
Diretor de TI é aliado na experiência de cliente 
 
Tradicionalmente, os diretores de Tecnologia da Informação (TI) são vistos como defensores 
das bases de dados, em detrimento dos valores dos clientes. Um estudo da empresa de 
pesquisas Forrester, no entanto, mostra que eles são os líderes perfeitos para criar 
experiências únicas e lucrativas.  
 
“As idéias para proporcionar uma boa experiência ao cliente estão direcionando os processos 
de negócios e as companhias precisam ter o suporte tecnológico adequado para isso”, afirma o 
principal analista de CRM da Forrester e autor da pesquisa, William Band. “Tudo depende da 
tecnologia empregada. Os diretores de TI podem destruir ou elevar uma marca.”  
 
A responsabilidade de integrar dados e canais de experiência, portanto, não está com as 
equipes de vendas, produção e marketing, mas sim com a área de tecnologia. Band argumenta 
que os líderes de TI são os únicos que podem diferenciar a experiência do cliente das situações 
que ele vivenciou anteriormente. Isso requer um deslocamento de foco, passando dos ganhos 
de eficiência para a melhoria do relacionamento com o cliente.  
 
Personifique seu auto-atendimento  
Vejamos o auto-atendimento, por exemplo. Não basta para os diretores de TI das empresas 
simplesmente colocar o cliente em contato com o sistema. “A grande questão é a inteligência 
que o auto-atendimento deve ter para proporcionar boas experiências ao cliente, de forma que 
ele encontre o que realmente precisa”, diz Band.  
 
Os especialistas em tecnologia podem atingir esse objetivo desenvolvendo sistemas diferentes 
para cada tipo de cliente. Nesse caso, seriam consideradas a expertise do cliente e suas 
expectativas quanto a essa interação. Ter em mente que os clientes gostam de ser atraídos 
pela principal oferta da companhia pode ajudar no relacionamento.  
 
A Forrester destaca a empresa de investimentos The Vanguard Group como exemplo dessa 
prática. De acordo com Band, The Vanguard Group está fazendo um excelente trabalho ao 
contra-balancear as necessidades dos clientes que buscam serviços de consultoria com aqueles 
que querem apenas “um fundo mútuo barato, mas eficiente”.  
 
Um longo caminho a percorrer  
Band enfatiza que as empresas estão apenas começando a modificar sua cultura e ainda há 
uma grande falha entre o serviço disponível e o ideal. O estudo da Forrester mostra que menos 
de uma em cada quatro empresas possui um líder para trabalhar a experiência do cliente, 
embora três em cada cinco reconheçam que a tecnologia adequada é essencial para manter e 
elevar a experiência do cliente.  
 
Um levantamento da London Business School aponta que 83% das companhias ouvidas 
afirmam que a experiência do cliente é muito importante para os negócios, mas somente 33% 
delas possuem um profissional responsável por isso.  
 
Manter a área de TI como uma aliada da experiência do cliente poderá melhorar muito as 
probabilidades de sucesso da companhia no longo prazo. O prêmio final é a fidelidade do 
cliente e a punição para as empresas que não valorizam a experiência é a queda de lucro e de 
relevância. “Basta olhar cuidadosamente para a relação entre o cliente e a empresa e verificar 
o que é necessário entregar ao consumidor para encorajá-lo a voltar. Assim, não será preciso 
buscar outro consumidor”, diz Band.  
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