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Niniejszy raport dotyczy pierwszego badania
IBM obejmującego wszystkich członków zarządu i
przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej i jest 17. w
serii regularnych badań prowadzonych przez instytut
IBM Institute for Business Value. Dysponujemy obecnie
danymi z ponad 23 000 wywiadów, sięgających wstecz
do 2003 r.
Nasze najnowsze badanie opiera się na opiniach
następujących członków zarządu i dyrektorów:
Dyrektorzy generalni
Dyrektorzy ds. finansowych
Dyrektorzy działów kadr(HR)
Dyrektorzy ds. informatycznych
Dyrektorzy ds. marketingu
Dyrektorzy ds. łańcucha dostaw

884
576
342
1656
524
201

Niniejsze badanie opiera się na
bezpośrednich rozmowach
przeprowadzonych z ponad 4000
członków zarządu i dyrektorów
wykonawczych z całego świata.

Rysunek 1
Podstawy władzy: członkowie zarządu i dyrektorzy tworzą skomplikowaną siatkę powiązań.
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Powiązania w zarządzie
Zapytaliśmy dyrektorów, z jakimi dwoma kolegami z
innych obszarów najbliżej współpracują. Ich odpowiedzi
uwidoczniły skomplikowaną siatkę powiązań istniejących
w obrębie zarządu (zob. rysunek 1). Na podstawie
dodatkowych informacji podanych przez dyrektorów
podczas tych wywiadów udało się nam również wskazać
pewne podstawowe elementy umożliwiające odniesienie
sukcesu. Przekonaliśmy się między innymi, że jedną z
różnic między przedsiębiorstwami o dobrych wynikach i
tymi o słabszych jest skuteczność, z jaką dyrektorzy
poszczególnych obszarów współpracują ze sobą jako
zespół.
Zdaniem dyrektorów przedsiębiorstwa o lepszych
wynikach są lepsze od ich konkurentów z branży pod
względem dynamiki wzrostu przychodów i zyskowności,
natomiast przedsiębiorstwa o słabszych wynikach
radzą sobie pod oboma tymi względami gorzej. Około
8% przedsiębiorstw objętych naszym badaniem to
„przedsiębiorstwa o lepszych wynikach”, natomiast
25% to „przedsiębiorstwa o gorszych wynikach”.

Jak dyrektorzy uczestnicy
badania postrzegają świat?

Rysunek 2
Technologie na pierwszym miejscu: dyrektorzy generalni uważają, że technologie będą najważniejszym
czynnikiem zewnętrznym kształtującym przyszłość ich przedsiębiorstw

Dyrektorzy generalni uważają technologie za
najważniejszy czynnik zewnętrzny, który kształtuje ich
przedsiębiorstwo. Również dyrektorzy z innych
obszarów stawiają je wśród trzech najważniejszych
tego typu czynników. Podobna jednomyślność panuje
wśród dyrektorów co do przekonania, że obecnie
zaczyna się zupełnie nowa dynamika działania.
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Klienci i obywatele oczekują, że będą traktowani jak
jednostki, co oznacza, że trzeba wiedzieć, co jest dla
każdego z nas najważniejsze: jakie mamy wartości,
przekonania, nawyki i kaprysy. To z kolei wymaga znacznie
bliższej współpracy między przedsiębiorstwami i
instytucjami a ludźmi, którymi one służą.
Większość dyrektorów dostrzega fakt, że te same wnioski,
które dotyczą klientów i obywateli, odnoszą się również
do pracowników i partnerów. Przewidują oni znaczne
rozmycie granic struktur organizacyjnych, które umożliwi
głębszą współpracę z pracownikami i partnerami w celu
szybszego wprowadzania innowacji. Dyrektorzy oczekują
również, że innowacyjne koncepcje będą na większą
skalę pozyskiwane z zewnątrz. Kiedyś przedsiębiorstwa
mogły sobie w takich sytuacjach radzić same i odnosić
sukcesy, teraz jednak muszą ze sobą współpracować.

Rysunek 3
Odmienne punkty widzenia: dyrektorzy różnych obszarów mają różne opinie na temat
istotności poszczególnych rodzajów presji z zewnątrz, jednak wszyscy stawiają technologie
pośród trzech najważniejszych czynników.
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Rysunek 4
Wielkie zmiany: dyrektorzy przewidują, że w ciągu kolejnych 3-5 lat dojdzie do
poważnych zmian w biznesie.
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List od Prezes i Dyrektor Generalnej IBM

FPO

Od dawna wierzę, że jednym z najważniejszych
sposobów przewidywania przyszłości jest
nawiązanie bliskiego, bezpośredniego kontaktu
z tymi, których decyzje będą ją kształtować.
Zgodnie z tym przekonaniem IBM przez
ostatnią dekadę prowadził intensywne prace
badawcze, zmierzające do określenia czynników
mających w opinii członków zarządu i
dyrektorów czołowych firm największy wpływ
na ich strategiczne decyzje.
W tym roku po raz pierwszy połączyliśmy te
perspektywy, aby dokonać całościowej oceny
planów biznesowych firm na całym świecie w
zakresie obsługi klienta na nadchodzące lata.
Tak jak w przypadku wcześniejszych badań, i
tym razem opieramy się na dogłębnych,
bezpośrednich rozmowach. Przeprowadziliśmy
je z 4183 członkami zarządu i dyrektorami z
70 krajów. Nasze wnioski wskazują na
gwałtowne tempo zmian zachodzących w
biznesie i społeczeństwie.
Pozwolę sobie wspomnieć o jednej szczególnej
prawidłowości w tych zmianach. W 2004 r.,
gdy po raz pierwszy opublikowaliśmy wyniki
badań, dyrektorzy generalni sklasyfikowali
swoich klientów na szóstym miejscu wśród
czynników rynkowych mających największy
wpływ na zmiany w firmie. Jednak obecnie,
gdy to klienci dyktują warunki i mają wręcz
nieograniczone możliwości, są najważniejszym
czynnikiem branym pod uwagę przez
dyrektorów wszystkich działów.

W naszym badaniu staraliśmy dowiedzieć się,
w jaki sposób członkowie zarządu i czołowi
dyrektorzy różnych pionów współpracują ze
sobą przy rozwiązywaniu problemów i
wykorzystywaniu możliwości, które dziesięć lat
temu były ledwie zauważalne. W dwóch
trzecich przedsiębiorstw osiągających lepsze
wyniki niż ich konkurencja liderzy skupiają się
nie tylko na zarządzaniu obsługą klienta, lecz
także przebudowują całą strukturę
organizacyjną, strategię i inwestycje w taki
sposób, aby promować nowoczesne relacje
we wszystkich rodzajach interakcji z klientem.
Krótko mówiąc, zmieniają się priorytety: zamiast
wydajności i produktywności wewnątrz
przedsiębiorstwa większe znaczenie ma teraz
kontakt z klientem i relacje zewnętrzne, jak
również transparentność, współpraca i dialog z
otoczeniem firmy.
Przeprowadzone w 2013 r. badanie zatytułowane
Klienci przejmują stery w firmach analizuje te i
inne aspekty mogące stymulować rozwój
przedsiębiorstwa i zwiększać jego
innowacyjność. Mamy nadzieję w przyszłości
kontynuować rozmowy z Państwem na ten temat.

Virginia M. Rometty
Prezes zarządu
i dyrektor generalna IBM
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Wprowadzenie
Po dziesięciu latach, 17 opublikowanych badaniach i 23 000 bezpośrednich wywiadów uzyskaliśmy
dogłębny obraz opinii i przekonań członków zarządu i dyrektorów wyższego szczebla w firmach.
Jedno z najczęściej zadawanych przez nas pytań to „W jaki sposób działania każdego z członków
zarządu i dyrektorów wpływają na ich odpowiedników w innych obszarach?” Nasze najnowsze
badanie jest poświęcone próbie odpowiedzi na to pytanie.
Przeprowadziliśmy bezpośrednie wywiady z 4183 członkami zarządu i dyrektorami najwyższego
szczebla, którzy kierują organizacjami z ponad 20 branż w 70 krajach (zob. rysunek 5). Nasi
respondenci reprezentują szeroki wachlarz przedsiębiorstw i instytucji z sektora publicznego i
prywatnego.
Zdobyte informacje wykorzystujemy również w praktyce. Badania wykazały, że firmy i instytucje
osiągające największe sukcesy to te, które aktywnie zachęcają klientów i obywateli do uczestnictwa
w podejmowanych przez organizację decyzjach. Dlatego też publikujemy wyniki naszych badań
w podziale na etapy, zaczynając od niniejszego omówienia, by następnie publikować odrębne
raporty, prezentujące wpływ na poszczególne stanowiska, które badaliśmy. Jednocześnie ponownie
podejmujemy prace w terenie, aby zebrać dodatkowe informacje w niektórych obszarach.
Zapraszamy Państwa do udziału w tym procesie i kształtowania go.
Rysunek 5
Podział regionalny: w badaniu wzięło udział ponad 4000 członków zarządu i dyrektorów z 70 krajów.

Ameryka Północna

1349

Ameryka Środkowa i Południowa

398

Europa Zachodnia

605

Europa Środkowa i Wschodnia

475
182
637

631

Japonia
Azja Wschodnia
Bliski Wschód i Afryka



Jak uczestnicy badania postrzegają świat? Zapytaliśmy, jakie czynniki zewnętrzne wywrą ich
zdaniem największy wpływ na firmę w ciągu najbliższych 3-5 lat. Wyniki porównaliśmy z wnioskami
z wcześniejszych badań.
Jednym z najbardziej wyrazistych trendów był systematyczny wzrost znaczenia przypisywanego
technologii. Podobnie jak w 2012 r. dyrektorzy generalni stawiali technologie na pierwszym
miejscu (zob. rysunek 2, folder). Uważają, że technologie to nie tylko element infrastruktury
niezbędnej do realizacji strategii biznesowej, ale również czynnik, który pozwala na przyjęcie
całkowicie nowych strategii.
Dyrektorzy odpowiedzialni za pozostałe, przebadane przez nas funkcje, mają inne priorytety
(zob. rysunek 3, folder). Chociaż wszyscy uwzględnili technologie na liście trzech najważniejszych
czynników, ich poglądy odpowiadają reprezentowanym przez nich obszarom. Dyrektorzy ds.
finansowych martwią się przede wszystkim czynnikami makroekonomicznymi. Dyrektorzy ds.
informatyki, ds. marketingu i ds. łańcucha dostaw za najważniejsze uznają czynniki rynkowe,
natomiast dyrektorzy ds. kadr (HR) najwyższą wagę przypisują kwalifikacjom pracowników.
Czy ten rozdźwięk jest niepokojący? Nie – pod warunkiem, że poszczególne obszary dobrze
się ze sobą komunikują. Dyrektorzy generalni w przedsiębiorstwach o najlepszych wynikach
wskazują na wyjątkowo skuteczną współpracę między poszczególnymi zespołami. Zapewnia
to istotną przewagę rynkową poprzez wykorzystywanie różnych perspektyw.
W jaki sposób członkowie zarządu i dyrektorzy przygotowują się na przyszłość? Niniejszy dokument
zawiera pierwszą część wyników naszych badań, opracowanych w wyniku wielomiesięcznych
analiz prowadzonych przez globalny zespół strategów biznesowych, konsultantów i statystyków.
Wykorzystaliśmy również narzędzie IBM Watson™, opracowany przez nas przełomowy system
poznawczy, w celu wyciągnięcia dodatkowych wniosków z uzyskanych odpowiedzi o charakterze
otwartym.
Wyróżniliśmy trzy kluczowe czynniki, które umożliwią kształtowanie przyszłości przedsiębiorstwa
lub instytucji:
• Otwartość na wpływy i sugestie ze strony klientów;
• Wprowadzanie innowacji cyfrowych i fizycznych;
• Angażowanie klientów przez zapewnianie im odpowiedniej obsługi.
W dalszej części dokumentu omówimy te czynniki i pokrótce opiszemy, w jaki sposób podchodzą
do nich prezesi i dyrektorzy z różnych obszarów. Kolejne raporty będą się skupiać na dogłębnej
analizie każdej z ról oraz wskazywaniu kluczowych działań, które są rekomendowane na podstawie
wniosków z raportu.
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Otwartość na wpływy ze strony klientów
„W ciągu najbliższych kilku lat
pragniemy wypracować głębokie,
strategiczne relacje z klientami, relacje
typu firma-firma, gdzie klient to ktoś,
z kim wiążemy się na całe życie”.
Paul H. Graham, dyrektor generalny, DHL, Singapur
Rysunek 6
Wzrost znaczenia: obszar, w którym dyrektorzy generalni
oczekują największego wzrostu wpływów klienta na budowanie i
rozwój ich strategii biznesowej.

W epoce powszechnej komunikacji i wymiany informacji oraz wszechobecnej digitalizacji niezwykle
ważna staje się transparentność. Poszukując innowacyjnych rozwiązań, ponad połowa uczestników
badania przewiduje przewiduje otwarcie swojego przedsiębiorstwa przez zniesienie barier i
rozszerzenie współpracy wewnętrznej i zewnętrznej (zob. rysunek 4, folder). Najbardziej radykalną
przemianą jest nowe rozumienie współpracy z klientem.
Coraz większa liczba dyrektorów generalnych uważa, że wpływ klientów na działania organizacji nie
powinien się ograniczać do tradycyjnych obszarów, takich jak udział w rozwoju nowych produktów
lub usług, dopuszczając rezygnację z władzy absolutnej nad domeną uważaną dotychczas za
wyłączność zarządu: budowaniem strategii biznesowej (zob. rysunek 6). Dyrektorzy generalni
powiedzieli nam wręcz, że klienci wywierają większy wpływ na strategię biznesową ich
przedsiębiorstwa niż wszystkie jego jednostki organizacyjne poza samym zarządem (zob. rysunek 7).
Rysunek 7.
Głos w zarządzie: dyrektorzy generalni twierdzą, że klienci są drugim po zarządzie czynnikiem kształtującym strategię.
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Ponad połowa dyrektorów twierdzi, że klienci mają teraz znaczny wpływ na ich przedsiębiorstwo
(zob. rysunek 8). Przedsiębiorstwa o najlepszych wynikach o 24% częściej niż inne uwzględniają
decyzje klientów podczas obrad zarządu. Najbardziej zaawansowane przedsiębiorstwa tworzą
grupy doradcze klientów, które umożliwiają uzyskanie bezpośrednich komentarzy na temat
kwestii strategicznych.
Takie przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, że ogromna ilość opinii i innowacyjnych koncepcji
rozpowszechnianych na blogach, w serwisach społecznościowych, rozmowach sieciowych i w
innych kanałach wymiany informacji to tak jakby klienci dobijali się do drzwi przedsiębiorstwa z
żądaniem, by ich wysłuchano. Najlepsi liderzy wiedzą, że komentarze publikowane w sieci są
kluczowym elementem toczącej się dyskusji z klientami, dlatego też dbają o to, by ich
przedsiębiorstwo uważnie się tym komentarzom przysłuchiwało. Pionierzy w tym obszarze nie tylko
zapraszają klientów do rozmowy, lecz uznają ich komentarze za naglący sygnał, że trzeba działać.
Uznanie roli klienta jako interesariusza wpływającego na przyszłość przedsiębiorstwa ma
ogromne implikacje kulturowe i organizacyjne. Takie przedsiębiorstwa nie mogą być po prostu
„ukierunkowane na klienta”; muszą pozwolić klientom przejąć stery. To zaś wymaga wypracowania
silnej relacji z klientami. Oznacza to gotowość i zdolność do zmiany obranego kierunku działania
oraz wkroczenia na takie ścieżki, które będą korzystne dla obu stron. Co więcej, trzeba znaleźć
metody uwzględnienia opinii klientów przy podejmowaniu kluczowych decyzji.
Z punktu widzenia przedsiębiorstw nadal zmagających się z integracją działów rozsianych po
całym świecie, skoordynowaniem działań różnych pionów biznesowych czy nawet przebudową
procesów obsługi klienta może się to wydawać trudnością nie do przezwyciężenia. Jednak
akceptacja roli klientów jako aktywnych interesariuszy to jeden ze skutecznych sposobów na
zniesienie podziałów i pogodzenie interesów wszystkich pionów biznesowych, które będą
razem pracować nad realizacją wspólnego celu.
Członkowie zarządu i dyrektorzy proszeni o rezygnację z autonomii i klienci podejrzliwie odnoszący
się do przedmiotowego traktowania będą musieli znaleźć nowe metody współpracy, oparte na
zaufaniu. Utrata tego zaufania stanowi ogromny problem dla wielu przedsiębiorstw i instytucji,
a niekiedy nawet całych gałęzi gospodarki, uniemożliwiając im wzrost.
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Rysunek 8
Duże znaczenie klientów: wielu członków zarządu i dyrektorów
uważa, że klienci mają istotny wpływ na ich przedsiębiorstwo.
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„Klienci zyskują coraz większą
kontrolę nad działaniami
przedsiębiorstw dzięki mediom
społecznościowym. Za tym zaś
idzie wzrost oczekiwań i spadek
tolerancji”.

Ustanowienie nowych poziomów zaufania nie może leżeć w gestii pojedynczej domeny z tego
prostego powodu, że zaufanie takie może zostać z łatwością utracone na dowolnym etapie. Jeśli
w ogóle istnieje jedno zadanie, które może potencjalnie zjednoczyć członków zarządu i dyrektorów i
skłonić ich do zgodnego, wspólnego działania, to jest nim budowanie relacji z klientami opartych
na zaufaniu.

Dyrektor ds. informatyki, sektor handlu detalicznego, Turcja

Nasze badania wykazują, że taka współpraca jest korzystna. Przedsiębiorstwa osiągające najlepsze
wyniki o 54% częściej niż inne nawiązują szeroko zakrojoną współpracę z klientami (zob. rysunek 9).
Ścisła współpraca jest zasadniczo celem, który chcą osiągnąć wszystkie przedsiębiorstwa.
Dziewięciu na dziesięciu uczestników badania przewiduje działania w tym kierunku w najbliższej
przyszłości (zob. rysunek 10).
Rysunek 9
Dobre źródło przychodów: większa liczba
przedsiębiorstw osiągających najlepsze wyniki
współpracuje ze swoimi partnerami.
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wynikach

Rysunek 10
Silne powiązania: uczestnicy badania planują
zwiększyć zakres współpracy z klientami.

46%

Obecnie

90%

W ciągu 3–5 lat
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Wprowadzanie innowacji cyfrowych i fizycznych;
Pojawienie się sieci społecznościowych, komórkowych i cyfrowych odegrało ogromną rolę w
demokratyzacji stosunków między organizacjami a ich klientami. Jest to również czynnik
zmuszający przedsiębiorstwa i instytucje do przemyślenia modelu działalności. Około 60%
dyrektorów polega teraz na partnerach, którzy będą na równych prawach uczestniczyć w
wypracowywaniu wartości biznesowej (zob. rysunek 4, folder). Niemal połowa dyrektorów
szuka źródeł innowacji poza przedsiębiorstwem.
Najważniejszym źródłem innowacyjności jest teraz punkt, w którym stykają się światy rozwiązań
fizycznych i cyfrowych. Inteligentne leki i monitory pracy serca wykorzystujące smartfony,
inteligentne pojazdy i planowanie tras ruchu na podstawie informacji od kierowców, książki
reagujące na lokalizację osoby, która je czyta, aplikacje, które poprawiają komfort zakupów w
fizycznym sklepie: możliwości są nieograniczone. Rozwiązania takie jak druk 3D w zasadzie
zacierają granicę między światem wirtualnym a namacalnym.
Członkowie zarządu i dyrektorzy zdają sobie sprawę, co to oznacza: ich przedsiębiorstwa
również muszą skonsolidować te dwa obszary działalności. Dotyczy to zwłaszcza dyrektorów
ds. marketingu, którzy przypisują newralgiczne znaczenie wdrożeniu niezawodnej strategii
cyfrowej. Chcą oni zreorganizować wszystkie aspekty kontaktu z klientem (zob. rysunek 11).
Rysunek 11
Ambicje dotyczące cyfryzacji: dyrektorzy ds. marketingu chcą wdrożyć skuteczną strategię cyfrową.
Integracja punktów
kontaktu między
różnymi kanałami
Narzędzia analityczne
do zbierania danych
o klientach
Wykorzystanie sieci
społecznościowych do
stymulowania współpracy

13%

Pracownicy wyszkoleni do
umiejętnego wykorzystania
pojawiających się możliwości

13%

Cyfrowo optymalizowany
łańcuch dostaw

16%

87%
83%
20%
73%

11%
Obecnie

78%

69%
W ciągu 3–5 lat

„Dla nas ogromną szansą będzie
zrealizowanie nowych modeli
działalności i nowych usług
cyfrowych. Inwestujemy w cyfrowe
produkty bankowe i bankowość
mobilną”.
Enrico Lardelli, dyrektor ds. informatyki, PostFinance, Szwajcaria
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Rysunek 12
Tor przeszkód: brak spójnej strategii w zakresie mediów
społecznościowych to największa przeszkoda dla integracji
rozwiązań cyfrowych i fizycznych.

Ta kwestia dotyczy nie tylko dyrektorów ds. marketingu. Cztery piąte dyrektorów ds. informatyki
planuje w ciągu najbliższych kilku lat wprowadzić cyfrowe procesy kontaktu z klientami w taki
sposób, aby lepiej reagować na ich potrzeby. Kluczową rolę odegra tu zastosowanie urządzeń
przenośnych, takich jak smartfony i tablety. Aż 84% dyrektorów ds. informatyki uwzględnia
stosowanie nowych, mobilnych środków interakcji z klientami w pięciu najważniejszych pomysłach
na zwiększenie konkurencyjności firmy w ciągu najbliższych kilku lat.

Brak spójnej strategii
w zakresie mediów
społecznościowych

63%

Konflikt priorytetów
lub inicjatyw

54%

Trudny do zmierzenia
zwrot z inwestycji

52%

Względy prawne i
względy bezpieczeństwa

38%

Brak odpowiednich
technologii

37%

Rysunek 13
Podejście zharmonizowane: przedsiębiorstwa o lepszych wynikach
częściej dysponują w pełni zintegrowaną strategią cyfrowo-fizyczną.

31%

26%
więcej

Firmy o słabszych wynikach

39%

Firmy o lepszych wynikach

Na czym więc polega problem? Dwie trzecie przedsiębiorstw ma słabą strategię cyfrowofizyczną albo nie ma jej wcale. Niektóre przedsiębiorstwa przebudowują swoje oferty, aby
wykorzystać możliwości sieci społecznościowych i komórkowych. Inne przebudowują model
działalności w taki sposób, by uwzględniać opinie klientów we wszystkich aspektach łańcucha
zakupów i sprzedaży. Często jednak te dwa rozwiązania nie są stosowane jednocześnie.
Co zatem powstrzymuje członków zarządu i dyrektorów przed skoordynowaniem strategii biznesowej
i cyfrowej? Największym utrudnieniem jest umiejscowienie mediów społecznościowych w tej
kombinacji (zob. rysunek 12). System Watson przeanalizował ponad 10 000 odpowiedzi
otwartych w językach naturalnych i wykrył, że uczestnicy badania po prostu nie wiedzą, jak
osiągnąć właściwą równowagę między światem cyfrowym, fizycznym i społecznościowym.
Problematyczne jest także zdefiniowanie zwrotu z takiej inwestycji, zwłaszcza w przypadku
przedsiębiorstw, które postrzegają platformy społecznościowe jako komponent, który można
po prostu doczepić do istniejących działań. Tymczasem wartość takiego rozwiązania widać
dopiero wówczas, gdy sieci społecznościowe inspirują zupełnie nowe metody działania, nauki i
koordynacji procesów w strukturze przedsiębiorstwa i poza nią.
Łatwo powiedzieć. Jednak sieci społecznościowe to grunt, po którym wielu dyrektorów stąpa
ostrożnie, a nawet wykazuje w tym obszarze spore zaległości, podczas gdy umiejętnie korzystający
z tych rozwiązań pracownicy z entuzjazmem i energią przecierają szlaki. Dyrektorzy nie mogą
się temu po prostu przyglądać, czekając aż przejrzysta strategia wyklaruje się sama. Muszą
skoncentrować działania w sieciach społecznościowych na tych aspektach, które mają kluczowe
znaczenie dla jego ogólnej strategii i marki.
I tutaj ponownie przedsiębiorstwa osiągające najlepsze wyniki wyprzedzają innych (zob. rysunek 13).
Są pionierami innowacji, przekształcając swoją działalność gdzieś na styku świata cyfrowego
i fizycznego.



9

Angażowanie klientów przez zapewnianie im
odpowiedniej obsługi.
Światy cyfrowy i fizyczny wzajemnie się przenikają, a przedsiębiorstwa odpowiednio zmieniają
sposób obsługi klienta. Niemal siedmiu na dziesięciu uczestników badania dostrzega ten nowy
trend – zwrot w kierunku interakcji cyfrowych i społecznościowych. Ponad połowa oczekuje, że
będzie musiała zmierzyć się z jeszcze trudniejszym wyzwaniem: poznaniem i zaangażowaniem
klienta jako jednostki, a nie kategorii lub segmentu rynkowego (zob. rysunek 4, folder).
Dyrektorzy subtelnie dostosowują swoje priorytety do tych nowych potrzeb. Chcą mniej
swojego osobistego czasu poświęcać systemom informatycznym oraz kwestiom operacyjnym i
tym podobnym zagadnieniom, a więcej – poprawie komfortu i obsługi klientów (zob. rysunek
14). Niezależnie od pełnionej roli każdy z członków zarządu czy dyrektorów chce ponadto w
większym stopniu uczestniczyć w zarządzaniu obsługą klienta. Zarządzający poszczególnymi
obszarami firm muszą wyjść ze strefy komfortu i podjąć działania na rzecz tworzenia nowych,
lepszych metod obsługi klienta. Czy uda im się współpracować ze sobą w tym zakresie? Oto
wyzwanie, któremu muszą sprostać.
Rysunek 14
Trudna ekwilibrystyka: dostrzegając zmiany w oczekiwaniach klientów, dyrektorzy przesuwają punkt ciężkości
swoich priorytetów na najbliższe 3-5 lat.
Mniejszy nacisk

Większy nacisk

Zarządzanie
obsługą klienta

8%

Handel elektroniczny

7%

Zarządzanie
personelem

5%

Zarządzanie dostawcami
i partnerami

- 5%

Ryzyko i bezpieczeństwo

- 5%

Systemy informatyczne i
działalność operacyjna

- 6%

„Inwestujemy w technologie
mobilne po to, aby tworzyć
indywidualne, dostosowane
środowisko obsługi dla każdego
klienta, oparte na jego sytuacji i
przewidywanych potrzebach”.
Mike Frueh, dyrektor programu kredytów hipotecznych dla
kombatantów (VA Home Loan Program) w Departamencie ds.
Kombatantów w Stanach Zjednoczonych
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Dyrektorzy zamierzają w przyszłości znacznie bardziej intensywnie korzystać z kanałów cyfrowych,
dążąc do większego zaangażowania klientów (zob. rysunek 15). Oto jeden z przykładów obszaru,
w którym taka zmiana już została zaakceptowana. W 2012 r. 57% dyrektorów generalnych
przewidywało, że kanały cyfrowe staną się w ciągu kolejnych pięciu lat jednym z głównych
narzędzi interakcji z klientami. W roku 2013 natomiast 52% dyrektorów potwierdza, że ten cel
już został osiągnięty.

Rysunek 15
Trzeba zmienić kanał: dyrektorzy chcą w przyszłości w większym
stopniu wykorzystywać cyfrowe metody interakcji z klientami.
52%

Cyfrowe

88%
80%

Bezpośrednie
kontakty

70%
57%

Centrum
zgłoszeniowe

Media tradycyjne

48%
45%
24%
Obecnie

W ciągu 3–5 lat

69%

Mimo to dyrektorzy, którzy rozpoczęli wiele inicjatyw w zakresie poprawy obsługi klienta, mają
opóźnienia w jednym konkretnym obszarze: serwisach społecznościowych (zob. rysunek 16).
Jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że 76% dyrektorów pragnie lepiej poznać swoich
klientów. Analiza systemu Watson wskazała przyczyny leżące u podłoża pośpiechu dyrektorów:
rosnące oczekiwania klientów, coraz mniejsza tolerancja, niewielka ilość danych, które można
uzyskać podczas kontaktu osobistego z klientem.
Rysunek 16
Zasady gry: działalność biznesowa w sieciach społecznościowych zajmuje niską pozycję na liście aktywnych
inicjatyw zmierzających do poprawy obsługi klienta.

więcej

Szybkie reagowanie
na nowe trendy
Identyfikowanie
niezaspokojonych
potrzeb klienta
Zapewnianie spójnej
obsługi klienta
Analiza skonsolidowanych
danych wewnętrznych
i zewnętrznych
Optymalizacja całego
cyklu obsługi klienta
Lepsza współpraca w
ramach łańcucha wartości
Angażowanie
klienta w serwisach
społecznościowych

79%
79%
70%
67%
64%
55%
38%
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Z uwagi na brak strategii w zakresie mediów społecznościowych członkowie zarządu i dyrektorzy
nie są w stanie wykorzystać wielu zalet z nich płynących. Tymczasem zwrot z wysiłku włożonego
w takie działania jest naprawdę imponujący. Im lepiej przedsiębiorstwo zna swoich klientów,
tym lepsze wyniki może osiągać (zob. rysunek 17).
Najbardziej postępowe przedsiębiorstwa analizują dane z platform społecznościowych, aby
dowiedzieć się, co jest najważniejsze dla klientów i co dzieje się w ich życiu. Dobra znajomość
takich danych daje podstawy umożliwiające tworzenie środowisk obsługi dostosowanych do
indywidualnych oczekiwań konkretnego klienta. Przybliża nas to do rozszyfrowania „genomu
społecznego”, czyli cech, które każdego z nas czynią niepowtarzalną istotą ludzką. Przedsiębiorstwa
o najlepszych wynikach i tutaj są w czołówce. Ich dyrektorzy o 29% częściej zamierzają poświęcić
więcej czasu na budowanie atrakcyjnych środowisk obsługi klienta (zob. rysunek 18).
Rysunek 17
Od danych do przychodów: dyrektorzy w firmach
osiągających lepsze wyniki często lepiej znają swoich
klientów.

Rysunek 18
Jasna perspektywa: w firmach osiągających lepsze
wyniki większa liczba członków zarządu i dyrektorów
koncentruje się na poprawie obsługi klienta.

62%

29%

więcej

29%

Firmy o słabszych
wynikach

47 %

Firmy o lepszych
wynikach

więcej

42%

Firmy o słabszych
wynikach

54%

Firmy o lepszych
wynikach

„To klasyczny wyścig do mety.
Wygrają go firmy, które najlepiej
poznają wszystkie aspekty swojego
łańcucha dostaw i zdobędą pełny
obraz danych niezbędnych do
zapewnienia klientom komfortowej
obsługi”.
Hubertus (Huub) Devroye, dyrektor ds. globalnego marketingu
i generowania popytu, The Dow Chemical Company, Szwajcaria
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Dyrektorzy generalni
dzielą się władzą z
klientami
„Chcemy słyszeć wszystko, co
mają do powiedzenia klienci.
Pomoże nam to w nawiązaniu z
nimi indywidualnych relacji i
oferowaniu lepszej obsługi”.
Dyrektor generalny przedsiębiorstwa transportowego, Japonia

Wielu dyrektorów generalnych oczekuje, że konkurencja ze strony firm z innych gałęzi gospodarki
będzie w ciągu najbliższych lat ostrzejsza, co będzie tworzyć ogromną presję na innowacyjność
w kontekście zawirowań na rynku (zob. rysunek 19). Planują konkurować z nowymi rywalami,
nawiązując szersze relacje partnerskie, ponieważ uważają, że będzie to stymulować innowacje
i pozwoli ich firmie lepiej reagować na szybkie zmiany preferencji klientów (zob. rysunek 20).
Dyrektorzy generalni otwierają się na taką współpracę niezwykle szybko. Wielu z nich podjęło
już w ciągu ubiegłych 12 miesięcy kroki, które doprowadzą do zwiększenia transparentności
działania ich firm (zob. rysunek 21). Ponad połowa twierdzi, że klienci mają duży wpływ na
działalność ich firm (zob. rysunek 22). Wpływ ten wykracza daleko poza udział w tworzeniu
nowych produktów i usług; jest ważnym, strategicznym elementem działalności przedsiębiorstwa.
Mimo to jedna trzecia dyrektorów generalnych niepokoi się, że pozostała część dyrekcji straciła
kontakt z klientami. Dyrektorzy generalni firm osiągających najlepsze wyniki są tym mniej
zaniepokojeni, ale 23% z nich nadal uważa to za problem wymagający uwagi (zob. rysunek 23).
Dogłębną analizę metod stosowanych przez dyrektorów generalnych w celu rozwiązania
tego problemu można znaleźć w naszym opracowaniu dostępnym pod adresem
www.ibm.com/csuitestudy lub za pośrednictwem aplikacji IBV na tablety z systemami
iOS oraz Android.
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Rysunek 19
Niszcząca siła: dyrektorzy generalni oczekują nowych
konkurentów z innych branż.

Rysunek 20
Sieć kontaktów: dyrektorzy generalni zamierzają zbudować
środowiska zdolne do obsługi złożonych interakcji z klientami.

Rysunek 21
Czysta wartość: dyrektorzy generalni otwierają struktury
organizacyjne, zwiększając możliwości pojedynczych osób
i ułatwiając współpracę.

79%

44%
41%

27 %

40%

więcej

19%
12%

Inne
branże

Bez
zmian

Większa liczba
partnerów

Ta sama
branża

Rysunek 22
Władza w rękach klientów: w wielu firmach klienci mają
teraz ogromne wpływy.
10%

podlega znacznym
wpływom

Mniejsza liczba
partnerów

Rysunek 23
Brak kontaktu: dyrektorzy generalni przedsiębiorstw o
gorszych wynikach częściej obawiają się, że ich kadra
zarządzająca straciła kontakt z klientami.

26

%

57%

więcej

Firmy o słabszych
wynikach

23%

Firmy o lepszych
wynikach

duży wpływ

średni wpływ

niewielki wpływ

56%

Odpowiedzi
dyrektorów
generalnych
z 2013 r.

9%

31%

57 %

33%

Bez
zmian

Badanie dyrektorów
generalnych z 2012 r.

Prowadzimy warsztaty dla
dostawców zewnętrznych i
klientów, aby wykorzystać ich
opinie w naszym przedsiębiorstwie.
Paul Matthews, dyrektor generalny Standard Life, Wielka
Brytania
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Dyrektorzy ds.
finansowych pomagają
tworzyć nowe modele
działalności
„Musimy podejmować decyzje oparte
na faktach, a nie emocjach”.
Stefano Porcellini, Dyrektor generalny grupy Biesse SpA, Włochy

Dyrektorzy ds. finansowych zdają sobie sprawę z newralgicznego znaczenia pewnych kwestii i
rozpoznają obszary wymagające usprawnień. Największym, długoletnim wyzwaniem jest dla
nich integracja informacji, zarówno finansowych, jak i niefinansowych, w obrębie całego
przedsiębiorstwa, pozwalająca uzyskać jednolity obraz sytuacji (zob. rysunek 24). Dyrektorzy ds.
finansowych zaczynają się jednak skupiać również na szerszym zakresie zmian strategicznych,
mających zwiększyć dynamikę wzrostu przedsiębiorstwa i jego rentowność.
Pod tym względem wyróżniają się dyrektorzy ds. finansowych w przedsiębiorstwach osiągających
lepsze wyniki. Są to osoby odgrywające kluczową rolę w promowaniu innowacyjnych zmian
modelu działalności i często związanych z nimi restrukturyzacji, sprzedaży i przejęć innych
podmiotów (zob. rysunek 25). Doskonale zdają sobie również sprawę z potrzeby zapewnienia
otwartości i transparentności działań firmy (zob. rysunek 26). Sprzyja to nawiązywaniu współpracy
z licznym gronem partnerów – i do tego właśnie aktywnie przygotowują się dyrektorzy ds.
finansowych z przedsiębiorstw osiągających najlepsze wyniki (zob. rysunek 27).
Dogłębną analizę metod stosowanych przez dyrektorów ds. finansowych w celu rozwiązania
tego problemu można znaleźć w naszym opracowaniu dostępnym pod adresem
www.ibm.com/csuitestudy lub za pośrednictwem aplikacji IBV na tablety z systemami
iOS oraz Android.
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Rysunek 24
Ciężka praca: dyrektorzy ds. finansowych chcą działać lepiej w pięciu kluczowych obszarach.
Integracja informacji w
całym przedsiębiorstwie

58%

82%
24%

Rozwijanie kompetencji
pracowników w
dziale finansowym

luka

87%

luka

41%

Optymalizacja
planowania, budżetowania
i prognozowania

87%
45%

55%

57%

Istotność działania

37%

luka
91%

Wkład w strategię
przedsiębiorstwa

42

%

luka
92%

Pomiar i monitorowanie
wydajności biznesowej

46

%

Firmy o słabszych
wynikach

64%

więcej

110%

42%
20%

więcej

73%

Zarządzanie
kapitałem

56%
53%

Transformacja
przedsiębiorstwa

34%

44%
Firmy o lepszych wynikach

Rysunek 27
Praca zespołowa: dyrektorzy ds. finansowych w
przedsiębiorstwach osiągających lepsze wyniki częściej
planują poszerzenie współpracy z partnerami.

41%
więcej

30%

Innowacyjne
modele
działalności

luka

117 %

65%

Przejęcia i zbycia

30%

więcej

20%

więcej

Firmy o słabszych wynikach

Skuteczność działania

Rysunek 26
Podejście otwarte: dyrektorzy ds. finansowych w
przedsiębiorstwach osiągających lepsze wyniki częściej
akceptują zwiększoną otwartość i przejrzystość.

56%

Rysunek 25
Wartość dodana: dyrektorzy ds. finansowych w przedsiębiorstwach osiągających lepsze
wyniki koncentrują się na restrukturyzacji i innowacyjnych zmianach modelu działalności.

Firmy o lepszych
wynikach

59%

24%
więcej

Firmy o słabszych
wynikach

73%

Firmy o lepszych
wynikach

Podważamy status quo w
całym przedsiębiorstwie i
szukamy nowych koncepcji
modelu operacyjnego.
Dyrektor ds. finansowych w branży produktów
konsumenckich, Australia
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Dyrektorzy działów
kadr zaczynają
korzystać z narzędzi
społecznościowych i
analitycznych
„Dział kadr ma do odegrania
ważną rolę w promowaniu mniej
autokratycznego, a bardziej
opartego na współpracy modelu
przywództwa poprzez
wprowadzanie nowych procesów
zarządzania wydajnością i
przekonywanie do nich pozostałej
części struktury organizacyjnej”.
Dyrektor działu kadr(HR) w branży usług finansowych,
Afryka Południowa

Odpowiedzialność za obsługę klienta ponosi nie tylko dyrektor ds. marketingu. Świadomi dyrektorzy
działów kadr zdają sobie sprawę z tego, że pracownicy stanowią integralny element relacji z klientem,
toteż przewidują swój większy udział w wysiłkach na rzecz poprawy obsługi klienta (zob. rysunek 28).
W przedsiębiorstwach lepiej rozumiejących swoich klientów dyrektorzy działów kadr wiedzą również,
że elementem kluczowym dla ich prawidłowej obsługi jest poprawa współpracy w ramach całego
łańcucha wartości (zob. rysunek 29).
Trudność polega na znalezieniu pracowników o odpowiednich do tego kompetencjach i promowaniu
ich rozwoju. Dyrektorzy działów kadr chcą zrezygnować z części zadań administracyjnych na rzecz
zarządzania takimi kompetencjami oraz zamierzają wykorzystywać narzędzia analityczne pozwalające
na podejmowanie trafniejszych decyzji (zob. rysunek 30). W przedsiębiorstwach osiągających lepsze
wyniki dyrektorzy działów kadr w znacznie większym stopniu polegają na analizie wielkich zbiorów
danych i podkreślają zaangażowanie pracowników (zob. rysunek 31). Bardziej skutecznie
współdziałają też z działem informatycznym, nawiązując relacje niezbędne dla osiągnięcia sukcesu w
mediach społecznościowych.
Dogłębną analizę metod stosowanych przez dyrektorów działów kadr w celu rozwiązania tego
problemu można znaleźć w naszym opracowaniu dostępnym pod adresem www.ibm.com/csuitestudy
lub za pośrednictwem aplikacji IBV na tablety z systemami iOS oraz Android.
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Rysunek 28
Szersza perspektywa: dyrektorzy działów kadr chcą
więcej czasu poświęcać na usprawnianie obsługi klienta.

Rysunek 29
Kompleksowe rozwiązanie: dyrektorzy działów kadr w
przedsiębiorstwach dobrze rozumiejących swoich klientów
zamierzają pogłębić współpracę w ramach łańcucha wartości.

38

59%

%

28%

Obecnie

50%

W ciągu 3–5 lat

słaba
znajomość
klientów

Płace

30%

Świadczenia

46%

23%

Edukacja
Transakcyjne
systemy kadrowe

41%

18%

Centrum kontaktu
dla pracowników
Portal
samoobsługowy
dla pracowników

12%

Obecnie

37%
34%

13%

W ciągu 3–5 lat

Rysunek 31
Niepodważalne fakty: w przedsiębiorstwach osiągających lepsze wyniki dyrektorzy
działów kadr częściej korzystają z analizy danych.
49%

28%

32%

Dyrektor działu kadr w branży produktów
konsumenckich, Brazylia

dobra
znajomość
klientów

Rysunek 30
Pomoc z zewnątrz: dyrektorzy działów kadr zamierzają przekazać wiele procesów
operacyjnych na zewnątrz, w modelu outsourcingu.

Tworzymy i promujemy kulturę
innowacji, stymulując wymianę
pomysłów i współpracę nie
tylko wewnętrznie, ale także na
zewnątrz, z udziałem
partnerów i dostawców.

Zarządzanie
personelem

36%

Ocena
wyników
Zatrzymanie
uzdolnionych
pracowników
w firmie
Rekrutacja
Rozwój
personelu
Stymulacja
zaangażowania
pracowników

61%

31%

49%

34%
29%
31%
24%

Firmy o słabszych wynikach

47%
45%
43%
42%

Firmy o lepszych wynikach
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Dyrektorzy ds.
informatycznych
poszukują zewnętrznych
rozwiązań generujących
nową wartość
„Najważniejszą z naszych
inicjatyw związanych z klientami
jest inwestycja w narzędzia
analityczne, które pozwolą nam w
pełni poznać faktyczne potrzeby
istniejących i potencjalnych
klientów”.
Eduardo Rabboni, dyrektor ds. informatycznych w
przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym, Brazylia

Dyrektorzy ds. informatycznych przewidują, że w ciągu najbliższych lat nastąpią fundamentalne
zmiany priorytetów w podległym im obszarze. Informatyka w przedsiębiorstwie przestaje być
tylko użyteczną usługą, a staje się strategicznym katalizatorem rozwoju (zob. rysunek 32).
Dyrektorzy ds. informatycznych przewidują, że zmieni się również ich rola: więcej czasu będą
przeznaczać na działania, które tradycyjnie leżały w gestii dyrektorów ds. marketingu, takie jak
zarządzanie obsługą klienta i rozwój nowych obszarów działalności (zob. rysunek 33).
Przygotowując się do tych zadań, ponad cztery piąte dyrektorów ds. informatycznych zamierza
skoncentrować się na dwóch kluczowych inicjatywach: zastosowaniu narzędzi do dogłębnej
analizy danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, a także wdrażaniu nowoczesnych
technologii, procesów i rozwiązań pozwalających lepiej poznać klientów i dostosować się do ich
potrzeb. Plany te obejmują inwestowanie w nowe platformy mobilne i narzędzia analizy biznesowej
(zob. rysunek 34). Dyrektorzy zdają sobie jednak sprawę, że przetworzenie zgromadzonych
informacji w merytoryczną, użyteczną wiedzę będzie bardzo trudne, jeśli nie zostanie poprzedzone
budową stabilnej infrastruktury informatycznej pozwalającej wykorzystać możliwości stwarzane
przez wielkie zbiory danych (zob. rysunek 35).
Dogłębną analizę metod stosowanych przez dyrektorów ds. informatycznych w celu rozwiązania
tego problemu można znaleźć w naszym opracowaniu dostępnym pod adresem www.ibm.com/
csuitestudy lub za pośrednictwem aplikacji IBV na tablety z systemami iOS oraz Android.
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Rysunek 32
Nowa, rozszerzona rola: dyrektorzy ds. informatycznych
przewidują, że ich działy będą odgrywać większą rolę w
realizacji wizji przedsiębiorstwa.
Obecnie
Udoskonalenia procesów
zwiększające efektywność
Obsługa podstawowych
usług i działań
informatycznych
Udostępnianie
specjalistycznych
rozwiązań branżowych

1

Rysunek 33
Zorientowanie na klienta: dyrektorzy ds. informatycznych chcą
wkroczyć na terytorium dyrektorów ds. marketingu.
Mniejsze zaangażowanie

W ciągu 3–5 lat
1

15%

Sprzedaż i rozwój
nowej działalności

2

2

3

3

Ryzyko i bezpieczeństwo

Działania niezbędne
dla realizacji strategii
przedsiębiorstwa

4

4

Zarządzanie dostawcami
i partnerami

Testowanie i ocena
nowych technologii

5

5

6%

Marketing i
komunikacja

Systemy informatyczne
i działalność operacyjna

2%

Tradycyjne
obowiązki
dyrektorów
ds. marketingu

-9%
Tradycyjne
obowiązki
dyrektorów ds.
informatycznych

-11%
-13%

Rysunek 34
Świetlana przyszłość: dyrektorzy ds. informatycznych zamierzają w ciągu najbliższych lat inwestować w kilku kluczowych
obszarach.
Rozwiązania mobilne

84%

Analityka biznesowa
i optymalizacja

84%

Przetwarzanie
w chmurze
Współpraca
wewnętrzna /
sieciowe kontakty
społecznościowe
Zarządzanie procesami
biznesowymi

Większe zaangażowanie

Zarządzanie
obsługą klienta

Rysunek 35
Duży problem z dużymi zbiorami danych: niewielu
dyrektorów ds. informatycznych dysponuje skalowalną i
rozszerzalną platformą informatyczną do zarządzania
wielkimi zbiorami danych.
26%

64%

55%

64%

nie ma skalowalnej
platformy

64%

55%

19%

Wcale

W pewnym stopniu

W dużym stopniu

20

IBM Institute for Business Value

Dyrektorzy ds.
marketingu mają duże
aspiracje i wielkie
przeszkody do
pokonania
„Wdrażamy nowe platformy
komunikacyjne, aby promować
współpracę taką jak na Facebooku
oraz crowdsourcing pozwalający
zwiększyć innowacyjność”.
Dyrektor ds. marketingu, branża turystyczna, Niemcy

Dyrektorzy ds. marketingu są ambitnymi wizjonerami, skupionymi na wspieraniu transformacji
przedsiębiorstwa. Wiedzą, że mają przed sobą ogromne wyzwania, zwłaszcza w związku z
wdrażaniem strategii cyfrowej. Wszyscy jednak wierzą, że technologie odegrają kluczową rolę w
realizacji ich ambicji (zob. rysunek 36). Doskonale także wiedzą, gdzie zainwestować czas i zasoby:
w tworzenie komfortowego środowiska obsługi klienta na platformach mobilnych (zob. rysunek 37).
Jest to priorytet dyrektorów ds. marketingu już od trzech lat, ale nadal niełatwo jest dotrzymać kroku
dynamicznym zmianom zachodzącym w świecie cyfrowym i sieciowym. Jeśli chodzi o przetwarzanie
wielkich zbiorów danych, dyrektorzy czują się jeszcze mniej przygotowani niż w 2011 r. (zob. rysunek
38). Niewielkie postępy poczyniono też w oswajaniu się ze środowiskiem mediów społecznościowych
(zob. rysunek 39). Brak spójnego planu w zakresie mediów społecznościowych oraz konkurujące ze
sobą inicjatywy to dwie najważniejsze przeszkody utrudniające dyrektorom ds. marketingu wdrażanie
strategii w świecie, w którym sieci mają coraz większe znaczenie.
Dogłębną analizę metod stosowanych przez dyrektorów ds. marketingu w celu rozwiązania
tego problemu można znaleźć w naszym opracowaniu dostępnym pod adresem www.ibm.
com/csuitestudy lub za pośrednictwem aplikacji IBV na tablety z systemami iOS oraz Android.
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Rysunek 36
Test technologiczny: dyrektorzy ds. marketingu są przekonani, że technologie odegrają ogromną rolę w realizacji ich celów.

Rysunek 37
Aplikacje na każdą okazję: projektowanie atrakcyjnych
aplikacji dla urządzeń przenośnych to nadal podstawowy
priorytet dyrektorów ds. marketingu.
2011

Zaawansowane
funkcje analityczne
Aplikacje dla
urządzeń przenośnych

94%

2013

1

1

Projektowanie
środowisk obsługi klienta
w ramach aplikacji

2

2

Angażowanie klientów za
pośrednictwem mediów
społecznościowych

3

3

Stosowanie
zintegrowanej platformy
do zarządzania klientami

4

4

Prowadzenie analiz
transakcji pozasieciowych
i sieciowych (online/offline)

5

5

Pomiar zwrotu z inwestycji
w technologie cyfrowe

6

6

Monitorowanie
marki w mediach
społecznościowych

94%

Zarządzanie relacjami
z klientami

89%
87%

Narzędzia współpracy
Zarządzanie treścią

81%

Optymalizacja na
potrzeby mechanizmów
wyszukiwania

80%

Zarządzanie reputacją

79%

Bezpieczeństwo
danych

72%

Rysunek 38
Natłok danych: obecnie zwiększyła się liczba dyrektorów
ds. marketingu, którzy nie czują się przygotowani na
lawinowy przyrost danych.

Rysunek 39
Wirtualna bariera: dyrektorzy ds. marketingu poczynili
bardzo małe postępy w oswajaniu się z mediami
społecznościowymi.

2011

2011

71%

68%

nieprzygotowanych

2013

82

%

nieprzygotowanych

nieprzygotowanych

2013

67 %

nieprzygotowanych

Wielkie zbiory danych to teraz
modny trend, a cyfryzacja
spowszedniała i stała się nową
normą. Musimy zmienić sposób
współpracy z klientami w tym
nieustannym wirtualnym cyklu.
Dyrektor ds. marketingu, sektor bankowy, Singapur
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Dyrektorzy ds.
łańcucha dostaw
wykorzystują funkcje
analizy danych o
klientach
„Nasze największe wyzwanie to
nie transport towarów, lecz
informacji. Zanim przystąpi się do
dostaw towarów, trzeba
dysponować odpowiednimi
informacjami w podziale na
poszczególne kanały”.

Dyrektorzy ds. łańcucha dostaw są na drugim miejscu, za dyrektorami generalnymi, jeśli
chodzi o spodziewane zwiększenie otwartości ich działów zarówno w aspekcie wewnętrznym,
jak i zewnętrznym (zob. rysunek 40). Planują ułatwiać te zmiany, znosząc bariery między
łańcuchem dostaw a resztą przedsiębiorstwa, w tym liczną rzeszą jego dostawców i partnerów.
Ma to na celu poprawę współpracy w obrębie łańcucha dostaw, zintegrowanie go w większym
stopniu oraz zwiększenie jego przejrzystości i otwartości (zob. rysunek 41).

Dyrektor ds. łańcucha dostaw w branży produktów
konsumenckich, Argentyna

Dogłębną analizę metod stosowanych przez dyrektorów ds. łańcucha dostaw w celu rozwiązania
tego problemu można znaleźć w naszym opracowaniu dostępnym pod adresem www.ibm.com/
csuitestudy lub za pośrednictwem aplikacji IBV na tablety z systemami iOS oraz Android.

Najpierw jednak muszą nadrobić ogromne zaległości. W większości firm stopień integracji łańcucha
dostaw z działami sprzedaży i marketingu jest nadal bardzo ograniczony (zob. rysunek 42).
Dyrektorzy ds. łańcucha dostaw chcą przezwyciężyć te bariery, koncentrując się na tych obszarach,
w których obecnie prowadzi się najmniej prac. Wdrażają zaawansowane narzędzia do analizy i
modelowania, aby przewidywać popyt i przyspieszać procesy decyzyjne. Ma to na celu utworzenie
modelu operacyjnego naprawdę prowadzonego przez klientów (zob. rysunek 43).
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Rysunek 40
Otwarte drzwi: dyrektorzy ds. łańcucha dostaw
przewidują zwiększenie otwartości podległych im działów.

Rysunek 41
Jasno wytyczona ścieżka: dyrektorzy ds. łańcucha
dostaw chcą wyeliminować przeszkody, integrując ten
łańcuch i zwiększając widoczność w jego obrębie.

Rysunek 42
Brakujące ogniwa: powiązania między łańcuchem dostaw
a marketingiem są nadal bardzo ograniczone.

18%

Brak integracji
z marketingiem

22%

56%

Obecnie

26%

Większa otwartość
organizacyjna

Większa kontrola
operacyjna

74

%

45%

50%

52%

W ciągu 2–5 lat

Integracja z
marketingiem

Planowanie Informacje
Wiedza
sprzedaży o faktycznej marketingowa
sprzedaży
dla klientów

Bez zmian

Rysunek 43
Wizja przyszłości: dyrektorzy ds. łańcucha dostaw zamierzają wykorzystać zaawansowane narzędzia do analiz i
modelowania w celu przewidywania popytu i podejmowania trafniejszych decyzji.
Zaawansowana
analityka ułatwiająca
podejmowanie decyzji
Modelowanie w celu
optymalizacji kosztów
i poziomu obsługi
Wiedza oparta na współpracy
w celu wspólnego
podejmowania decyzji
Sieci społecznościowe
umożliwiające
przewidywanie popytu

76%

16%
19%

69%
29%
59%

16%

Sprawna sieć dostawców
dostępnych na żądanie

23%
Obecnie

64%

W ciągu 2–5 lat

57%

Musimy współpracować i tworzyć
przejrzysty łańcuch dostaw, a
nie tkwić w przekonaniu, że
wiedza to potęga i to my
będziemy superbohaterami,
którzy wszystko uratują.
Dyrektor ds. łańcucha dostaw, branża usług
profesjonalnych i komputerowych, Stany Zjednoczone

24

IBM Institute for Business Value

Współdziałanie
Rysunek 44
Dobre relacje: dyrektorzy poszczególnych działów w przedsiębiorstwach
osiągających lepsze wyniki lepiej ze sobą współpracują.

72%

28%
więcej

Firmy o słabszych wynikach

92%

Firmy o lepszych
wynikach

Otwarcie się na klientów oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na styku świata cyfrowego
i fizycznego w celu kreowania nowych, atrakcyjnych kanałów obsługi klienta to przedsięwzięcia,
których żadne przedsiębiorstwo nie zdoła zrealizować w pojedynkę. Dlatego też dyrektorzy
chcą w najbliższych latach na znacznie większą skalę współpracować z innymi, zarówno
wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i poza nim.
Nasze badania wykazały, że są ku temu dobre powody. Najlepsze wyniki osiągają bowiem na
ogół te przedsiębiorstwa, które mają bliskie relacje z klientami, partnerami i dostawcami oraz
aktywnie promują rozwój sieci tworzonych przez pracowników.
Jednak zachęcanie innych do współpracy nie wystarczy. Dyrektorzy poszczególnych obszarów także
muszą współdziałać ze sobą, a to nie będzie łatwe. Jednak potencjalne korzyści finansowe są
ogromne. Aż 92% dyrektorów generalnych w przedsiębiorstwach o najlepszych wynikach uważa, że
członkowie zarządu i dyrektorzy wszystkich obszarów w ich firmie skutecznie i po koleżeńsku ze sobą
współpracują. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw o słabszych wynikach tak dobrą współpracą
może się pochwalić zaledwie trzy czwarte dyrektorów generalnych. Jest to bezsporny dowód na
korzyści płynące z dobrej, zespołowej współpracy członków zarządu (zob. rysunek 44).
W kolejnych częściach raportu przyjrzymy się, w jaki sposób dyrektorzy różnych obszarów
radzą sobie z trzema kluczowymi wyzwaniami, które zidentyfikowaliśmy. Zaprezentujemy
również głębszą analizę konkretnych problemów, na których się skupiają, oraz kolegów, z
którymi współpracują w celu lepszej realizacji powierzonych im zadań.
Zapraszamy do pobrania cyfrowej wersji niniejszego raportu, która zawiera szczegółowe informacje
na temat zastosowanej metodyki badawczej, a także zachęcamy do kontynuowania dialogu z
nami. Raport jest dostępny na stronie www.ibm.com/csuitestudy oraz za pośrednictwem
aplikacji IBV na tablety z systemem iOS oraz Android.

Odpowiedni partner w dynamicznie zmieniającym się świecie
IBM współpracuje z klientami, oferując połączenie wiedzy biznesowej, zaawansowanych badań
oraz technologii, aby zapewnić im przewagę w obecnym środowisku gwałtownych przemian.
IBM Institute for Business Value
IBM Institute for Business Value jest częścią działu IBM Global Business Services. Jego
zadaniem jest przygotowywanie strategicznych informacji dla kierownictwa, opartych na
faktach i dotyczących newralgicznych problemów sektora publicznego i prywatnego.
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