
Accenture: sete tendências chaves para as empresas 

Gary Flood 

 

Pesquisa da consultoria sugere maneiras práticas de colocar a sua companhia no caminho do 

sucesso digital - tido como essencial pela Accenture 

 

Como uma empresa bem sucedida se parece nos dias de hoje? Se ela não estiver engajando 

digitalmente toda a organização, está provavelmente lutando para alcançar isto. 

  

Essa é a síntese da última pesquisa da consultoria global Accenture, “Vision Technology 2013”, 

que afirma que as empresas digitais – organizações que “constroem relações digitais mais 

profundas e ricas com seus clientes, a fim de proporcionar experiências personalizadas e mais 

interações” – estão ganhando a corrida global da prosperidade. 

  

Especificamente, o relatório diz que a convergência de mídias sociais, computação móvel, 

análises e nuvem estão transformando a maneira como as empresas operam – e as 

companhias que adotam tecnologias para “entrar na era digital” estarão mais bem 

posicionadas para aproveitar as oportunidades de negócios, se posicionando a frente da 

concorrência. 

  

“Todo negócio tem que ser digital”, afirma o CTO da Accenture do Reino Unido, Paul 

Daugherty. Por exemplo, enquanto a tecnologia proporciona às organizações a capacidade de 

compreender seus clientes melhor do que nunca, a maioria das empresas não está tirando 

proveito disso para construir relacionamentos mais profundos, que podem melhorar 

significativamente a fidelidade do cliente, diz. Enquanto computação móvel, redes sociais e 

serviços baseados em contexto aumentaram as formas de conexões com os consumidores, 

muitas empresas perderam o tino de intimidade com o cliente no meio do processo. 

  

O motivo: essas conexões têm sido vistas como outro canal de comunicação ou transação, em 

vez de oportunidades para melhorar os relacionamentos. “Efetivamente, desenvolver 

relacionamentos significativos em escala exige uma mudança real na forma como as empresas 

abordam essas estratégias e implementam uma nova caminhada unificada entre a TI e os 

negócios”, explica Daugherty. 

  

De acordo com a Accenture, os CIOs precisam olhar para tecnologias que incentivam e apoiam 

os negócios com clientes via contatos digitais, pois elas tendem a se tornar “as principais 

causas de diferenciação no mercado, levando crescimento estratégico e rentabilidade no 

bottom line” para suas organizações. 

  

Esta estratégia precisa ir além da TI. “Pela primeira vez nesta série de relatórios, nós estamos 

falando com o CIO e CEO como público alvo”, conta Daugherty. “A adoção de uma nova 

mentalidade digital é necessária para aproveitar o potencial. Poder e alcance da convergência 

de tendências de TI, tais como mobilidade e nuvem, significa que os líderes empresariais 

precisam compreender as implicações de um mundo direcionado por software e mais 

conectado. Este é verdadeiramente o momento para TI e negócios sentarem e conversarem 

para criar caminhos baseados nas oportunidades e possibilidades que a tecnologia 

proporciona.” 

  

De acordo com Daugherty, o estudo analisou o panorama atual da tecnologia e os projetos 

atuais e passados realizados com clientes, e junto a especialistas de pesquisa e 

desenvolvimento da companhia, identificou sete tendências principais dentro dessas 

oportunidades: 

  

- Relacionamentos. Ir para além das transações e entrar nos relacionamentos digitais exige 

uma mudança na forma como as empresas abordam o cliente e como se coloca essa 

abordagem por entre a TI e os negócios. 

  

- Analytics. As empresas precisam de uma estratégia que veja os dados mais como uma 

cadeia de suprimentos do que um armazém, estoque. 
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- Dados. Conforme as empresas observam melhorias competitivas e oportunidades para obter 

vantagens dos insights provenientes dos clientes, os dados e habilidades analíticas tornam-se 

mais críticos para converter ideias em ação; antes que as oportunidades sejam perdidas. 

  

- Colaboração. As empresas contam com uma oportunidade muito alta de entender que toda a 

aplicação se tornará social e, com isso, deve desenvolver ferramentas para mudar os 

processos de negócios. 

  

- Software definindo rede. O SDN representa a “última milha” da virtualização. Ele permite que 

a TI explore todo o potencial da virtualização, tornando-a mais fácil para fazer o movimento no 

sentido da nuvem. 

  

- Segurança. A ênfase da segurança está saindo do monitoramento para a compreensão e 

ação. Isto levou ao desenvolvimento de novas plataformas e sistemas de dados que deslocam 

a ênfase da segurança para a conformidade. 

  

- Cloud. A nuvem está pronta para as empresas. As conversas devem agora voltar à forma 

como os serviços de nuvem podem diferenciar os negócios de uma companhia, ajudando a 

obter produtos e serviços para o mercado mais rapidamente, assim como operar o negócio de 

forma mais eficiente e responder com mais flexibilidade a novas oportunidades e desafios. 

  

Mesmo numa recessão, conta Daugherty, as empresas querem sugestões práticas sobre como 

elas podem se tornar mais digitais. “Atualmente, a tecnologia é parte de todos os negócios”, 

disse. “É parte de tudo o que fazemos. Mas precisamos começar a trabalhar para tirar proveito 

destas tendências para realmente tirar o máximo de proveito delas.” 

 

Fonte: InformationWeek [Portal]. Disponível em: 

<http://informationweek.itweb.com.br/13015/accenture-sete-tendencias-chaves-

para-as-empresas/>. Acesso em: 21 fev. 2013.  
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