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Resumo executivo 
Construir e promover uma jornada de sucesso do cliente tornou-se uma prioridade para 85% 
das empresas, que desenvolveram ou estão desenvolvendo estratégias de experiência digital 
do cliente (DCX). Os clientes tornaram-se uma extensão real de marketing, através de 
classificações positivas ou postagem em mídia social. Mas eles também podem se tornar o 
melhor porta-voz para os concorrentes, através de classificações negativas ou postagens em 
mídia social. Exceder as expectativas dos clientes com interações contextuais personalizadas, 
baseadas na análise de dados de som, mantém as finanças da empresa sempre positivas. 
 
As empresas devem ter a liderança certa, a estratégia e os funcionários engajados para serem 
bem-sucedidas. Tudo isso depende de uma estratégia de tecnologia vitoriosa, validada por 
métricas de negócios que documentam o sucesso. Por exemplo, o volume de negócios do 
agente da central de contatos cai 31% quando as empresas se concentram em projetos que 
abordam problemas, como a falta de análise de agente. 
 
A criação de uma estratégia de tecnologia sólida deve incluir um plano de migração. As 
empresas podem se mover de diferentes provedores da central de contatos e das 
Comunicações Unificadas (UC) para um provedor, ou podem transferir da arquitetura local 
para a de nuvem. Os líderes de TI devem decidir se desejam mover todos ou alguns locais e 
aplicativos para a nuvem, e em qual ritmo. É importante selecionar um provedor que possa 
simplificar a migração, com uma estrutura de preços e suporte para qualquer combinação de 
arquiteturas. 
 
Na criação de estratégias de front e backend para uma melhor jornada do cliente, considere 
estas melhores práticas: 
 

• Alavancar parceiros e infraestrutura de nuvem 
• Desviar a economia de custos para investir em novas tecnologias, como IA e automação 
• Impedir bloqueios de integração que atrasem a implantação 
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O engajamento do cliente é um ponto focal 
Os clientes têm poder nunca antes visto para promover ou derrubar uma marca, graças às 
classificações baseadas na Web e mídias sociais. 
 
De negócios para negócios ou de negócios para consumidor, os clientes esperam que as 
empresas compreendam suas exigências, resolvam problemas de forma rápida e fácil e 
ampliem os benefícios para conquistar a fidelidade. Eles querem que as interações sejam 
personalizadas e baseadas no contexto, juntamente com a divulgação proativa, quando é 
benéfico para eles. Tudo isso acontece mais facilmente quando o engajamento dos 
funcionários também é alto. 
 
A estratégia tecnológica desempenha um papel central no sucesso da DCX, de acordo com o 
estudo de pesquisa de Experiência Digital do Cliente (DCX) da Nemertes, com 697 líderes 
globais de TI e negócios. Todas as empresas de projetos da DCX citadas na pesquisa 
demonstraram dependência forte em análises, capacitação de dispositivos móveis, serviços 
em nuvem e recursos avançados da central de contatos. 
 
Seleção e financiamento de novos projetos 
A boa notícia é que a experiência do cliente é extremamente valorizada na maior parte das 
empresas. As iniciativas da DCX têm atraído a atenção total dos executivos de nível C. 
 
Mais da metade (51%) das empresas afirmam que os executivos de nível C financiam seus 
projetos de DCX; 53% afirmam que o Vice-Presidente ou o diretor financia a equipe de TI; e 32% 
dizem que o Vice-Presidente ou os líderes diretores da unidade de negócios financiam 
projetos. Dentro de C-Suite, uma mistura de executivos oferece financiamento. O maior 
percentual de empresas diz que os diretores financeiros são os que mais frequentemente 
financiam os projetos. Por quê? Porque os diretores financeiros garantem que entre todos os 
possíveis projetos, as empresas selecionem os que dão retorno mensurável sobre o 
investimento. (Consulte a Figura 1.) 
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Figura 1: executivos de nível C com orçamento para iniciativas voltadas para o cliente 

Em meados de 2018, 36% das empresas desenvolveram uma estratégia de DCX, seja em toda 
a empresa (21%) ou em silos (15%). Outras 23% planejaram uma estratégia até o fim de ano, e 
26% planejam uma estratégia em 2019. Se todos tiverem sucesso, será um soma do número 
de empresas com uma estratégia de DCX de 85% até o fim de 2019, de acordo com o estudo. 
 
Ao lançar essas estratégias, inúmeros fatores entram em jogo. Os líderes de TI e negócios que 
documentaram o sucesso com suas estratégias citam o seguinte como algumas de suas 
melhores práticas para otimizar os investimentos em tecnologia de projetos DCX: 
 

• Utilizar parceiros e infraestrutura de nuvem – Os projetos DCX são multifacetados e 
exigem conhecimento especializado que pode ser mais forte fora da empresa. 

• Desviar economias de custos para investir em novas tecnologias, como IA e 
automação – À medida que as empresas otimizam as implantações tecnológicas, 
naturalmente ocorrerão economias de custo. Tenha um plano para redirecionar essa 
economia de custos para tecnologias emergentes que resultarão em uma vantagem 
competitiva em relação à melhor experiência do cliente gerada. 

• Impedir obstáculos que atrasem a implantação – O uso de vários provedores ou a 
tentativa de lidar com várias integrações de tecnologia internamente vai atrasar as 
implantações, arriscando a velocidade e o sucesso dos projetos de DCX. 

 
Líderes de negócios devem oferecer viagens perfeitas para 
clientes 
Oferecer uma jornada impecável ao cliente requer liderança comprometida, funcionários 
engajados, uma sólida base tecnológica aliada a aplicativos inovadores, além de análise de 
dados para identificar o sucesso e as áreas de melhoria, entre outras coisas. 
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Papel do CCO 
Disponibilizar uma estratégia bem-sucedida depende de uma pessoa de nível executivo 
responsável pelo sucesso do cliente. Tipicamente, são os diretores de clientes, diretores de 

experiência ou títulos similares. CCOs 
ou CXOs lideram todas as atividades, 
análises e estratégias voltadas para o 
cliente, para maximizar a aquisição, 
retenção e satisfação do cliente. Eles 
trabalham em estreita colaboração 
com o diretor de marketing, chefe de 
vendas, diretor de operações, e até 
mesmo o chefe de RH para criar uma 
mentalidade de cliente em primeiro 
lugar em toda a empresa. 
 
Um quarto das empresas têm um CCO 
hoje, e um outras 37% estão 
planejando contratar um até o fim do 
ano. (Consulte a Figura 2.) Claramente, 
nem todas as empresas reconhecem a 

necessidade de um CCO, e mesmo as que têm, às vezes, não o capacitam. No entanto, nossa 
pesquisa mostra que a presença de um CCO correlaciona-se com o sucesso: 68% das empresas 
com estratégias de DCX em andamento têm um CCO, e 84% classificam a DCX como excelente 
ou muito boa na presença de um CCO. 
 
Engajamento de funcionários da central de contatos 
Não é apenas a liderança que facilita uma jornada impecável do cliente; a classificação dos 
funcionários é igualmente importante. Os funcionários que têm uma conexão emocional com 
o empregador, aqueles que são apaixonados por fazer o possível para agradar aos clientes, 
são valiosos. O alto engajamento dos funcionários afeta diretamente as classificações dos 
clientes. 
 
Em nenhum lugar, isso é mais evidente do que na central de contatos. Historicamente, o 
volume de negócios dos agentes em centrais de contatos tem sido alto, maior do que as taxas 
globais de rotatividade dos funcionários. O trabalho é exigente, e os supervisores da central 
de contatos nem sempre tiveram as ferramentas necessárias para fornecer um importante 
feedback. Entre aqueles sem iniciativas de DCX, as taxas de rotatividade variam de 16,4% a 
35,3%, em média, com base no tamanho da empresa. (Consulte a Figura 3.) 
 

Figura 2: status do diretor de cliente 
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Figura 3: rotatividade do agente antes/após a iniciativa de DCX 

Porém, quando as empresas se concentram nas iniciativas de DCX destinadas a reduzir a 
rotatividade dos agentes, as taxas caíram 31%. Considerando que custa de US$ 1.500 a 
US$ 2.000 para contratar e treinar cada novo agente, uma redução de 31% no volume de 
negócios oferece redução de custos mensuráveis. 
 
Os projetos DCX que melhoram a rotatividade do agente incluem a análise de agentes, 
automatização do fluxo de trabalho voltado para o cliente, adição de novos canais digitais e 
melhoria da análise geral de dados do cliente. A análise é fundamental, pois eles podem 
fornecer aos agentes análises sobre seu próprio desempenho, para que melhorem e possam 
ser recompensados com base em dados confiáveis. A análise também fornece contexto para 
que os agentes personalizem interações de voz, vídeo, SMS ou webchat. Além de conseguirem 
ver interações anteriores, os agentes podem ver análises com base nessas interações que os 
ajudam a saber mais sobre os clientes. Quanto eles compraram no passado? Eles tiveram uma 
experiência ruim recente? Eles reclamaram nas redes sociais? Caso afirmativo, quantos 
seguidores e que influência eles têm? 
 
À medida que o engajamento do cliente se torna mais importante, o mesmo acontece com as 
habilidades e a remuneração dos agentes da central de contatos. Os agentes são mais 
valorizados, mais engajados e mais educados: 25% das empresas estão contratando agentes 
mais qualificados, e as empresas estão aumentando a remuneração em uma proporção de 2:1 
em comparação com as que diminuem a remuneração. 
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Os líderes devem otimizar a tecnologia 
Os melhores funcionários ou líderes do mundo não terão sucesso na criação de uma jornada 
de cliente cobiçada, sem uma estratégia de tecnologia sólida. As principais estratégias de 
sucesso são detalhadas abaixo. 
 
Jornada de clientes para a nuvem 
A maioria das empresas avança para implantações híbridas ou de nuvem para Comunicações 
Unificadas e Colaboração (UCC) e as interações com o cliente (incluindo a central de contatos, 
o gerenciamento de relacionamento com o cliente, o atendimento ao cliente proativo, o 
engajamento do cliente proativo e a análise de sucesso).  
 

 
 
Figura 4: tecnologias principais para transformar a CX 

Na verdade, como mostra a Figura 4, os serviços de nuvem estão entre as cinco principais 
tecnologias esperadas para transformar a experiência do cliente nos próximos três anos; um 
testemunho do valor e futuro dos serviços de nuvem, devido à quantidade deles que já foi 
movida para a nuvem. Além disso, a análise e a inteligência artificial são tecnologias essenciais 
que ajudam a oferecer experiências personalizadas. As empresas estão reunindo dados de 
várias fontes, estruturadas e não estruturadas a partir de fontes internas e externas. A 
consolidação desses dados para uma visão de 360 graus da experiência do cliente e o 
desempenho e a resposta do agente associado são cruciais para uma jornada bem-sucedida 
do cliente. 
 
Aqueles que participam no estudo de pesquisa da Nemertes disseram que as arquiteturas de 
nuvem os ajudaram a atingir os objetivos de DCX das seguintes maneiras: 
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• Redução da complexidade – Várias empresas disseram que estão transferindo a central 

de contatos para a nuvem, porque já não têm o conhecimento especializado interno 
para executar uma plataforma complexa de central de contatos. Ao transferir para a 
nuvem, elas dependem dos parceiros de nuvem para gerenciar, atualizar e integrar a 
base da central de contatos e aplicações, enquanto se concentram em outras iniciativas 
estratégicas. 

• Disponibilidade global – À medida que as empresas se expandem globalmente, a 
compra e a instalação de servidores, juntamente com a experiência pessoal interna, é 
uma proposta dispendiosa. Ao usar os serviços de nuvem, elas não precisam se 
preocupar com regulamentações globais, instalação e gerenciamento de equipamentos 
ou integração de aplicativos. 

• Mais segurança e conformidade – A maioria das empresas (60%) não consideram a 
segurança um impedimento para a nuvem e 20% realmente consideram segurança 
como um incentivo para adoção da nuvem. Os líderes de TI estão se tornando mais 
confortáveis com a nuvem, já que os provedores oferecem soluções verticais que se 
concentram nas regulamentações de conformidade. 

• Melhores aplicativos disponíveis em geral – Cloud UC, central de contatos e 
provedores de CRM fornecem APIs para desenvolvedores de aplicativos, e a maioria das 
novas aplicações de DCX inovadoras é baseada em nuvem. Ao selecionar uma 
arquitetura de nuvem, as empresas obtêm acesso a um ecossistema integrado de 
análise, um atendimento ao cliente, uma inteligência artificial e outros aplicativos que 
agilizam facilmente a estratégia de DCX. 

 
Caminho de migração para a nuvem 
Embora existam inúmeras razões validadas para transferência para a nuvem, nem todos 
transferirão os aplicativos para a nuvem de uma só vez, se transferirem. Com o UCC, por 
exemplo, 38% estão operando em um ambiente híbrido, sendo um percentual ainda maior ao 
analisar no local, no híbrido e na nuvem. De acordo com a Figura 5, 23,5% das centrais de 
contatos são nuvem híbrida e 20% são nuvem completa. Outras 28,1% estão planejando a 
transferência para a nuvem. Apenas 3,5% rejeitaram a mudança para a nuvem. 
 
As empresas no local hoje e que a.) não querem ir rapidamente para a nuvem ou b.) 
projetaram uma arquitetura híbrida devem procurar um provedor que ofereça uma migração 
suave para a arquitetura desejada. Talvez algumas empresas queiram manter algumas 
localizações ou aplicativos no local e outros na nuvem. Outras podem querer fazer a 
transferência de toda a arquitetura local para a nuvem, mas em um ritmo lento. Qualquer 
cenário requer um provedor que possa fornecer uma solução híbrida com uma estrutura de 
preços flexível, que torne a transferência local para a nuvem um processo simples. 
 
O valor de tal plataforma não é apenas na flexibilidade oferecida, mas também por ajudar as 
empresas a se adaptarem ao futuro. Por exemplo, as que desejam manter a central de 
contatos no local usam ou inevitavelmente usarão aplicativos baseados em nuvem, como CRM, 
colaboração de equipe, mídia social, inteligência artificial ou análise. Esses aplicativos 
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permanecem com a central de contatos e seus processos, independentemente de a empresa 
finalmente decidir transferi-la para a nuvem. O oposto também é verdadeiro para quem usa 
atualmente os aplicativos locais e ainda querem usá-los caso a plataforma da central de 
contatos seja transferida para a nuvem. Essencialmente, o modo como as empresas mudam e 
melhoram a jornada do cliente não tem muito a ver com a arquitetura selecionada, porque 
tudo funciona como um ecossistema, independentemente de estar no local, em uma nuvem 
pública, em uma nuvem privada ou em ambos. 
 

 

Figura 5: planos da central de contatos em nuvem 

 
 
A integração é um sucesso 
Os serviços na nuvem e no local totalmente integrados fornecem uma maneira perfeita de 
transferir locais ou aplicativos para a nuvem ao longo do tempo. Essa abordagem é muito mais 
fácil usando um único provedor, em comparação com o uso de vários provedores, 
especialmente quando os dados passam entre os canais em ferramentas de análise para 
fornecer avisos de tela em tempo real ou tendências históricas. 
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A integração entre a central de contatos e a UCC é vital, pois as empresas contratam 
funcionários para responder às perguntas das chamadas de clientes, resolver problemas de 
serviço ou ajudar a fechar vendas. A capacidade de integrar a central de contatos às 
comunicações internas dos funcionários facilita o uso do sistema de presença e mensagens 
para localizar o especialista interno e, em seguida, conectá-los a uma chamada de voz, 
webchat ou videoconferência. 
 
De acordo com o estudo, 22,4% integraram seus ambientes de UCC e central de contatos, e 
34,7% planejam fazê-lo até o final de 2019, além disso, 15,4% planejam a integração para 
2020 ou mais tarde. Entre as empresas que já integraram o UCC e a central de contatos, cerca 
de 53% usam o mesmo fornecedor e relatam sucesso ao fazê-lo. 
 
A integração entre a central de contatos e o CRM também agrega valor, pois as comunicações 
entre a empresa e os clientes ou prospects devem ser atualizadas para que haja eficiência. 
Cerca de um quarto das empresas no estudo integrou a central de contatos ao CRM, e 29,7% 
planejam fazê-lo até o final de 2019, além disso, 14,7% planejam a integração para 2020 ou 
mais tarde. 
 
A integração de segurança também é crucial, para comunicações internas e para dados de 
clientes. Seja na arquitetura local, na nuvem ou híbrida, as empresas devem trabalhar com 
seus parceiros de segurança e provedor de nuvem para integrar aplicativos e práticas de 
segurança. 
 
Finalmente, a necessidade de dados em todos os canais requer integração. Essa integração 
pode vir de recursos de omnicanal, vinculando canais de comunicação distintos do cliente. No 
estudo, 21% das empresas concluíram uma implantação de omnicanal, com outras 31% em 
andamento e 18% planejando fazê-la. 
 
Os dados entre canais também incluem dados que fornecem informações contextuais e 
permitem sugestões baseadas na análise preditiva. Para proporcionar uma experiência de 
cliente verdadeiramente bem-sucedida, as empresas precisam de contexto, em tempo real e 
onipresente através da experiência do cliente e do agente. 
 
Conclusão 
Para desenvolver uma jornada que satisfaça os clientes e resulte em excelentes avaliações e 
aumento de receita, considere estas melhores práticas: 
 

• Contratar e capacitar um diretor de cliente ou diretor de experiência para focar na voz 
do cliente. 

• O foco no cliente é crucial, mas não se esqueça do foco no funcionário. Funcionários 
engajados têm um investimento emocional na empresa e não medirão esforços para 
atender aos clientes. 

• Capacite o CIO e a equipe para estabelecerem uma base sólida de tecnologia para 
todos os aplicativos e estratégias da DCX hoje e no futuro. 
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• A análise é fundamental para o sucesso. Reúna dados históricos e em tempo real, 
estruturados e não estruturados, e consolide essas informações para fornecer uma 
visão completa da jornada do cliente. Igualmente importante, certifique-se de tomar 
providências em relação aos resultados dos dados. 

• Faça uma transferência estratégica para a nuvem. Determine se uma movimentação 
completa ou parcial para a nuvem faz mais sentido, em termos de locais e aplicativos. 
Independentemente da extensão da transferência, certifique-se de que o provedor 
forneça a estrutura de preços e o suporte para aplicativos locais e na nuvem e a 
capacidade de migrar facilmente entre elas. 

• Otimize a estratégia tecnológica. As arquiteturas de nuvem e de nuvem híbrida 
oferecem cobertura global, aplicativos integrados, segurança, proteção de dados e 
conformidade, além de uma redução global da complexidade. A integração de uma 
série de tecnologias, incluindo a central de contatos com UCC, CRM e análise, é 
fundamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a Nemertes: a Nemertes é uma empresa global de assessoria e consultoria baseada em pesquisa, 
que analisa o valor comercial das tecnologias emergentes. Desde 2002, fornecemos recomendações 
estratégicas fundamentadas em métricas operacionais e de negócios, com base em dados, para ajudar 
as empresas a oferecer uma transformação tecnológica bem-sucedida aos funcionários e clientes. 
Simplificando: os melhores dados da Nemertes ajudam os clientes a tomar melhores decisões. 
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