Une a ciência dos dados à criatividade humana para ajudar gestores e marcas a trabalhar  

mais rápido na entrega de experiências. É a inteligência artificial dos serviços de cloud  

da Adobe agora integrada à Adobe Experience Cloud.

Adobe e Microsoft
Parceria entre os dois gigantes da tecnologia integrou serviços e ferramentas para gerar insights 

capazesde transformar marcas e entregar experiências mais significativas para os clientes.



2  -  I N S P I R A Ç Ã O

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA
Da estratégia integrada da T-Mobile ao data-driven marketing  

da NBA, Adobe Summit destaca experiências inspiradoras  

na jornada de transformação digital com cases de marcas ícones



Nick Drake, VP de Digital da T-Mobile:  
estratégia centrada na experiência das pessoas

2.1 T-Mobile 

A operadora adotou a experiên-
cia como meta e, a partir daí, cons-
truiu uma estratégia de marketing 
centrada no cliente, desde o pri-
meiro contato com a marca em 
resultados de busca na internet ao 
momento em que ele entra na loja 
física – mostrando de que forma a 
integração pode surpreender e re-
sultar em conversão.

O primeiro passo foi quebrar 
caixas inerentes do próprio merca-
do telecom na relação com clien-
tes: contratos com tempo mínimo, 
multas, pacotes de dados fechados, taxas de 
roaming. Com o posicionamento Un-Carriers, 
a T-Mobile  flexibilizou a contratação de servi-



ços, permitiu a customização de pacotes, bai-
xou preços e empodereu clientes em um app 
mobile recheado de conteúdo e serviços. 

Mais recentemente, uma parceria firmada 
com o Uber permitiu a entrega de produtos en-
comendados no e-commerce em questão de 
horas em algumas cidades dos EUA. Toda essa 
transformação também exigiu mudar a relação 
com a cadeia de fornecedores e representantes, 
com os quais a T–Mobile estabeleceu comu-
nicação mais direta a rápida por meio de uma 
plataforma de mensagens.

O VP de Digital, Nick Drake, revelou que, 
a partir da implementação da plataforma de 

Marketing Cloud da Adobe, a operadora atin-
giu o nível desejado de velocidade e consistên-
cia em canais, além de melhorar sua perfor-
mance. “Nos concentramos nas necessidades 
das pessoas com as quais nos relacionamos, 
integramos áreas e dados e nos tornamos uma 
empresa com veia digital”, disse. 

Os números mostrados por Drake compro-
vam o sucesso da estratégia: a mudança fez a 
T-Mobile triplicar a geração de leads e conversão 
e incrementou em 485% os pedidos por produ-
tos ou serviços no site. “A estratégia voltada para 
a experiência dá poder e liberdade aos clientes e 
torna sua marca mais significativa”, cravou.



2.2 NBA 

CMO da poderosa liga de bas-
quete norte-americana NBA, Pam 
El inspirou a audiência do Adobe 
Summit do primeiro ao último ins-
tante em que esteve no palco, ao 
compartilhar de que forma conecta 
fãs e atletas por meio da tecnologia 
e democratiza, em escala inimaginá-
vel antes da internet, a emoção vivi-
da por poucos privilegiados dentro 
dos ginásios. 

Segundo Pam, apenas 1% dos 
mais de 1 bilhão de fãs da NBA ao 
redor do mundo têm a oportunida-
de de assistir a uma partida pessoalmente um 
dia. Com a utilização dos canais digitais para 
distribuir conteúdo em diversos formatos e 
se relacionar com fãs, a liga quebrou a barrei-

Pam El, CMO da NBA: tecnologia rompe  
a barreira das quadras e conecta fãs e atletas



ra que separava os atletas e o próprio esporte 
da maioria de seus admiradores. “Agora temos 
a sensação de deixar de fato uma espécie de 
marca e legado para novas gerações que se ins-
piram em nossas histórias”, contou.

Pam coordena uma estratégia de marketing 
e comunicação orientada por dados, campa-
nhas multicanais, conteúdo em diversos forma-
tos e performance. Desta forma, a experiência 

antes restrita às quadras no momento do jogo 
passa a permear toda a presença da NBA no 
digital. Na apresentação, a simpática CMO des-
tacou o papel da tecnologia nesse processo: “É 
utilizando as ferramentas completas da Adobe 
que conseguimos criar e manter essa conexão, 
não só impulsionada por dados, mas também 
por emoção, nos comunicando com fãs em 
tempo real”, disse.



2.3 National Geographic 

A National Geographic mostrou por que 
é um dos principais storytellers do mundo. 
Com mais de um século de atuação, a em-
presa adotou, ao longo de sua trajetória, ferra-
mentas e formatos sempre contemporâneos, 
mas nunca deixou de perseguir seu propósito: 
impactar as pessoas com imagens impressio-
nantes que as fizessem se transportar para os 
lugares de cobertura. 

A CMO da NatGeo, Jill Cress, destacou que 
a gestão de conteúdo em canais digitais am-
pliou o propósito da empresa que, atualmente, 
tem mais de 72 milhões de seguidores no Ins-

Brad Rancher, da Adobe, ao lado da CMO da NatGeo, Jill 
Cress: conteúdo produzido por décadas agora integrado



tagram, o que a coloca na posição de uma das 
maiores do mundo em termos de audiência 
nas redes sociais.

A orientação e as estratégias digitais per-
mitem à NatGeo integrar, em uma única 
plataforma, o rico conteúdo produzido por 

fotógrafos em todo o mundo, superando o o 
desafio de seguir sendo relevante através dos 
anos. O trabalho fica cada vez mais maduro 
com a ampla análise de dados para entregar 
experiências e conteúdos de acordo com as 
demandas da audiência.



2.4  Facebook 

Um dos principais executivos do Face-
book, David Fisher, VP de Negócios e Par-
cerias de Marketing , destacou no Adobe 
Summit o poder dos dispositivos móveis 
para a relação entre marcas e consumido-
res. O discurso parece óbvio, mas confor-
me pontuou o próprio Fisher, o potencial 
das telas ainda é pouco explorado diante 
de tudo que elas podem oferecer às estra-
tégias de marketing. 

Fisher defendeu que mobile  ainda é o 
The Next Big Thing do marketing e as-
sim continuará por muito tempo. “O que 
acontece hoje já é transformador, mas as 
possibilidades que agora crescem com realidade virtual e a 
inteligência artificial deixam o mobile ainda mais poderoso 
para a criação de experiências significativas”, comentou.

John Mellor, da Adobe, e David Fisher,  
VP de Negócios e Parcerias de Marketing  
do Facebook: mobile é e será The Next Big Thing 



3  -  I N O V A Ç Ã O

TENDÊNCIAS QUE VÃO TRANSFORMAR  
A EXPERIÊNCIA COM AS MARCAS

• Publicidade em VR

• Personalização por Inteligência Artificial

• Internet das Coisas

• Geolocalização



As inovações e as soluções 
que vão chegar ao mercado 
ao longo do próximo ano 
também foram apresentadas 
pela Adobe. Nesta edição, 
o Summit Sneaks foi 
apresentado pela comediante 
Kate McKinnon, do The 
Saturday Night Live, que serviu 
de “cobaia” para experimentar 
as novidades nas áreas de 
realidade virtual, inteligência 
artificial e internet das coisas. 
A seguir, detalhamos as 
principais delas:



Publicidade em VR

A Adobe mostrou um projeto que, ao integrar tecnologias 
de Marketing Cloud e Creative Cloud, permitirá inclusão 
de publicidade em experiências de realidade virtual em 
tempo real. Isso será possível graças à capacidade de criação 
personalizada do Adobe Sensei para identificar o que 
interessa mais a um determinado cliente e, assim, criar e 
exibir a comunicação em tempo real. 

Para mostrar como funcionará na prática, Kate McKinnon 
colocou os óculos de VR, no palco do Summit, e se 
transportou virtualmente para uma experiência na vibrante 
Vegas Strip, do lado de fora da conferência. Ali mesmo, em 
tempo real, o especialista da Adobe demonstrou como 
pode ser simples inserir anúncios de marca nos iluminados 
letreiros da cidade, indicando de que forma a publicidade 
poderá ser inserida em experiências de realidade virtual.



Personalização por AI

A personalização de sites ganhará reforço do Adobe Sensei 
para tornar as experiências de engajamento e conversão 
de marcas mais assertivas. A partir da análise do setor de 
atuação de uma empresa e da integração com Experience 
Cloud, o serviço poderá orientar o melhor layout para cada 
canal com foco em experiência e conversão.

No Summit, o especialista da Adobe apresentou 
como a solução funciona. Na interface simples do Adobe 
Experience Manager, selecionou o tema “alimentação 
saudável” e teve acesso rápido ao conteúdo relacionado. 
O passo seguinte já levou para a escolha dos canais de 
distribuição - website, aplicativo mobile e newsletter - e 
o perfil de audiência que queria impactar. Por fim, clicou 
em “Criar a Experiência” e, em questão de segundos, teve 
a recomendação de layout do Sensei para cada tipo de 
canal. Da seleção do conteúdo e target à criação de canais 
já finalizados foram pouco mais de dois minutos. 



Internet das Coisas (IoT)

Interações com assistentes e sistemas de inteligência artificial como Siri 
e Amazon Alexa hoje são anônimas e racionais, mas logo ganharão 
tom mais personalizado a partir da integração de tecnologias da Adobe 
Experience Cloud com a API dos desenvolvedores dos sistemas. Desta 
forma, uma assistente pessoal como a Amazon Alexa, por exemplo, 
poderá responder de forma mais personalizada às questões e dúvidas a 
partir dos dados levantados pelo Analytics.

Quando demonstrada na prática, a tecnologia impressiona. O 
especialista da Adobe simulou a integração da Alexa ao quarto 
de um hotel em Las Vegas. Neste contexto, a assistente já possui 
a capacidade de responder questões simples como o número do 
programa de fidelidade e o saldo de pontos. A evolução proposta 
pela Adobe integra a assistente pessoal ao Analytics para que ela 
responda de forma alinhada às recomendações personalizadas em 
outros canais, como newsletter e mobile app. Desta forma, quando 
questionada sobre o que o especialista deveria fazer naquela noite 
em Las Vegas, Alexa sugeriu três programas que atendiam às 
preferências daquele cliente específico.



Geolocalização

O projeto permitirá às marcas com presença física engajar 
consumidores em movimento com oferta de conteúdo 
relevante para grupos segmentados. Adobe Marketing 
Cloud identificará targets por interesses comuns, 
engajando-os por meio de aplicativos. Já o  
Sensei poderá criar conteúdos específicos para cada grupo  
em questão de segundos, ativando-os no contexto  
correto para cada promoção.

No palco, a Adobe demostrou de que forma uma rede 
de restaurante pode impulsionar as reservas do dia a partir 
da identificação de possíveis clientes com interesses em 
determinados tipos de culinária. A partir daí, o Sensei 
cria mensagens específicas para atrair o público para o 
restaurante e as distribui em app mobile no contexto mais 
apropriado: proximidade do restaurante, no horário do 
almoço ou do jantar.



4  -  D E P O I M E N T O S

A EXPERIÊNCIA DE QUEM FOI
Mais de 12 mil líderes de marketing participaram 

da conferência anual da Adobe em Las Vegas, o que 

coloca o Summit como um dos maiores encontros do 

setor no mundo. Além de amplo networking, o evento 

tem como foco a promoção do conhecimento



“A parceria entre Itaú e Adobe é pautada, principalmente, 
pelos mesmos valores compartilhados pelas duas empresas. 
Para nós, a experiência é o cliente no centro de toda nossa 
estratégia. Como mostrou o Summit, a Adobe permite que 
isso seja possível com tecnologia e inteligência de dados 
que garantem acompanhar e estar perto dos clientes com 
velocidade no contexto correto.”

FERNANDO AMARAL
Diretor de Marketing Varejo do Itaú



“O Adobe Summit apresentou para a Youse o novo modelo de 

gestão do Adobe Experience Cloud que, na minha opinião, é o 

próximo passo do marketing digital, já que irá permitir que a Youse 

crie uma arquitetura unifica de conteúdo e dados. Um dos pontos 

altos foi a evolução do Adobe Sensei, que foca na camada de 

inteligência, gerando uma estrutura unificada de aprendizado de 

AI e de machine learning. Esses pilares apresentados pela Adobe 

estão alinhados à estratégia da Youse, integrando personalização  

e “reciprocidade”, permitindo humanizar a digitalização.”

LEANDRO CLARO
Diretor de Marketing e Customer Intelligence da Youse



“O Adobe Summit mostrou como fazer a transformação digital 

e colocar em prática nossa missão que é promover a educação 

por meio do conteúdo. E mais: o evento mostra que todos 

os nossos colaboradores são produtores de conteúdo em 

potencial e de que forma a tecnologia nos ajuda a organizar 

esse conteúdo e dar escala a ele. Todo conteúdo pode ser 

disseminado e a Adobe ajuda nesse sentido. A experiência do 

Summit foi a base que precisávamos para saber que estamos no 

caminho certo, além do networking que foi muito rico.”

SILMARA MEIRA
Gerente de Marketing Digital do Instituto Ayrton Senna



Acesse o blog do Adobe Summit 2017

https://summit.adobe.com/na/blog/

https://summit.adobe.com/na/blog/
https://summit.adobe.com/na/blog/

