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É preciso mais que 
equilíbrio para aprimorar a 
experiência do cliente (CX)

Maurício Prado Silva (*)

Vejo que muitas organizações 
enfrentam tempos ainda mais 
difíceis em meio à pandemia - e 

que precisam chegar ao outro lado 
da corda encarando ventos fortes, 
ruídos etc - que distraem, atrapalham 
e impedem a concentração. Entendo 
que o caminho para ultrapassar essas 
barreiras e atingir o sucesso na co-
municação com seu público passa por 
eleger prioridades e manter o foco na 
compreensão do cliente. Isso é possível 
por meio de inteligência e uso dos dados 
disponíveis.

Os clientes de hoje esperam que 
as empresas os encontrem onde eles 
estiverem e quando quiserem. Eles 
respondem bem a experiências opor-
tunas, direcionadas e adaptadas às suas 
necessidades específicas — e rejeitam 
completamente aquelas que não são 
apresentadas assim. Mais do que nun-
ca as empresas devem ser capazes 
de diferenciar suas marcas usando 
inteligência e análises de dados. Na 
verdade, realizar análises avançadas de 
dados dos clientes, com agilidade e boa 
precisão, é fundamental para nutrir o 
relacionamento com seu público. Isso 
significa entender o cliente.

Primeiro ponto é colocar profissio-
nais preparados e capacitados para 
trabalhar com a experiência do cliente 
(CX). Comento isso porque um estudo 
recente da Pega descobriu que os de-
partamentos de TI estão liderando mais 
de um quarto  (26%) dos projetos glo-
bais sobre experiência do consumidor 
versus 13%  daqueles profissionais com 
experiência dedicados a funções CX.

Sem a qualificação adequada e o foco, 
é fácil entender por que muitos desses 
projetos de TI não funcionam. Embora 
a TI possa ser importante para apoiar 
esses projetos, podem surgir problemas 
quando o pessoal de TI é forçado a to-
mar decisões de negócios que exigem 
que outros departamentos - muitos dos 
quais com um conjunto de métricas 
completamente diferentes - adotem 
uma nova abordagem ou ferramenta.

A capacidade de se preparar bem vai 
além de garantir uma combinação de 
habilidades adequadas com os projetos 
certos. Qualquer grande empresa, in-
dependentemente de ter uma iniciativa 
bem-sucedida de experiência do clien-
te, depende das pessoas para entregar 
o que foi solicitado a elas. Nosso estudo 
constatou que apenas 35% das empre-
sas atualmente têm um responsável 
C-level para projetos de CX e, em 36% 
das organizações, essas iniciativas são 
lideradas por posições de diretor ou 
abaixo dele. É fácil subestimar o valor 
do apoio das posições C- level. Só que 
sem ele, os projetos podem falhar. A 
falta de expertise, liderança e cons-
cientização sobre o programa CX (ex-
periência do consumidor) pode levar 
os que trabalham nele a questionarem 
o compromisso da organização. O en-

Da mesma forma, enquanto o sof-
tware de análises evolui rapidamente, 
muitas organizações confiam em so-
luções de análises desatualizadas. Por 
exemplo, 1/4 ou acima disso, ainda 
depende do mapeamento de jornada do 
cliente (27%) ou microssegmentação 
(25%), enquanto que quase 1 em cada 
5 (19%) ainda realiza árduos testes A/B. 
Ainda mais revelador é que as análi-
ses centradas no cliente que podem 
alavancar a CX, como modelagem de 
propensão (37%), projeção do valor da 
vida útil do cliente (34%) ou simulação 
de performance (33%) - ainda estão 
longe de prevalecer.

As organizações precisam perceber 
que implementar novas tecnologias 
sem o devido preparo é como dar um 
salto gigantesco no desconhecido. Elas 
precisam de uma abordagem holística e 
estratégica, na qual as empresas olhem 
para seus clientes de uma outra manei-
ra - como indivíduos com necessidades 
e preferências únicas e que têm um 
relacionamento complexo e em tempo 
real com todas as marcas com as quais 
interagem.

É preciso nutrir o relacionamento 
com o consumidor todos os dias, 
oferecendo experiências relevantes e 
personalizadas, que exigem mudanças 
conduzidas por lideranças habilitadas 
que desejam reestruturar seu core bu-
siness em torno do cliente. Para isso é 
preciso a tecnologia certa, a infraestru-
tura certa e a governança certa — para 
então capacitar as pessoas para a ação. 
Fazer isso requer uma mudança na 
estrutura, na mentalidade e na cultura 
organizacional. É importante pregar o 
foco no cliente e até a obsessão por ele, 
mas é preciso reconhecer o que isso 
realmente significa! É preciso mais que 
equilíbrio para aprimorar a experiência 
do cliente (CX)

(*) É diretor-geral da Pegasystems 
para América Latina
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“Para encarar a 
corda bamba, bem 
como aqueles que 

embarcam em 
iniciativas envolvendo 

a experiência do 
cliente (CX), é 

essencial investir 
no equipamento 

apropriado.”

Ao observar a comunicação das empresas com os clientes/consumidores às vezes tenho a sensação de 
que muitas delas estão andando por uma corda bamba sem qualquer proteção para impedir a queda

OpiniãO
A transformação irreversível 

da digitalização

Há cerca de 6 anos, fui 
procurado por um ex-
colega de consultoria 
que queria entender 
melhor a minha visão 
sobre transformação 
digital, para ajudar os 
seus clientes. 

Falei sobre a oportu-
nidade de ganhar 
eficiência, de se di-

ferenciar, de inovar. E 
expliquei para ele um con-
ceito que era bem claro na 
minha cabeça: “tudo o que 
é fluxo de informação será 
digitalizado. Em quanto 
tempo isso vai acontecer, 
dependerá do tamanho da 
dor que a digitalização terá 
que tratar”. 

Coincidência ou não, hoje, 
a transformação digital, 
em contexto de pandemia, 
isolamento social, escassez 
de recursos e, para alguns, 
abundância de tempo, se 
tornou uma questão de ne-
cessidade, de continuidade 
dos negócios, da educação, 
da vida social e da vida pes-
soal. De repente, pessoas 
e empresas descobriram o 
tamanho da oportunidade 
que estavam perdendo. 
Uma transformação sem 
volta. Mas por que isso não 
aconteceu antes? E como 
será agora?

A motivação (ou melhor, 
a falta dela) é normalmente 
econômica. A transforma-
ção digital de um processo 
pode resultar em ganho 
de eficiência e economia, 
mas a decisão de digitalizá-
-lo pode precisar de um 
investimento inicial ou 
simplesmente da contra-
tação de um fornecedor. 
A aprovação desse gasto 
em uma corporação pode 
envolver alçadas, além da 
anuência da TI. 

E aí, se materializa o se-
gundo motivo: resistência à 
mudança. Ela pode ser um 
apego psicológico ao status 
quo, insegurança em relação 
ao novo ou, simplesmente, 
uma “preguiça” de conduzir 
a mudança por todos os 
processos necessários. Dá 
tanto trabalho conseguir 
aprovação da diretoria, mu-
dar vários procedimentos, 
adequar toda a equipe... me-
lhor deixar como está! Pois 
foram essas resistências que 
geraram um grande entrave 
à inovação.

Uma pandemia tornou 
impossível manter o tal sta-
tus quo. O isolamento criou 
forças de separação física 
que encarecem e tornam 
arriscados alguns fluxos de 

informação não digitais. Se 
não pode juntar todos em 
uma sala para assinar um 
contrato, que seja assinado 
digitalmente. Se não dá para 
fazer uma aula presencial, 
que seja por vídeo. Um cur-
so profissionalizante, uma 
consulta médica e até uma 
aula de ginástica podem ser 
transmitidos digitalmente. 

É claro, se perde muito 
da experiência presencial, 
mas quando ela não é pos-
sível, se descobre como o 
caminho digital pode ser 
abrangente. Além disso, o 
interesse econômico virou 
a favor da transformação 
digital. Muitas empresas 
descobriram novas linhas de 
receita, nas quais não teriam 
tempo de focar antes. E que 
satisfação descobrir uma 
linha de receita totalmente 
digital para quem dependia 
de processos analógicos e 
pouco escaláveis. Em alguns 
casos, virou questão de so-
brevivência. 

Para continuar tendo flu-
xo de caixa, por exemplo, 
muitas empresas passam a 
aceitar pagamentos online. 
Quantos negócios de varejo 
precisaram se tornar um 
e-commerce? E, do lado 
do consumidor, quantos 
realizaram sua primeira 
compra em um e-commerce 
ou fizeram disso um hábito 
que não tinham?  Não vai 
voltar ao normal. Os efeitos 
dessa transformação vão 
durar e até acelerar outros 
processos. Quando o status 
quo muda, quebrando a 
resistência à força, o novo 
cenário poderá mostrar uma 
experiência bem melhor do 
que se esperava. 

A crise econômica tra-
zida pela pandemia terá 
outros efeitos para as 
empresas. Demissões em 
massa são traumáticas 
para qualquer empreende-
dor. A reação a este trauma 
é de tentar se proteger de 
futuras crises similares. 
Como? Voltar ao básico, 
em termos de modelos de 
negócios, buscando o lucro 
com margens mais altas, 
ter mais reservas e reduzir 
custos fixos. 

Isso implica em diminuir 
a dependência de pessoal, 
através de automação e 
digitalização. Reduzirá a 
geração de empregos, mas 
irá acelerar a transforma-
ção digital, criando novas e 
promissoras oportunidades.

 
(*) - É fundador da Onyo, empresa de 
operações digitais de food service, e 

mestre em negócios online e TIC 
pela Politecnico di Torino 

(www.site.onyo.com).

Fernando Taliberti (*)

volvimento das posições C-level pode 
auxiliar a quebrar as barreiras entre os 
departamentos de TI e o de negócios, 
o que resulta em uma abordagem geral 
cuidadosamente equilibrada.

Para encarar a corda bamba, bem 
como aqueles que embarcam em ini-
ciativas envolvendo a experiência do 
cliente (CX), é essencial investir no 
equipamento apropriado. Da mesma 
forma que você não espera que um 

equilibrista melhore seu desempenho 
com uma armadura, gastar tempo e 
dinheiro em áreas erradas, pode apenas 
atrapalhar os projetos de CX.

Embora 68% das empresas digam que 
seus clientes determinam seu foco de 
marketing, essas organizações nomea-
ram o e-mail (43%) e os anúncios digitais 
(42%) como seus dois principais canais, 
apesar das taxas de resposta cada vez 
mais baixas. Por outro lado, apenas 28% 
das companhias disseram ter planos de 
investir em chatbots e 26% planejavam 
investir em inbound contact centers, 
sugerindo um foco em ganhos outbound 
de curto prazo, ao invés de canais de 
entrada (inbound) pelos os quais os 
clientes costumam se comunicar.

News@TI
ScanSource lança modelo de Agente Master 
no Brasil

@A ScanSource, Inc., fornecedora líder de produtos e soluções de 
tecnologia, anunciou hoje o lançamento do modelo de negócios 

de agente master no Brasil. Por meio do ScanSource Master Agent, 
os parceiros têm acesso a um portfólio abrangente de serviços de 
Comunicações Unificadas como serviço (UCaaS), conectividade e 
co-location. A ScanSource é o primeiro fornecedor de tecnologia no 
Brasil a fornecer um modelo de agente master digital para parceiros, 
fornecendo soluções, suporte e comissionamento por meio de plata-
formas digitais inovadoras, além de proporcionar eficiência e facilidade 
de fazer negócios para parceiros que desejam aumentar seus negócios 
de receita recorrente.

Marcas Mais Valiosas do Mundo totalizam 
US$5 trilhões em 2020

@As marcas mais valiosas do mundo viram seu valor total de marca 
aumentar em 5,9%, apesar dos impactos econômicos, sociais e 

pessoais gerados pela COVID-19, de acordo com o ranking das 100 
Marcas Mais Valiosas do Mundo BrandZTM  2020, lançado hoje pela WPP 
e Kantar. O valor de marca total das TOP 100 alcançou US$ 5 trilhões, 
equivalente ao PIB anual do Japão. Isso representa um crescimento de 
245% desde 2006, quando o valor total do ranking chegou pela primeira 
vez a US$ 1 trilhão. O relatório BrandZ com as classificações das 100 
marcas mais valiosas do mundo estão disponíveis para download em 
(https://www.kantar.com/campaigns/brandz)

ricardosouza@netjen.com.br
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Covid Radar lança site para auxiliar 
empresas no enfrentamento da pandemia

O Covid Radar, coletivo de 
empresas que se uniram para 
responder juntas aos desafios 
da pandemia do Coronavírus no 
país, lança, nesta terça-feira (30), 
uma plataforma para a retomada 
econômica empresarial com ações 
que visam orientar executivos e 
empresários durante a crise. A 
plataforma pode ser acessada em 
(https://www.covidradar.org.br/
retomada-empresarial).

As orientações foram desen-
volvidas pelo grupo a partir dos 
achados da sondagem “COVID-19 
– Retomada Econômica pela 
Perspectiva das Empresas”, reali-
zada em parceria com a Edelman, 
agência global de comunicação e 
membro do coletivo, que ouviu 70 
empresas de diferentes regiões,  

tamanhos e setores no Brasil, no 
período de 11 a 20 de maio de 
2020, com o intuito de entender 
seus maiores desafios.

O levantamento mostra, por 
exemplo, que as principais dificul-
dades para a retomada econômica 
são: ter ações para fidelizar os 
clientes atuais e conquistar novos; 
gerenciar riscos; cuidar do bem-
-estar do colaborador e de sua saú-
de física e emocional; incorporar 
inovação e ter metas definidas de 
curto e médio prazo. Além disso, 
a sondagem revela que, na opinião 
dos entrevistados, os assuntos que 
mais sofrerão mudanças nesse 
“novo normal” serão: inovação e 
transformação digital; estratégia; 
bem-estar e saúde física/mental; 
gestão de riscos e gestão financeira.


