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Rezumat 

 

Într-o lume în care totul se bazează pe relațiile dintre vânzător și consumator, se simte nevoia 

formulării unui model de segmentare capabil să fie adaptat schimbărilor comportamentale ale 

clienților.  

În primul capitol al lucrării, “Poziționarea activității de marketing în cadrul băncii 

comerciale”, am urmărit identificarea poziției şi rolului activității de marketing în cadrul 

sistemului cibernetic al băncii, punând accent pe înțelegerea planificării și realizării cercetărilor. 

Necesitatea efectuării segmentării este abordată în capitolul al doilea al lucrării,  „Activitatea 

de marketing bancar și gestionarea datelor despre clienți”: diferențele dintre consumator pot 

fi izolate în cadrul pieței; datele și gestionarea acestora în scopul generării de informații implică 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Analysis_Services
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Analysis_Services
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ca marketingul să utilizeze conceptul de „Data Mining”1, concept care reflectă procesul de a 

descoperi tipare și relații ascunse în colecții foarte mari de date.  

Metodele utilizate în extragerea informației relevante, semnificative, conținută în date, au fost 

descrise în capitolul al treilea al tezei, “Modele de analiză multidimensională a datelor”. Astfel, 

se poate utiliza analiza componentelor principale, analiza factorială sau metode de recunoaștere a 

formelor (analiza cluster, discriminanta) pentru caracterizarea comportamentului consumatorilor.  

Pentru a facilita exemplificarea utilizării metodelor de analiză a datelor în gestionarea datelor 

despre clienți, în capitolul al patrulea al lucrării, „Tehnologii informatice utilizate în Data 

Mining”, am descris noțiunile folosite de către tehnologiile care se bazează pe conceptul OLAP2. 

Pornind de la descrierea rolului serverului OLAP în extragerea datelor din diferite surse şi 

prezentarea informaţiilor obţinute și până la detalierea tipurilor de obiecte întâlnite (dimensiuni, 

tabele de fapte, metadata, schema modelului), pentru toate am încercat sintetizarea 

caracteristicilor. Atât SAS (“Statistical Analysis System”) cât și Microsoft Analysis Services, 

beneficiind de avantajele tehnologiilor OLAP,  sunt software utilizate în analiza și gestionarea 

avansată a datelor, cât și în analiza predictivă.  

Capitolul al cincilea al lucrării, „Utilizarea metodelor de analiză multidimensională în 

gestionarea bazei de date a clienţilor unei bănci comerciale în vederea optimizării procesului 

de segmentare”, cuprinde studiul de caz, dezvoltat pornind de la o bază de clienţi ai unei instituții 

bancare care au solicitat credite nenominalizate, bază de date care a servit drept suport pentru 

aplicarea metodelor de analiză a datelor descrise în capitolul al treilea  în scopul scoatrii în relief 

a principalelor trăsături ale consumatorului de credite. Întreg demersul a fost orientat spre 

simplicarea variabilelor care descriu profilul clientului de credit, pentru ca în final să ajungem să 

comparăm rezultatele unei campanii de direct marketing pentru un card de credit, efectuată atât pe 

baza de date simplificată, cât şi pe cea iniţială. 

Pentru un număr de 408 de clienţi bun-platnici ai băncii (care au deja un credit de nevoi 

personale, cu sau fără garanţii) am selectat un număr de nouă variabile în vederea descrierii 

comportamentului acestora: sex, vârstă, număr copii, venit cerere credit, educație, dacă clientului 

are sau nu credite la alte bănci, soldul acestor credite, județ, situația familială. Întreg demersul 

studiului nostru este orientat spre a selecta acei clienţi ai băncii care pot fi posibili cumpărători ai 

                                                 
1 Analiză a datelor 
2 Online analitycal processing 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Analysis_Services
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unui card de credit  Fiecare client a fost  identificat pe baza unui ID unic. Informaţiile despre clienţi 

au fost extrase din cererea completată de către aceştia la solicitarea unui împrumut. 

Pe baza de clienţi, aplicarea particularităţilor analizei componentelor principale, a analizei 

factoriale, cluster si discriminante, utilizând ca și aplicație informatică SAS, a evidențiat că tratarea 

problemei analizate se poate realiza din perspectiva a două laturi - partea financiară şi cea 

familială: variabilele Venit_Cerere şi Sold_Credite şi Nr_Copii şi Situaţie_Familială pot fi 

selectate pentru o caracterizare a detelor. 

În plus, prin aplicarea metodei centroidului, apoi a algoritmului Ward, ambele din cadrul 

algoritmurilor ierarhice, am obținut o reducere a dimensionalității bazei de date. Pentru 

evidențierea procedurilor nonierarhice am selectat procedura „Fastclus” de identificare a 

clusterelor, conform SAS, algoritm  bazat pe calculul distanţelor euclidiene. 

Rezultatele analizei cluster au fost întărite de aplicarea metodei și în Analysis Services. 

Tot demersul pentru a evidenția cât este de important ca datele despre client care vin din: bazele 

de date client – comportament bancar (produse, servicii, tranzacţii) + date socio demografice – 

contact center (nemulţumiri), reţele de socializare (opinii, atitudini, preferinţe etc), să fie prelucrate 

astfel încât să se obţină o privire de 360 de grade asupra clienţilor. Această privire integrală şi 

integrată, permite cunoaşterea profilului clienţilor şi acţionarea pe canale la care aceştia sunt mai 

receptivi. Creșterea ratei de răspuns a clienților de 51%, conform rapoartelor băncii, după aplicarea 

unei acțiuni de marketing direct pe o bază de date clusterizată susține necesitatea apelării la metode 

și aplicații de analiză a datelor. 

Contribuțiile personale pot fi sintetizate după cum urmează: 

A.  poziționarea departamentului de marketing în cadrul sistemului cibernetic al băncii 

B.  pornind de la metodele de analiză multidimensională a datelor, coroborate cu principiile 

modelului de segmentare geo-demografică dezvoltat de către cercetătorii din Marea Britanie, 

aplicarea unei metodologii particularizată pe cazul României 

C.  utilizarea modelului dezvoltat pentru identificarea segmentelor de clienți țintă la nivelul 

unei bănci comerciale românești 

D.  testarea oportunității utilizării modelului în scopul transmiterii mesajului de marketing 

clientului țintă (crearea unei campanii de marketing în funcție de caracteristicile clientului și 

evaluarea rezultatelor acesteia; compararea obiectivelor atinse cu efectele unei campanii de 

marketing bazate pe o metodă clasică de segmentare a clienților). 


