


Hoje, empresas utilizam dezenas de ferramentas
para trabalhar e se promover na internet.



Times de marketing gastam 1/3 do tempo coletando dados e 
montando relatórios. Sobra pouco tempo pra análise e ação.

RelatórioColeta de dados Análise e ação

São 4 meses do ano jogados fora,
realizando tarefas repetitivas.

Fonte: Hubspot

http://blog.hubspot.com/marketing/marketers-routine-tasks-data?utm_campaign=blog-rss-emails&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=24874134#sm.001c5vyym1cvvegvtyu1avpox6bwi
http://blog.hubspot.com/marketing/marketers-routine-tasks-data?utm_campaign=blog-rss-emails&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=24874134#sm.001c5vyym1cvvegvtyu1avpox6bwi


Do outro lado, construir uma solução de Business Inteligence
do zero é caro e demorado.

2 a 4 anos de 
desenvolvimento

1 a 10 milhões 
em infraestrutura 

e equipe

Tirar foco da 
equipe de 

desenvolvimento



E se você pudesse ter uma ferramenta de BI customizada,
desenvolvida em até 2 meses e

custando apenas 0,1% do projeto original? 



AIDAX é uma API que permite coleta, visualização e 
descoberta de dados para desenvolvedores que 
precisam construir suas próprias soluções de BI.



AIDAX coleta e organiza
os dados na nuvem.

Time de marketing 
visualiza dados em 

BI customizado.

Desenvolvedor requisita dados 
no AIDAX para construir BI em 

tempo recorde.

COMO FUNCIONA



Crie gatilhos e fluxos inteligentes para se comunicar
melhor com seu usuário e facilitar seu trabalho.

ALÉM DO ANALYTICS:
AUTOMAÇÃO DE MARKETING



1. API é Whitelabel, permitindo criação de ferramentas nativas
2. Integração simples, apenas com front-end

3. Sem preocupações com Infraestrutura

BENEFÍCIOS DO AIDAX PARA O 
DESENVOLVEDOR



1. Economizar tempo em coleta e montagem de relatórios
2. Melhorar qualidade nas decisões baseadas em dados

3. Menos dependência da TI para automação de marketing e reports

BENEFÍCIOS DE UM BI 
NATIVO PARA TIME DE 

MARKETING



Consultoria
Identificar oportunidades de BI 
dentro da empresa e desenhar 

um plano de ação.

ESTAMOS COM VOCÊ
DO COMEÇO AO FIM DO PROJETO

Implementação
Suporte na implementacão do 
AIDAX junto à sua equipe de 

programadores.

Pós-venda
Nosso time dedicado a 

responder os novos desafios 
do seu negócio.



COMPARATIVO DE FERRAMENTAS

Google Analytics

Preço

Whitelabel

Automação de 
marketing

De / Para

Análise Retroativa

Conversa com outras 
APIs

Mixpanel AIDAX

Grátis +R$99+US$150

✖ ✖ ✔

✖ Limitada Avançada

✖ ✖ ✔

✖ ✖ ✔

✖ ✔ ✔



SOLUÇÃO
Ao invés de construir o 
programa do zero, a Agência 
TBOOM sugeriu o AIDAX como 
solução, gerando uma 
economia de R$65mil reais no 
projeto, e uma redução de 120 
dias no tempo de execução.

Case

Porto Seguro Conecta

DESAFIO
Porto Seguro precisava 
desenvolver um sistema de 
Member Get Member para o 
lançamento do sistema Porto 
Seguro Conecta.



SOLUÇÃO
O AIDAX foi implementado 
para conectar as bases de 
dados da Linktel e gerar mais 
inteligência para as equipes de 
marketing. O projeto já trouxe 
uma economia de R$350mil 
reais em tecnologia.

Case

Linktel

DESAFIO
A Linktel capturava dados de 
usuários em mais de 6mil 
hotspots em todo o Brasil. 
Porém, os dados tinham 
pouco utilidade, já que não 
estavam organizados.



SOLUÇÃO
Com a implementação do 
AIDAX, houve um aumento de 
50% na receita do E-commerce 
nos três primeiros meses de 
uso.

DESAFIO
Rede de Supermercados da 
grande São Paulo precisava de 
uma solução de automação de 
marketing para aumentar as 
vendas no E-commerce.

Case

Supermercado Veran



Em implementação

SEBRAE
Júlio Simões Transportadora
Elefante Verde
Supermercado Moderno
PSD



ESTAS EMPRESAS JÁ ENTENDERAM A
IMPORTÂNCIA DOS DADOS. E A SUA?

Fonte: FORBES

Empresas data-driven 
são mais lucrativas 
que concorrência.

Empresas data-driven 
são mais criativas e 

inovadoras.

http://www.forbes.com/sites/tomgroenfeldt/2015/02/05/ceos-are-in-the-dark-about-how-their-firms-use-data/#3c0173fe1668
http://www.forbes.com/sites/tomgroenfeldt/2015/02/05/ceos-are-in-the-dark-about-how-their-firms-use-data/#3c0173fe1668


PRECIFICAÇÃO FLEXÍVEL
PAGUE APENAS PELO QUE USAR

Nosso time à disposição para auxiliar seu negócio.

Te ajudamos a formatar e planejar seu projeto de B.I.

Mensalidade cobrada por capturas do AIDAX.Mensalidade

Implementação

Consultoria

Suporte

R$8.790

Duas semanas de suporte do nosso time no Slack. Grátis

+R$99/mês

R$399/mês



Bem vinda 
Confederação 
Brasileira de Futebol.

Nosso Robô vai permitir ao time 
de inteligencia da CBF uma 
nova forma de fazer marketing 
com Bigdata. +



Big Data é o termo que descreve o 
imenso volume de dados – estruturados 
e não estruturados – que impactam os 
negócios no dia a dia. Mas o importante 
não é a quantidade de dados. E sim o 
que as empresas fazem com os dados 
que realmente importam.



O AIDAX foi matéria de capa em uma 
das maiores revistas de tecnologia 
do país, na edição #61, Agosto de 
2016.

Outras Menções

NA MÍDIA

Revista Locaweb



AIDAX integrou a comissão brasileira no Collision 
Conf, uma das principais competições de startups 

do ano. Após a análise de 400 aplicações, 
ficamos entre as 25 melhores startups da 

competição.



http://aidaxbi.com

Vamos tomar um café? 
contact@aidaxbi.com

http://aidaxbi.com
http://aidaxbi.com
mailto:contact@aidaxbi.com
mailto:contact@aidaxbi.com

