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Um dos problemas mais explosivos que ronda os gestores de TI é como melhor responder ao 
desafio de obter um foco diferenciado no uso da TI para apoiar a experiência do cliente. A 
necessidade de ouvir, de se antecipar e de responder às mudanças enfrentadas 
constantemente pelo consumidor/cliente pode ser clara, mas uma questão fundamental é que 
ninguém dentro da empresa é dono da estratégia corporativa. Pelo contrário, há um grande 
número de iniciativas independentes para melhorar o atendimento ao cliente. Todas as 
empresas terão de fazer com que suas áreas de TI compreendam o cliente final antes de 
planejar mudanças.  
 
A TI precisará informar que as mudanças serão cumulativas e não o resultado de um projeto 
em particular. O papel dos presidentes será crucial, porque os eles liderarão os departamentos 
para melhorar a visão de como a meta de alto nível de excelência do cliente se casa com as 
iniciativas de TI.  
 
Há múltiplos desafios para escapar da visão centrada internamente ou voltada para os 
sistemas de TI que atualmente dominam a maioria das empresas. Muitos aspectos da TI serão 
afetados pela necessidade de se estabelecer uma relação colaborativa com o cliente. Eles 
incluem: 
 
Os papéis do setor de TI 
 
- O sistema de compensações que será adotado 
- A abordagem quanto à escolha de tecnologias 
- O tipo de ferramentas necessárias 
- As metas e os objetivos dos que trabalham na TI 
- A relação da TI com as linhas de negócios 
- A compreensão pela TI do cliente final 
- Descobertas chave 
 
Da perspectiva da gestão de mudanças, espera-se que as empresas demonstrem sinais 
explícitos de receptividade, confiança e transparência. Os planejadores da TI precisarão 
trabalhar mais de perto com os proprietários das empresas para investirem aplicações mais 
dinâmicas, com recursos integradas com (e/ou gradualmente substituindo) as aplicações 
baseadas em tarefas (processuais). 
 
Previsões 
 
A melhor chance de sucesso virá de áreas de TI que têm um líder responsável pela entrega de 
soluções e que estimule a colaboração do cliente. Esse líder, idealmente, se reportará a ou 
será uma parte da gestão sênior de vendas e de marketing. 
 
Recomendações 
 
A perspectiva do Gartner é que a chave para administrar a transição para a empresa que 
colabora com o cliente será a insistência do executivo de TI de que o sucesso do projeto de TI 
seja mensurado em termos de melhorias nas vendas, na fidelidade do cliente e a contribuição 
para vencer em novos mercados. Para se preparar para a transição, que já está ocorrendo nas 
principais empresas, a TI deverá: 
 
Construir fortes alianças com as aéreas de negócios 
Redefinir o termo "cliente" para que signifique o cliente externo/final, não o cliente interno 
Requerer a definição dos esperados resultados corporativos como um pré-requisito para a 
aprovação de projetos. 
 
 
 



O que você precisa fazer 
 
Mudar as expectativas dos clientes gerará um realinhamento das métricas e das metas de 
desempenho da TI baseadas na entrega de sistemas para uma baseada nos resultados 
corporativos. A empresa evoluirá do costume de reagir ao cliente ou de impor sua vontade 
sobre o cliente para uma maior colaboração com o cliente, num processo recursivo de inovação 
e invenção contínuos. Uma das atividades mais críticas na qual um presidente pode ser levado 
a liderar uma equipe está em separar: 1) os objetivos corporativos (o modo como o setor de 
TI apoiará os objetivos); e 2) a estratégia corporativa (por exemplo, crescimento, agilidade e 
conhecimento da marca) e quais são as implicações da estratégia para a área de TI. 
 
Pressupostos do Planejamento Estratégico 
 
Até 2010, o design baseado em tarefas, no qual 95% das aplicações CRM se baseiam, será 
visto como inadequado para a colaboração com o cliente (0.7 de probabilidade). 
 
Análise 
 
Para entender melhor algumas das maneiras pelas quais a TI precisará mudar para enfrentar 
os desafios durante os próximos cinco a 10 anos, visite uma faculdade ou universidade 
americana. Sobre a carteira de um aluno médio no típico dormitório de uma universidade nos 
Estados Unidos podemos encontrar uma conexão de internet banda larga e a disponibilidade 
de uma rede instalada em todo o campus. Um estudante, desde o primeiro momento em que 
entra em seu quarto, está conectado com todos os departamentos e com todas os setores da 
escola e interage sem nenhuma dificuldade e sem necessidade de formulários impressos em 
papel e com o mínimo de instruções. 
 
Mas isso é só o começo. Após uma hora de sua chegada ao dormitório, o estudante terá 
instalado uma webcam conectada a Skype ou algum programa de mensagens instantâneas. O 
estudante terá o Facebook instalado no Favoritos de seu navegador, para se conectar com 
centenas de milhares de outros estudantes. Alguns estudantes terão um conector de iPod. 
Muitos terão uma televisão de alta definição conectada a um dispositivo multimídia e ligada à 
rede de TV a cabo da universidade, onde dúzias de canais, incluindo os canais gerados pela 
universidade, estarão disponíveis. Mais de 15% terão PDAs conectados de forma móvel, em 
tempo real, a recursos de internet. 
 
Em questão de horas desde sua chegada a um destino que era inteiramente estranho para ele 
(um dormitório), o estudante terá instalado e terá acesso a um conjunto sofisticado de 
interconexões com mais indivíduos, empresas e entidades informais do que poderia ser obtido 
pela maioria dos poderosos centros de comando e controle de TI do mundo nos anos 1980. Em 
algumas das geografias na Ásia, há ainda os mais avançados jogos e cyberpets (animais de 
estimação virtuais que podem ser adotados e cuidados) Esses exemplos demonstram muitas 
das mesmas tendências para consumidores emergentes e o pessoal de TI. 
 
É necessário que você preste muita atenção nisso porque essa população representa um novo 
consumidor e logo representará um novo funcionário. Seu comportamento, conhecimento, 
experiência e expectativas redefinirão o modo como o CIO vai selecionar e aplicar tecnologias 
durante os próximos 10 anos. (Um fascinante e amplo olhar no futuro dos consumidores é 
proporcionado pelo livro "RevolutionaryWealth"/"Riqueza Revolucionária", de Alvin e Heidi 
Toffler, publicado em 2006 pela editora Knopf, uma divisão da Random House). 
 
Esses consumidores emergentes são ávidos por tecnologia desde uma idade precoce e um 
número suficiente deles tem os recursos financeiros para adquirir hardware e software. Eles 
são altamente extrovertidos e rápidos em comunicar falhas em seus produtos e serviços. 
Constróem blogs e sites, publicam comentários e vídeoclips para demonstrar seus pontos de 
vista. Eles esperam ter acesso a todos os aspectos das informações relevantes para uma 
decisão de compra, incluindo as críticas e as opiniões negativas que você preferiria manter 
escondidas. Eles esperam que as informações estejam disponíveis em web sites com não mais 
do que três cliques de mouse, ou uma transferência em uma chamada telefônica. Eles 



procuram obter conselhos com amigos, onde a definição de "amigo" é porosa em até dois ou 
mais graus de separação. Eles ficam intrigados quando uma empresa deixa de reconhecê-los 
quando retornam a uma loja, centro de atendimento, ATM ou site. 
 
Como o novo funcionário, o novo cliente não pode ser tratado como o cliente de hoje 
 
"Cliente" é um termo que se aplica nas relações de empresa para empresa, nas relações da 
empresa com o consumidor e nas relações com parceiros. A respeito das empresas de sua 
preferência com as quais esses clientes fazem negócios, eles esperam que certas palavras e 
conceitos se apliquem. São elas: confiável, razoável, acreditável, "cool", disponível, que vale a 
pena e de bom valor. Eles esperam que sua empresa seja uma extensão de si mesmos — que 
seja um acessório, um suplemento ou uma ampliação de sua personalidade e estilo. Seja para 
um consumidor de produtos eletrônicos, farmacêuticos, bens embalados, viagens, vestuário, 
contas bancárias ou um destino para compras, eles esperam que um ou mais desses termos se 
aplique. Quando os termos acima não se aplicam ao caso, a empresa ou entidade será vista 
por eles como uma opção tática, e não como uma opção estratégica, e eles a substituirão 
assim que surgir uma outra alternativa. 
 
Embora o cliente colaborativo deseje obter segurança, confiança e conveniência, a empresa 
deseja vender mais um carro, fogão de microondas, apólice de seguro, hipoteca, DVD ou 
pacote de TV a cabo/satélite. O desafio é que os clientes tenham migrado alguns degraus 
acima na hierarquia de Maslow (veja nota abaixo), de uma relação fisiológica e de segurança 
(voltada para o produto e o serviço) para uma de amor, pertencimento e estima (confiança e 
colaboração). Eles não desejam simplesmente obter e consumir produtos e serviços: Eles 
desejam consumir uma experiência. Eles desejam também sentir que a empresa está ao seu 
lado. 
 
Nosso setor interno de TI está criandoe apoiando um ambiente para as empresas que estejam 
mudando de uma visão centrada no produto e ciente do cliente para uma visão centrada no 
cliente e de colaboração com ele. Os novos sistemas e processos precisarão demonstrar uma 
consciência de que os desejos e as prováveis necessidades dos clientes serão compreendidos, 
ao máximo possível, e que o processo que eles estão experimentando será o mais apropriado 
para suas necessidades. Isso requererá novos processos e novas aplicações corporativas. Por 
exemplo, um uso mais holístico de pesquisas e das contínuas opiniões e comentários enviados 
por clientes. Usar essas informações para definir quais serão os próximos passos lógicos que 
uma aplicação deverá dar requererá maiores investimentos em aplicações voltadas para 
serviços. É por isso que a capacidade de reformular rápida e automaticamente um processo 
com base na análise de informações prévias do cliente requer que o conteúdo esteja disponível 
para que alimente o processo recém refinado. 
 
Consciência do novo ambiente e incentivos para a mudança 
 
A maioria dos gestores de TI e de suas equipes é recompensada pela finalização bem-sucedida 
de um projeto. O sucesso é definido como a realização de um conjunto funcional definido de 
critérios de aceitação. Os critérios raramente levam em consideração o impacto que um 
projeto pode ter sobre a melhoria da experiência do cliente. Esperamos que os critérios de 
sucesso dos projetos mudem para incluir o requisito emergente da colaboração com o cliente. 
Durante os próximos cinco anos, as empresas modificarão a mensuração do sucesso de 
projetos para integrar critérios corporativos. Por exemplo: 
 
- Aumento da vendas 
- Diminuição da taxa de transferência de clientes 
- Maior gasto médiopor cliente 
- Maior retenção média da base de clientes 
- Maior participação no mercado 
- Menores níveis de estoque 
 
 
 



Essas medidas são diferentes do custo total do projeto, do tempo para finalização de tarefas, 
do número de recursos necessários, dos recursos assalariados vs. externos, e da satisfação do 
cliente, onde "cliente" é igual a clientes internos, em áreas como logística, centro de 
atendimento ou aprovisionamento. Na nova empresa, a denominação "cliente" incluirá também 
o cliente externo ou final, e o impacto de um projeto de TI será julgado pelo modo como foi 
modificada a experiência do cliente com a empresa. 
 
As aplicações corporativas para colaboração com o cliente e de CRM apresentarão, em 2012, 
somente uma leve semelhança com as fracas aplicações usadas hoje. A maioria das aplicações 
corporativas nas mãos dos funcionários que interagem com clientes é pouco maisdo que 
sistemas de inserção, apresentação e recuperação de dados.  
 
Na medida em que apóiem o fluxo de trabalho do processo, é através de regras baseadas em 
tarefas ou processuais que se garante que cadapasso de um processo será realizado. Essas 
aplicações falham, porém, em se reconfigurar dinamicamente com base em regras declarativas 
dinâmicas. Por exemplo, o próximo passo ou procedimento de uma chamada do suporte ao 
cliente poderá ser mudar um endereço de uma apólice de seguro saúde. Se o agente for 
treinado, o poderá saber o suficiente para procurar obter o motivo para a mudança de 
endereço e perceber que a mudança de endereço para aquela pessoa coloca agora a pessoa 
fora da área de cobertura do agente. Isso poderá significar que a pessoa mudou de emprego, 
ou qualquer outro evento na vida do cliente.  
 
Um conjunto de regras corporativas usadas de forma declarativa interromperia o fluxo normal 
de tarefas e sugeriria ao agente que deveria sondar o cliente com algumas perguntas para 
esclarecer ou qualificar o motivo por trás da mudança de endereço, ou para orientar o cliente 
sobre as implicaçõesda mudança. Ou o sistema poderá enviarinformações ao principal 
conselheiro do cliente para que ele possa realizar um acompanhamento. 
 
Apoiando a relação de colaboração com o cliente 
 
As empresas inovadoras, como a Communispace, descobriram que os clientes partilharão 
pontos de vista vitais sobre seus desejos e necessidades quando forem convidados a se juntar 
a um seleto grupo que forneça opiniões e impressões contínuas sobre o desempenho da 
empresa.  
 
Elas procuram ao máximo contar com a colaboração informal e a partilha de informações 
usando mensagens instantâneas, chats, e-mail, blogs, fóruns e atividades comuns. Essas 
redes voluntárias emergirão como fontes vitais de informações das quais as empresas 
dependerão para melhorar os produtos e serviços que entregam. O web site corporativo formal 
se torna uma das várias frentes para oferecer aos clientes as informações que necessitem, 
enquanto outros subsites se tornam áreas onde comunidades menores trocarão idéias. A chave 
para o sucesso será a criação e a administração dessas comunidades, assim como a ativação 
de tecnologias para analisar essas redes sociais.  
 
As ferramentas de modelagem serão aplicadas para compreender os movimentos dos clientes, 
as tendências de uso dos clientes e a inter-relação entre as atividades das comunidades e o 
desempenho dos produtos e serviços de uma empresa. Esses recursos não são um ponto forte 
dos revendedores de aplicações corporativas de grandes empresas. Será essencial descobrir 
maneiras criativas de limitar os novos investimentos nesses sistemas de modo a encontrar o 
orçamento para investirnos mais novos serviços e aplicações voltados para os clientes. 
 
As opções de processos e tecnologias corporativas mudarão para incluir as comunidades e a 
colaboração. Os clientes esperam que a definição de recursos de múltiplos canais inclua a 
consistência da experiência. Quando as ações ou as conversas que tenham ocorrido na internet 
não forem imediatamente visualizadas e compreendidas pelo centro de atendimento ou por um 
técnico de campo, ou vice versa, a confiança será afetada. A mesma expectativa de 
consciência se aplicará à maioria dosprodutos físicos de qualquer setor da eletrônica.  
 



A implicação éque os sensores, a gestão inteligente de dispositivos e as ferramentas de 
monitoração, e a identificação por rádio freqüência se tornarão uma parte integrante do mix de 
serviços de TI, todos conectados com o cliente e com a experiência do cliente. As aplicações 
corporativas usadas pelo pessoal de vendas, marketing, serviços e outras áreas se tornarão 
muito mais voltadas para os processos específicos do usuário, no lugar de forçar o usuário a 
realizar as rígidas atividades para as quais a maioria dos softwares é projetada atualmente. 
 
Nota 
A hierarquia de Maslow 
 
A hierarquia de Maslow é um conceito desenvolvido por Abraham Maslow nos anos 1940 que 
observa o modo como seres humanos satisfazem certas necessidades básicas. Somente então 
eles poderão centrar sua atenção em metas ou necessidades superiores. Há cinco passos na 
hierarquia. Do mais baixo ao mais alto, eles são: 1) fisiológicos; 2) de segurança; 3) 
amor/pertencimento; 4) status e estima; e 5) realização pessoal. 
 
Disponível em: <http://www.anefac.com.br>. Acesso em 11 out. 2006 
 


