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A experiência do cliente
na era dos negócios
modernos
Entregar experiências atraentes e relevantes aos clientes
e funcionários é imperativo na era digital. De acordo com
o IBM Institute for Business Value, as organizações que priorizam
a experiência do cliente (CX) relataram um crescimento de receita
três vezes maior nos últimos dois anos do que as organizações
que colocam menos ênfase nisso.

“A última melhor experiência que
alguém tem em qualquer lugar se
torna a expectativa mínima para
a experiência que deseja em todos
os lugares.”
Paul Papas
Managing Partner
IBM Consulting Americas

Porém, as empresas enfrentam vários obstáculos em sua
jornada de transformação da experiência — desde o controle
de dados até a complexidade tecnológica e o desalinhamento
organizacional que dificulta a colaboração para a CX. 56% das
organizações têm dificuldades com os diferentes requisitos de
plataforma em seus negócios e 49% com fontes de dados em
silos que carecem de compartilhamento e transparência, de
acordo com o Institute for Business Value. Com isso, muitas
empresas não estão utilizando ao máximo seus investimentos
em dados ou tecnologia.
Com as expectativas das pessoas continuando a evoluir depois
da pandemia, as empresas estão sob uma pressão cada vez
maior para elevar a experiência de clientes e funcionários
e enfrentar esses desafios para criar vantagem competitiva.
Os negócios modernos voltados a CX são multidisciplinares,
orientados por design, acionados por dados e habilitados para
tecnologia. Este artigo examinará quatro pilares fundamentais
para as organizações explorarem em sua jornada de
transformação digital:
1.
2.
3.
4.

Liderar com design de negócios
Aproveitar dados e IA
Lidar com a complexidade tecnológica
Adotar uma abordagem multidisciplinar para
a transformação da CX

Além disso, forneceremos recursos para líderes de CX que
buscam obter vantagem competitiva na era da experiência.
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Por que experiências
excepcionais criam
vantagem competitiva

Para se diferenciar das outras empresas e criar experiências
personalizadas e contextualmente relevantes para clientes
e funcionários, as organizações devem se apoiar em insights
acionados por dados e design certeiro.
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Acelere a transformação da
experiência do cliente agora
Quando a pandemia chegou, marcas de
luxo, como a relojoaria suíça TAG Heuer,
que tradicionalmente vendia em lojas de
varejo, foram desafiadas a oferecer uma
melhor experiência de compra digital a seus
colecionadores e fãs. Ao desenvolver sua
estratégia de transformação dos clientes,
a TAG Heuer queria criar uma visão 360° de
cada cliente que possibilitasse uma jornada
digital personalizada e contínua pelos canais.
A marca trabalhou com especialistas em
design de CX da IBM Consulting™ para criar
uma experiência de compra guiada usando
o Salesforce CRM e a plataforma de nuvem
da Salesforce. A TAG Heuer aperfeiçoou os
perfis dos clientes, começou a comemorar
seus aniversários e ocasiões especiais e trouxe
bem-estar e atitude para as interações. Como
resultado da estratégia de comércio digital da
marca, da nova jornada de compras on-line
e das experiências mais personalizadas, ela
teve um crescimento de três dígitos em 2020.

Histórias como a da TAG Heuer — de transformação da experiência
do cliente possibilitada por insights acionados por dados, design
de experiência com propósito e uso das principais plataformas de
clientes — revelam o potencial de diferenciação que o uso da
experiência representa para as empresas. Com as expectativas
das pessoas cada vez maiores, as empresas estão sob pressão
para oferecer experiências personalizadas e contextualmente
relevantes aos clientes e funcionários, facilitando sua vida
pessoal e profissional e devolvendo tempo do seu dia.
As jornadas de transformação digital das empresas ganharam
velocidade por causa da pandemia global. 60% das organizações
entrevistadas pelo Institute for Business Value indicaram que
aceleraram drasticamente a transformação digital de sua empresa
nesse período. As empresas tiveram que mudar rapidamente
de direção para incluir comércio digital, retirada de produtos em
áreas externas e recursos remotos de autoatendimento, além de
encontrar formas inovadoras de interligar suas propriedades físicas
e digitais.Essa expectativa crescente do cliente e a necessidade
de escolha continua. Hoje, mais do que nunca, os clientes exigem
relevância, personalização e novas formas de comprar e interagir
com as marcas. Como resultado, as organizações estão focadas
na retenção de clientes como fator de crescimento e meio para
construir fidelidade e confiança — colocando a transformação da
CX no caminho certo. A chave para isso é fornecer experiências
interconectadas e exemplares em todos os canais ao longo do
ciclo de vida do cliente, para dar suporte à nova era moderna de
negócios orientada para a experiência.

Por que a experiência deve ser uma prioridade
estratégica dos diretores executivos

90% dos tomadores de decisão
dizem que a personalização
é fundamental para suas estratégias
de negócios, de modo geral.
Forrester Consulting
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No 2021 CEO Study, do Institute for Business Value, 60% dos
CEOs entrevistados, que lideram as organizações de maior êxito
financeiro, disseram que “oferecer melhores experiências ao
cliente” está entre suas maiores prioridades para os próximos dois
a três anos. Esses líderes estão usando o feedback dos clientes para
impulsionar decisões de negócios e investimentos em tecnologia.
Para competir e vencer na era da experiência, as empresas
deverão tornar a CX e a experiência do funcionário (EX)
prioridades estratégicas e unir a organização para colocar
essas prioridades em prática rapidamente. Ainda assim, algo
permanece desconectado. Embora as empresas enfatizem
a importância da personalização da CX, isso nem sempre se
traduz em uma diferença tangível para os clientes. De acordo
com a Forrester, “mais da metade dos consumidores dizem
sentir que as marcas estão tentando conhecê-los, mas não
veem melhora em suas experiências de compra”. A pandemia
também demonstrou que muitas organizações não eram tão
centradas no cliente ou adaptáveis como pensavam.

O impacto do investimento em
transformação da experiência nos negócios
Priorizar e investir na transformação da CX oferece vários
benefícios para os negócios, desde retornos econômicos
e eficiências operacionais até a retenção de clientes e a satisfação
dos funcionários.

A Audi UK é outra marca líder que acelerou
a inovação, investindo na transformação da
experiência. Dado que 90% das compras de
carros agora começam on-line, a Audi UK
fez uma parceria com o IBM iX® — o braço
de experiência do cliente da IBM Consulting
— para reimaginar sua experiência digital
como parte da jornada completa do cliente
automotivo. Por exemplo, a Audi UK está
oferecendo aos clientes oportunidades
imersivas on-line para aprender sobre os
recursos do veículo e agendar um test drive.
Para antecipar as necessidades e preferências
da próxima geração de motoristas da Audi,
a empresa começou com um design centrado
no usuário. Ela também implementou
o Adobe Experience Manager e o Adobe
Analytics para aumentar a experiência digital
e aprofundar a conexão e a fidelidade de cada
motorista à marca, e adotou novas maneiras
ágeis de trabalhar com a metodologia IBM
Garage™. Agora, a Audi UK está entregando
ferramentas com rapidez até 75% maior
e vendo um aumento significativo nos leads
– mais de 59% em 2020.

Consciência contextual
é “a capacidade de sentir,
processar e usar dados
e inteligência contextuais e do
cliente de maneira apropriada
e oportuna para personalizar as
interações e comunicações do
consumidor e torná-las relevantes
para suas necessidades e desejos”.
IDC
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Para citar alguns:
Aumento da receita. O crescimento das vendas e da receita
é prioridade essencial para todas as empresas. A pesquisa de
2021 do Institute for Business Value sobre plataformas de
experiência digital constatou que as organizações que priorizam
formalmente a experiência do cliente relataram um crescimento
de receita três vezes maior nos últimos dois anos do que as
organizações que colocam menos ênfase nisso. Uma pesquisa
da Zendesk constatou que 86% dos clientes gastarão mais com
empresas que personalizam o atendimento ao cliente e 91%
gastarão mais com empresas que disponibilizam sua forma
preferida de entrar em contato com o atendimento ao cliente.
Em uma pesquisa da Forrester com tomadores de decisão sobre
estratégias de personalização, os esforços de personalização
da CX resultaram em um aumento de quase 6% na receita de
vendas, um aumento de 10% na frequência de pedidos e um
aumento de 2,5% no valor médio do pedido.
Melhorias nos KPIs de marketing. Os esforços de personalização
da CX podem reduzir os custos de marketing e de vendas por
volta de 10% a 20%, de acordo com a McKinsey & Company.
O mesmo relatório da Forrester que acabamos de citar constatou
que estratégias fortes de personalização levam a melhorias nos
KPIs de marketing, como conversões aumentando mais de 2,5%
e taxas de cliques que sobem quase 11%.
Maior satisfação do cliente. Manter os clientes satisfeitos
é fundamental em um cenário de altas expectativas do
consumidor. Uma pesquisa da Gartner constatou que 75% das
organizações agora conseguem provar que a satisfação do cliente
leva ao crescimento da receita pelo aumento da retenção do
cliente ou do valor vitalício. A Forrester mostrou que, depois que
as empresas aprimoraram suas estratégias de personalização,
o Net Promoter Score (NPS) aumentou em média mais de
18 pontos e a fidelidade do cliente melhorou em 33%.
Mais inovação. Alguns benefícios do investimento na CX são
menos quantificáveis, mas não menos importantes. A pesquisa
do Institute for Business Value constatou que “líderes em
experiência” que priorizam a transformação da CX superam seus
concorrentes em satisfação do cliente e inovação.
“A experiência está se tornando o futuro dos negócios”, afirmou
Matt Candy, Global Managing Partner da linha de serviços de
transformação de clientes da IBM Consulting, IBM iX. “As
organizações que atendem a esse desafio são mais propensas
a serem líderes no mercado. De maneiras tangíveis e intangíveis,
oferecer uma CX e uma EX excepcionais diferencia as empresas.”

Gerando transformação
de negócios com design
centrado nas pessoas
Colocando as pessoas no
centro de cada negócio

“Mas, o que é um bom design? Na
IBM, sempre sentimos que um
bom design deve servir às pessoas.
O elemento mais importante com
o qual lidamos são as pessoas que
trabalham para a empresa e para
nossos clientes, e aquelas que
utilizam nossos produtos.Nossas
máquinas não devem ser nada
além de ferramentas para ampliar
os poderes de quem as utiliza...
O design pode ajudar a tornar um
bom negócio um grande sucesso.
Resumindo, achamos que um bom
design é um bom negócio.”
Thomas J. Watson, Jr.

Não importa o setor ou se sua empresa opera no B2C ou B2B,
tudo o que você faz direta ou indiretamente serve às pessoas
— indivíduos que têm identidades em diversas camadas, que
são ocupados, que têm trabalho e vida pessoal e que estão
procurando produtos e serviços que agregam valor, tempo ou
facilidade ao seu dia.
Entregar transformação centrada no indivíduo exige que as
empresas trabalhem na interseção de estratégias de negócios
emergentes, design e tecnologia multinuvem híbrida para
atender ao objetivo final de fornecer experiências mais
inteligentes e humanas.

Uma abordagem orientada por design
para a transformação da
experiência do cliente
Para gerar experiências atraentes diante das expectativas cada
vez maiores dos clientes, muitas organizações estão adotando
uma abordagem liderada pelo design com o Enterprise Design
Thinking® — um método criativo de solução de problemas com
base em empatia humana e desenvolvimento ágil.
O Enterprise Design Thinking oferece três princípios orientadores
altamente aplicáveis à transformação da CX e da EX:
• Foco nos resultados do usuário
• Reinvenção incansável
• Equipes diversificadas e capacitadas
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Esses princípios mantêm as equipes focadas nos resultados do
usuário durante o design de ofertas, impulsionando uma melhor
adoção de produtos, assim como a fidelidade do cliente.
A Etihad Airways queria oferecer experiências
individualizadas e sem atritos, com
a personalização das preferências de seus
clientes para refeições, serviços de bordo,
transporte do e para o aeroporto e outras áreas
por meio de sua jornada digital. Para atingir
esse objetivo, a empresa beneficiou-se da
computação em nuvem e de uma arquitetura
de microsserviços que oferece suporte
a análises de dados orientadas por IA para
personalização. A empresa usou o Enterprise
Design Thinking para criar uma jornada do
cliente orientada pela experiência. O design
de experiência ajudou a Etihad Airways
a entender melhor as necessidades de seus
clientes para que pudesse criar uma jornada
melhor e mais personalizada, começando
com check-ins mais rápidos e fáceis. “Tudo
o que nós fazemos é para nossos passageiros
e tudo tem a ver com a experiência do cliente”,
disse Mike Papamichael, vice-presidente de
Tecnologia e Inovação da Etihad Airways. “Eu
queria que a jornada digital combinasse com
nossa experiência de voo realmente fantástica.
Eu queria que a equipe transformasse nosso
sistema atual, aproveitando a tecnologia de
nuvem e microsserviços, e construísse essa
solução complexa em menos de três meses.”

A IBM Consulting leva esse método um passo adiante com sua
abordagem para o design de negócios, que une a metodologia
criativa do Enterprise Design Thinking com as preocupações
estratégicas, operacionais e tecnológicas de uma empresa.
Assim você foca não apenas na experiência do usuário, mas
também na necessidade dos negócios e nas preocupações
culturais mais amplas para criar valor e beneficiar os clientes
e a sociedade em geral.
Para seu relatório Design Thinking isn’t enough, de 2021,
o Institute for Business Value estudou organizações, as quais
denominou “Design Vanguard”, que adotam integralmente os
princípios centrais do design de negócios. Essas empresas:
• Tornaram os princípios do design a base de sua cultura
organizacional
• Investem e modernizam suas capacidades técnicas e digitais
• Escalam soluções de forma eficaz para atender às demandas
dos negócios
A pesquisa constatou que 82% das empresas Design Vanguard
veem o design como uma capacidade de geração de receita.
E compensa: esses líderes veem um prêmio de taxa de
crescimento de receita de 175% em comparação a outros.
As empresas lideradas pelo design estão transformando seus
modelos de negócios para alcançar novos clientes, crescer
a receita e conquistar fidelidade.

Ampliando a lente da experiência
Os benefícios do design centrado no ser humano vão muito
além da experiência do cliente. As empresas lideradas pelo
design têm uma visão mais ampla da experiência corporativa,
que envolve uma variedade de stakeholders e relacionamentos:
clientes, funcionários, parceiros do ecossistema e muito mais.

82% das empresas Design Vanguard veem o design como
capacidade de geração de receita. Esses líderes veem um
prêmio de taxa de crescimento de receita de 175% em
comparação a outros.
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As empresas que priorizam a experiência do cliente
apresentaram crescimento de receita três vezes maior nos
últimos dois anos em comparação com aquelas que não
o fazem.

Para melhorar a experiência do cliente nos
canais digitais, o CaixaBank sabia que precisava
simplificar o atendimento e migrar para uma
única plataforma de tecnologia. Escolhendo
o Salesforce como plataforma e os chatbots
IBM Watson® para lidar com consultas simples
de clientes, o CaixaBank desenhou uma
experiência de usuário aprimorada com a IBM
Consulting. Como resultado do projeto, o banco
reduziu os mais de 50 números de serviço
de atendimento para um, e agora fornece
aos operadores da central de atendimento
ferramentas e informações para aprimorar
o relacionamento com os clientes.
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“Em última análise, uma ótima experiência do cliente começa
com uma ótima experiência do funcionário”, afirmou Billy
Seabrook, Global Chief Design Officer do IBM iX. “Capacitar
os funcionários e equipá-los com soluções que facilitam seu
trabalho são formas de promover melhores experiências
para o cliente — e isso vai além do atendimento.Em todos os
departamentos e funções, a transformação da experiência tem
a ver com a dinâmica humana — não apenas com soluções de
tecnologia que dão suporte a melhores experiências. Portanto,
focar nas pessoas que englobam a experiência corporativa
e construir um alto grau de empatia nas interações são soluções
para obter melhores resultados de negócios.”
Quando a City Furniture capacitou seus funcionários do varejo
com dados em tempo real em aplicações iOS na área de vendas,
eles puderam oferecer aos clientes uma experiência de compra
mais eficiente, informativa e personalizada. Como resultado,
a City Furniture observou um aumento de 13% no volume
médio de pedidos, 18% mais garantias vendidas e 17% mais
vendas de proteção contra manchas. Quando você permite que
os funcionários trabalhem de forma mais inteligente e se sintam
mais capacitados no trabalho, isso leva a uma CX melhor.

Adotando dados
e IA para escalar
a personalização da CX
Os recursos de dados e IA são essenciais
para a experiência do cliente
Segundo a Forrester, 55%
das empresas dizem que as
limitações tecnológicas inibem
sua capacidade de executar
estratégias de personalização.
Essas limitações incluem
dificuldade em gerenciar dados
de clientes, falta de integração de
dados, dificuldade em usar dados
de clientes com eficiência
e manutenção e gerenciamento
de banco de dados.

Se a tecnologia é o motor para experiências mais humanas de
clientes e funcionários, os dados são o combustível.

Forrester Consulting

Os dados estão em toda parte dentro das empresas modernas.
Porém, a explosão de dados corporativos — e onde e como as
empresas os coletam — desafiou a capacidade das organizações
de usá-los efetivamente para a transformação da CX orientada
por IA e insights.

As experiências modernas não são apenas personalizadas, mas
proativas e até mesmo preditivas. Os líderes de experiência
mais bem-sucedidos usam dados e IA para prever os desejos
e as necessidades das pessoas — muitas vezes antes mesmo
que elas percebam que os têm.Insights acionados por dados
permitem experiências mais profundas, mais significativas e em
tempo real. Para fornecê-los, você precisa de uma estratégia
robusta de dados e IA.

Lidando com desafios de dados

 maioria das empresas está inundada de dados, mas não tem
A
uma plataforma central ou abordagem estratégica para usá-los
em todo o seu potencial. Adicione ao enorme volume de dados
o problema dos silos — neles, os dados são separados em vários
sistemas desconectados em uma empresa.As organizações não
estão conseguindo juntar todas as suas fontes e se concentrar
nos dados certos para o propósito.Como resultado, os clientes
têm experiências desconexas que os deixam insatisfeitos
e refletem negativamente na empresa.
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 omente com o uso de recursos estratégicos de IA e análise
S
de dados, as empresas podem obter insights de dados que
as ajudam a criar experiências altamente personalizadas.
As empresas que conseguem conectar seus conjuntos de
dados, aplicar análises de dados e IA, e habilitar a ativação
omnichannel continuam se diferenciando.
A pesquisa do Institute for Business Value de 2021 indica que IA
e análise de dados estão entre as quatro principais tecnologias
nas quais as organizações planejam investir em dois anos.

Orquestre experiências em
toda a jornada da CX
Uma orquestra é um conjunto complexo de excelentes músicos
que trabalham de forma independente e coletiva para criar
lindos arranjos sonoros. Da mesma forma, a orquestração
da experiência envolve muitas partes móveis de um negócio
(funcionários, processos e tecnologias), trabalhando juntas para
criar experiências excepcionais.

Tecnologia que conecta
dados conecta humanos
Dada a complexidade técnica de muitos ambientes de TI,
conectar dados de clientes de diferentes aplicações e sistemas
de negócios pode ser um desafio para empresas de todos os
tamanhos. Uma camada de abstração comumente chamada de
data fabric ou malha de dados ajuda as organizações de escala
empresarial a sincronizar todos esses pontos de dados para
que possam aplicar ferramentas de IA e análise de dados em
escala. Os insights podem ser usados para moldar um número
infinito de experiências otimizadas em jornadas lideradas pelo
cliente. Essa arquitetura orquestra dinamicamente fontes de
dados díspares em um cenário de nuvem híbrida para deixá-los
prontos para os negócios para IA em tempo real. É exatamente
o tipo de solução que as empresas precisam para dar suporte
à personalização e à contextualização em toda a jornada do
cliente.

Como você orquestra melhores experiências em toda a jornada
do cliente usando dados e IA?
1. Capture os melhores e mais relevantes dados.
2. Use os dados que você tem com mais eficiência.
3. Habilite um ecossistema de orquestração da CX para
aproveitar seus dados.
Os clientes tomam inúmeras microdecisões em seus pontos de
contato com uma marca — e todas oferecem oportunidades
de capturar dados. Porém, você precisa ser estratégico
para garantir que está coletando as informações corretas
e protegendo os dados pessoais envolvidos. A partir daí, as
empresas precisam garantir que estão aproveitando totalmente
os dados relevantes para informar a jornada do cliente.
A análise de dados avançada e a IA podem extrair grandes
quantidades de dados para obter insights mais profundos sobre
o comportamento de clientes e funcionários. E, por fim, habilitar
e desenvolver um ecossistema de CX mais amplo de recursos
de parceiros ajuda a ativar todo o potencial das tecnologias para
conduzir experiências dinâmicas, envolventes e sem atritos. As
empresas que conseguiram proporcionar essas experiências
personalizadas no momento certo e lugar certo são as que
revolucionam os setores e estabelecem novos padrões para as
expectativas dos clientes.
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Os líderes do estado de Rhode Island usam
informações em tempo quase real para
atualizar as políticas de saúde pública
e notificar os cidadãos locais em poucas
horas, se necessário. A IBM Consulting — em
colaboração com o Departamento de Saúde
de Rhode Island (RIDOH), o Departamento
de TI do estado e a Amazon Web Services
(AWS) — ajudou a construir uma plataforma
para dar suporte ao data lake de COVID
em execução em uma nuvem da AWS.
A IBM conectou o data lake à plataforma
Salesforce, usada para investigação de casos
e rastreamento de contatos, para que os
conjuntos de dados pudessem ser produzidos
automaticamente e disponibilizados todas
as manhãs para gerar relatórios críticos.
A IBM também automatizou a criação de
análises geoespaciais em três horas — em
vez de quatro dias, anteriormente — assim
como outros dados para destacar áreas com
concentração de infecção em Rhode Island.

Lidando com
a complexidade tecnológica
e investindo para inovar

As empresas que aproveitam a computação em nuvem
e a análise de dados orientada por IA para personalização
podem projetar experiências de cliente bastante
aprimoradas.
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Dívida técnica: Um grande obstáculo
para a transformação da CX
A Harry Rosen é um ótimo exemplo de
empresa cujos investimentos em tecnologia
para CX valeram a pena. O varejista
canadense de moda masculina de luxo tem
um longo histórico de compromisso com
o relacionamento com o cliente. Em seus
primeiros dias, um de seus fundadores
registrava os detalhes do cliente em cartões
de receita para fornecer recomendações
personalizadas. Hoje, o varejista oferece uma
experiência do cliente individual por meio de
seus consultores de vestuário e plataforma
de comércio digital. Quando a pandemia
começou, seu site teve dificuldades para
lidar com o tráfego e precisava acelerar
a transformação digital para manter seu
compromisso com a excepcional CX.
Trabalhando com o IBM Garage para alinhar
pessoas, processos e tecnologia, a Harry
Rosen investiu fortemente na IBM Cloud®
e modernizou seu sistema de gerenciamento
de relacionamento com o cliente (CRM)
para oferecer suporte a compras digitais
personalizadas. Como resultado do
engajamento, o varejista aumentou
a velocidade de desempenho do site em
100 vezes e conseguiu se manter ágil nas
reviravoltas da pandemia.

Os desafios tecnológicos podem ser uma barreira significativa
para as organizações à medida que elas tentam evoluir na
maneira como entregam experiências. O cenário tecnológico
se modernizou tão rapidamente que as organizações têm
dificuldades para acompanhar as mudanças mais recentes e,
muitas vezes, adotam novas tecnologias de forma fragmentada,
especialmente se tiverem crescido através de aquisições. Por
todas essas mudanças, muitas organizações introduziram
inadvertidamente mais complexidade em suas arquiteturas e,
agora, isso está prejudicando sua capacidade de transformar
experiências.

Como enfrentar a complexidade
técnica para habilitar um ecossistema
de tecnologia baseado na experiência
e alimentado por dados
Não existe uma única solução para enfrentar a dívida técnica
e suas implicações para a CX. No entanto, existem vários
métodos, práticas recomendadas e ferramentas para ajudar
você a simplificar e integrar tecnologias para atender aos seus
objetivos de negócios. Dependendo de onde você está em sua
jornada de transformação da experiência, uma ou mais das
seguintes abordagens podem ajudar a dar o próximo passo:
Crie uma arquitetura de referência para melhor visibilidade.
As empresas são frequentemente desafiadas a equilibrar as
demandas de hoje com as necessidades do futuro. Sem uma
arquitetura de referência clara e estratégica, você pode ter
operações de TI invisível (shadow IT), duplicação, e capacidade
limitada de criar ou participar de ecossistemas. Uma arquitetura
de referência com radares de tecnologia alinhados à sua
estrutura organizacional fornece uma visão do seu portfólio
atual e apoia sua escolha de plataformas e ecossistemas
estratégicos. Essa visibilidade do patrimônio de TI permite que
as organizações executem com velocidade e escala, alinhadas
com suas prioridades estratégicas. Ela ajuda os funcionários
a enxergarem como se encaixam na estratégia e como colaborar
para o sucesso de todos.

Abordar a complexidade técnica — e investir na nuvem
e em tecnologia de ponta — permitirá um ecossistema de
tecnologia baseado na experiência e alimentado por dados.
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A arquitetura de TI é muito parecida com a jardinagem: você
começa com um design e uma imagem em mente, mas para
o seu jardim dar certo, você precisa dar forma, podar e deixálo crescer e se desenvolver. Da mesma forma, sua arquitetura
estratégica deve crescer e se desenvolver com sua organização,
sem ser invadida por ervas daninhas.

A Southwest Airlines é conhecida por voar quase exclusivamente
com um tipo de avião, o que permite que pilotos, pessoal de
cabine e pessoal de solo falem a mesma língua e alternem
facilmente entre as rotas. Essa abordagem ajudou a companhia
aérea a reduzir custos, aumentar os níveis de habilidade e obter
retornos mais rápidos. Da mesma forma, usar a estratégia
nas escolhas de tecnologia permite que as empresas tenham
vantagens com sua arquitetura. Você pode criar ativos comuns,
como sistemas de design, ou ativos de tecnologia, como
bibliotecas de componentes, microsserviços, APIs e plataformas
DevOps. A arquitetura de referência, as plataformas estratégicas
e o roteiro formam a base, e ferramentas como o IBM iX
Experience Orchestrator e a Red Hat® OpenShift® Platform
tornam-se a incorporação tecnológica de sua arquitetura de
referência — todas apoiando a transformação da CX.
Modernize com plataformas baseadas na nuvem.
Algumas empresas decidem que remodelar os negócios para
priorizar a CX requer uma revisão da tecnologia, substituindo
plataformas e ferramentas antigas por uma nova, padronizada.
Essa abordagem é, de várias formas, mais difícil e mais
disruptiva para os fluxos de trabalho organizacionais, mas há
momentos em que é o caminho certo a seguir.
Envolva camadas de abstração em torno de
plataformas existentes.
Uma abordagem um pouco mais fácil é usar camadas de
abstração para ocultar essencialmente os detalhes dos
subsistemas e tornar as plataformas e soluções mais
interoperáveis. Uma malha de dados é um exemplo de uma
dessas camadas de abstração. Outro exemplo é uma API ou
malha de microsserviços em uma arquitetura de nuvem híbrida.
O IBM iX Experience Orchestrator é uma estrutura para abstrair
uma “camada de experiência” dos dados, da tecnologia e da
infraestrutura que a suportam.
Invista em ecossistemas e parcerias.
À medida em que players novos e já estabelecidos em todo
o setor de tecnologia criam produtos e serviços que funcionam
juntos, a promoção de ecossistemas de negócios saudáveis
está se tornando fundamental para o sucesso de qualquer
organização. As tecnologias e plataformas que dão suporte
à transformação da experiência estão em constante evolução.
As empresas, portanto, precisam estar num fluxo para evoluir
com elas. Uma arquitetura moderna, flexível e aberta, projetada
para o crescimento estratégico e a capacidade de testar, iterar
e implementar rapidamente novos recursos, prepara sua
empresa para o futuro.
Seja qual for a direção que sua empresa escolher, trabalhar
com um parceiro que combine profunda experiência técnica,
habilidades de análise de dados e a experiência necessária
em design e CX é uma parte importante da transformação.
O objetivo de reduzir a complexidade técnica é simples:
simplificar sua tecnologia libera funcionários qualificados
para se concentrarem em tarefas de alto valor que sustentam
a inovação, o crescimento e a transformação da experiência.
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O que está por vir: as tecnologias que
alimentam o futuro da CX e da EX
Em quais tecnologias novas e futuras você investirá para apoiar
a transformação da experiência?
O metaverso e os tokens não fungíveis (nonfungible tokens,
NFTs) podem estar ganhando as manchetes de hoje e, sem
dúvida, terão um impacto no futuro da experiência do cliente
e do funcionário, mas eles podem não ser prioridades imediatas
para investimento de empresas ainda focadas nos elementos
fundamentais de sua transformação digital. No entanto,
os negócios que terão sucesso no metaverso são aqueles
que investiram em uma arquitetura de nuvem moderna,
desacoplada, orientada por API e que seguem uma abordagem
omnichannel. De muitas maneiras, o metaverso é uma extensão
natural de uma estratégia omnichannel — porque você deseja
atender seus clientes onde quer que estejam de maneira
consistente e autêntica à marca. Se um cliente compra ativos
digitais para seu avatar no metaverso, essa compra precisa ser
integrada em suas plataformas de CRM e comércio para formar
uma visão 360°. As empresas que hoje investem em suas
plataformas arquitetônicas visando o metaverso terão sucesso
em se adaptar aos novos mundos híbridos, tanto físico como
digital.
Muitas empresas ainda precisam aproveitar ao máximo os
recursos de nuvem e IA mais estabelecidos — modernizando
aplicativos ou migrando cargas de trabalho críticas para a nuvem
— deixando muitas oportunidades para aproveitar os recursos da
Web 2.0.
Dados de pesquisa referentes ao estudo recente de design de
negócios do Institute for Business Value oferecem insights sobre
como as organizações estão priorizando os investimentos em
tecnologia para transformar a CX. As empresas mais dedicadas
a transformar experiências para clientes e funcionários estão
investindo pesado na computação em nuvem, com
77% investindo atualmente nela porque as plataformas mais
abertas, conectadas e intuitivas permitem mais inovação em
torno da experiência. Outros investimentos em tecnologia
planejados para CX nos próximos anos incluem automação
robótica de processos (RPA), IA, chatbots, análise de dados
avançada e processamento de linguagem natural (NLP).
As apostas continuarão a aumentar à medida que as empresas
investem em tecnologias de última geração para impulsionar
a inovação da CX e superar a concorrência.

Colaboração
organizacional e novas
formas de trabalhar
Superando os obstáculos operacionais
A complexidade da tecnologia não é a única coisa que
sobrecarrega os esforços de transformação da CX. Estruturas
organizacionais complexas e silos de negócios também
dificultam a transformação da CX e da EX de uma empresa. Em
grandes empresas, as unidades de negócios geralmente ficam
em silos, com exigências, prioridades e orçamentos distintos.
Entregar experiências personalizadas e contextualizadas requer
colaboração multifuncional. A estratégia da CX, da mesma
forma, precisa abranger toda a empresa.

A CX ideal de uma organização ...
pode se tornar realidade quando
todos na empresa adotarem
uma atitude centrada no cliente.
De executivos a funcionários
e parceiros do ecossistema, todos
devem ser capacitados com as
tecnologias, ferramentas, insights
de dados e processos de que
precisam.
IBM Institute for Business Value

15

Quem é responsável pela experiência?
A liderança de CX em uma empresa evoluiu ao longo do tempo
e depende da organização.
• Tradicionalmente, o marketing tem sido o impulsionador da
CX, assim como a tecnologia que lhe dá suporte. Líderes de
TI e chief information officer (CIO) estavam frequentemente
desconectados dos sistemas de tecnologia de marketing
da linha de frente, mas hoje são parceiros cada vez mais
essenciais.
• Cargos mais recentes, como chief digital officer (CDO), chief
experience officer (CXO) e chief customer officer (CCO)
agora também podem definir a visão e a estratégia para
a CX. No entanto, sua liderança na definição de visão não se
traduz necessariamente em capacitação para executar as
prioridades da CX em toda a organização.
• Os chief financial officers (CFOs) também estão se
interessando mais pela CX, pois isso afeta diretamente
a receita e os custos.

“A verdade é que a transformação da CX deve ser
multidisciplinar para ser bem-sucedida”, disse Matt Candy,
Global Managing Partner do IBM iX. “As empresas precisam
fazer com que todas as partes da organização trabalhem juntas
para oferecer ótimas experiências com sucesso. Na maioria
dos casos, a CX deve ser uma prioridade orientada pelo CEO
e apoiada por outros líderes em toda a organização. CMOs,
CDOs e CXOs devem ser capacitados além de apenas definir uma
estratégia e visão; quanto mais poder eles tiverem, mais eles
serão capazes de influenciar e determinar o sucesso da CX.”

As empresas que usam fluxos de trabalho inteligentes no
Salesforce aumentaram a produtividade dos negócios em
76%, a satisfação do cliente em 86% e a satisfação dos
funcionários em 83%.

A Frito-Lay é um exemplo de um fluxo de
trabalho inteligente que destaca a natureza
interconectada da transformação interna
e externa. O império norte-americano de
snacks queria capacitar seus funcionários
para encantar os clientes ao modernizar
ferramentas e simplificar os fluxos de trabalho
dos funcionários da linha de frente. Para esse
fim, a Frito-Lay criou um hub de vendas no
Salesforce Service Cloud para conectar os
funcionários da linha de frente às funções
administrativas de apoio, proporcionando
uma experiência móvel perfeita que fornece
informações valiosas sobre rotas e horários
de entrega, instruções de estoque e funções de
RH e agendamento. Ao mesmo tempo, a FritoLay criou uma solução de comércio digital,
permitindo que varejistas menores pedissem
diretamente os produtos da empresa por meio
de um aplicativo que utiliza IA para entender
e prever suas necessidades. Trabalhar com
o IBM Garage e o IBM iX ajudou a Frito-Lay
a construir uma cultura mais ágil dentro da
empresa, ganhar maior visibilidade de seus
processos e deixar funcionários e clientes
mais felizes.
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Mudando a cultura de negócios
para alinhar com a transformação
da experiência
Injetar princípios de design centrados nas pessoas e formas
ágeis de trabalhar em uma empresa fortalece e apoia
a transformação da experiência.
“A transformação cultural interna é vital”, afirmou Billy Seabrook,
Global Chief Design Officer do IBM iX. “A cultura organizacional
— assim como a CX — pode ser revolucionada por meio de
formas de trabalho ágeis e lideradas por design que colocam
os resultados humanos em primeiro lugar. O princípio de liderar
com design deve estar imbuído na cultura da sua empresa
e então estendido à forma como você interage com os clientes.”
Mas como você pode alinhar diversas organizações internas,
reunindo pessoas e várias habilidades em torno da CX?
O IBM Garage é um modelo de ponta a ponta concebido para
ajudar as empresas a acelerarem a transformação digital por
meio de um conjunto de princípios e práticas. Sua metodologia
se baseia em princípios ágeis, DevOps e Enterprise Design
Thinking para ajudar as empresas a escalar e criar uma
cultura de inovação — cocriando, coexecutando e cooperando
— enquanto coloca os resultados humanos em primeiro lugar.

Adoção de fluxos de trabalho
inteligentes para conectar
a empresa e os ecossistemas
Também essencial para a mudança cultural é o desenvolvimento
de fluxos de trabalho mais abertos, ágeis e inteligentes, que
conectam os stakeholders em todos os cargos da empresa
para ajudá-los a trabalhar com mais eficiência e eficácia, com
o objetivo de derrubar silos e compartilhar uma visão comum.

O Institute for Business Value descreve esses fluxos de trabalho
inteligentes como um “Golden Thread” que dá vida à empresa
moderna, conectando não apenas os funcionários, mas também
os parceiros do ecossistema, a um propósito, intenção e valor
centrais. Com mais conectividade entre as funções da empresa,
os funcionários veem como seu trabalho se relaciona com
o cenário mais amplo.
Um bom design coloca os indivíduos no centro de todas as
decisões do negócio — infundindo os resultados do usuário
em todo o ciclo de vida do produto e nas jornadas do cliente.
As tecnologias de IA e a nível mundial e as plataformas de
experiência digital permitem essa transformação de negócios
centrada no indivíduo, colocando os dados para ajudar
as organizações a entender e prever as necessidades de
funcionários, clientes, parceiros do ecossistema e sociedade
em geral. Juntamente com um compromisso coletivo de toda
a empresa e novas formas de trabalho que alinham todas as
funções em torno de uma visão compartilhada, as organizações
hoje têm a oportunidade de criar experiências relevantes,
oportunas, mais personalizadas e contextuais que criam
vantagem competitiva.
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Mudar a cultura pode ser necessário: definir o responsável
pela transformação e experiência em uma empresa pode
exigir a criação de funções novas (ainda assim, essenciais).

As empresas que usam fluxos
de trabalho inteligentes no
Salesforce aumentaram
a produtividade dos negócios
em 76%, a satisfação do
cliente em 86% e a satisfação
dos funcionários em 83%.
The State of Salesforce 2020-2021

Avançando em
sua jornada de
transformação da CX

Dê o próximo passo
Conecte-se com um especialista em
experiência do cliente da IBM Consulting.
Se quiser conversar com um especialista em
CX e EX ou saber como a IBM pode orientar
você em sua jornada de transformação digital,
agende uma consulta.
Fale conosco →
Saiba mais sobre nossas capacidades.
Saiba mais sobre a prática de design de
experiência da IBM Consulting:
ibm.com/br-pt/consulting/experience
Saiba mais sobre o IBM iX:
www.ibm.com/br-pt/services/ibmix
Explore o IBM Garage.
Descubra como o IBM Garage pode ajudar
você a transformar ideias em resultados.
ibm.com/br-pt/garage
Assine o boletim informativo do
IBM Expert View.
Obtenha insights sobre tendências emergentes
em negócios e tecnologia.
ibm.com/br-pt/subscribe
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À medida que a CX se torna cada vez mais conectada aos
resultados e ao crescimento dos negócios, a transformação
da experiência para os funcionários, os clientes e a empresa
está se tornando obrigatória. Se sua empresa está pronta para
avançar na transformação digital com um compromisso mais
profundo com a transformação das experiências humanas, a IBM
Consulting pode ajudar. Nossos consultores experientes e um
ecossistema de parceiros estratégicos como Adobe, Salesforce,
SAP e outros podem ajudar você a visualizar, desenhar
e fornecer experiências mais inteligentes em toda a jornada do
cliente, além de ajudar as organizações a transformar talentos,
habilidades e experiências de funcionários.
IBM iX — o braço de design de experiência da IBM Consulting
— trabalha na interseção de estratégia, design e tecnologia para
ajudar as empresas a reinventar digitalmente seus negócios.
Oferecemos consultoria de CX em todo o ciclo de vida do cliente
— abrangendo produtos, marketing, vendas, comércio e serviços
— com transformação centrada nas pessoas, liderada pelo
design e focada nos resultados.
• Se você precisa de ajuda para colocar o design no centro da
transformação da experiência da sua empresa…
• Se você deseja aproveitar melhor os dados e a IA para criar
experiências mais inteligentes…
• Se você deseja implementar e otimizar investimentos
de CX em soluções da Adobe, Salesforce, SAP e outros
fornecedores de software independentes (ISVs) de classe
mundial…
• Se você está pronto ou pronta para desvendar
a complexidade da tecnologia para conduzir mais inovação…
• Se você deseja adotar novos modelos de negócios
e estruturas organizacionais para obter habilidades para
trabalhar de maneira diferente…
A IBM Consulting pode ajudar.
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