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6:00: o alarme do telefone toca. Você 
pede à Alexa para informar a previsão 
do tempo e usa o Google Maps para 
verificar o tráfego: vias congestionadas 
por todos os lados, então você chama um  
Uber. A faixa de carona será mais rápida. 
No caminho para o trabalho, você envia 
uma solicitação de férias pelo aplicativo 
da empresa. Você está atrasado para uma 
reunião, mas participa por um sistema de 
conferência digital. 

Nós vivemos em um mundo digital. 
As tecnologias novas e em desenvolvimento 
mudaram a maneira de trabalhar e viver. 
As empresas tiveram que se transformar 
para manter a relevância devido às 
mudanças de tecnologia e às expectativas 
de produtividade, grupo de trabalho e dados. 
Mas o cenário digital agora é a norma 
e o uso da tecnologia para aumentar 
a produtividade é o status quo. Com todos 
investindo fortemente em transformação 
digital, como os líderes podem se destacar? 

O mundo é digital 
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organizações afirmam que as 
tecnologias digitais agora são um 

aspecto central de sua base tecnológica, 
mas isso também significa que ser 
digital não é mais uma vantagem 

diferenciadora, é o preço da entrada. 

– Accenture1

4  5de

À medida que avançamos para a próxima fase da transformação digital, as 
organizações digitalmente maduras estão mudando de reativas para preditivas. 
As empresas digitalizaram as operações, os sistemas de back-end e os canais 
on-line, e agora estão se concentrando em soluções interconectadas e nos novos 
dados complementares. A transformação bem-sucedida significa antecipar 
as necessidades dos clientes usando as tecnologias de lógica analítica, nuvem, 
móvel e sociais adotadas, assim como as tecnologias emergentes, como 
a Internet das Coisas (IoT), blockchain e inteligência artificial (IA).

O objetivo é ter uma experiência do cliente (CX) inteligente e inovadora. 
Nosso mundo digital de gratificação instantânea, interação social e dados 
interconectados fornece um fluxo interminável de oportunidades de uso 
da tecnologia para atender aos clientes onde estiverem, a qualquer momento.

Na Dell Technologies, acreditamos que 
a próxima fase da transformação digital 
é uma mudança da repetição para a 
inovação: usando a tecnologia existente 
e emergente para aprender mais 
sobre os clientes e desenvolver novos 
modelos de negócios como resultado.  
 
De acordo com os resultados finais 
das tecnologias emergentes da 
Dell ESG Research; 9 em cada 10 
empresas relatam que a tecnologia 
permite transformações comerciais, 
50% afirmaram que é um facilitador 
importante.

“A tecnologia tem sido uma força motriz na 
transformação dos negócios há anos, mas o ritmo de 
lançamento das novas tecnologias atingiu sua maior 

velocidade. Agora é o momento de criar eficiência 
e se destacar por meio da experiência do cliente.” 

—Brian Glynn, Diretor de receitas, IDG Communications2
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46%Tempo mais rápido de resolução dos 
problemas do cliente

45%
Melhores percepções sobre as necessidades, 

as preferências ou os comportamentos 
de nossos clientes

42%Habilidade de proporcionar uma experiência 
melhor a mais diferenciada para o cliente

39%Tempo mais rápido de conclusão das 
tarefas do cliente

38%

38%
Mais interação dos clientes com 

nossos produtos, serviços ou marca

36%
Aumento médio no tamanho da transação 

ou no gasto total por cliente

Desenvolvimento de produtos 
e serviços inovadores

Customer Facing AI/ML Initiatives Aimed At Improving CX
Better insight into customers’ preferences and an improved ability to resolve issues faster will help organizations 
di�erentiated CX

Question text:
Which of the following bene�ts has your organization realized (or do you expect it to realize) as a result of your customer facing 
AI/ML initiatives? (Percent of respondents, N=237, multiple responses accepted) 

Usa a estratégia de digital primeiro 
para ativar dados de novas maneiras
Nossa pesquisa com 4.600 líderes de negócios nos faz concluir que, 
para liderar em um futuro digital, todos em uma organização devem 
adotar a mudança. E tornar-se um líder digital requer mais do que 
aproveitar as tecnologias mais recentes; exige priorização e foco. 
As organizações líderes trouxeram uma mudança de mentalidade, 
ambiente e habilidades para criar uma cultura consistente de dados 
e automação. Em seguida, elas adotaram a tecnologia emergente 
a fim de manter a relevância para seus clientes. 

Quando um estudo recente do ESG3, patrocinado pela 
Dell Technologies, solicitou aos líderes digitais que mencionassem 
os principais benefícios da implementação de iniciativas de IoT, 45% 
disseram “melhorar os insights das necessidades, preferências ou 
comportamentos de nossos clientes”; 46% disseram “resolução de 
problemas do cliente mais rápida”; e 38% disseram “maior envolvimento 
do cliente com nossos produtos, serviços ou marca”. As organizações 
também implementaram a IA ou ML (machine learning, aprendizagem 
automática) para melhorar a experiência do cliente.

A tecnologia mais popular para a CX é baseada na nuvem, o que 
representou aproximadamente 49% do total de investimentos globais 
em tecnologia neste ano.4 A nuvem permite que as organizações 
mesclem silos de dados e melhorem a experiência do cliente por meio 
de novos insights. De fato, no relatório Technology Vision de 2019,5  
a Accenture indica que o sucesso será determinado pela capacidade  
de uma organização de “fornecer realidades e experiências 
personalizadas para clientes, funcionários e parceiros de negócios.”
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dos projetos de análise 
de dados estarão 
relacionados a CX 
até 2020.

-FORBES7

>40%
dos líderes de transformação 
indicam executivos e criam 
um orçamento separado 
para promover a inovação 
(incluindo a inovação da CX). 

-ZDNET8

84%
das iniciativas de CX 
vão usar a TI até 2022, 
mais do que a metade 
observada em 2017.

-FORBES9

2/3

“A diferença de desempenho é enorme entre empresas que adotam uma 
abordagem mais abrangente e com foco no cliente da transformação de empresas 
digitais em comparação àquelas que se concentram apenas na redução de custos.”

-YANG SHIM, LÍDER DE DADOS E ANÁLISES CONSULTIVAS NAS AMÉRICAS PARA SERVIÇOS FINANCEIROS, ERNST & YOUNG6

Para os CIOs que desejam se tornar líderes digitais, essa é a melhor 
oportunidade de obter maiores receitas no longo prazo. O investimento em 
tecnologia permitirá que as organizações inovem pensando na CX, avançando 
em quase todas as áreas de negócios, desde o gerenciamento da cadeia de 
suprimentos até uma experiência do cliente diferenciada de omnichannel:
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Quatro imperativos para o Connected CIO
A transformação digital de seus produtos, serviços e operações 
pode ajudar a diferenciar competitivamente sua organização para 
melhorar a experiência de seus clientes. O uso de componentes de 
alto desempenho, o aproveitamento dos recursos de lógica analítica 
de dados e a melhora contínua do ecossistema de tecnologia são 
formas de se transformar em um negócio verdadeiramente digital.

Muitos imperativos comerciais vão orientar suas iniciativas 
estratégicas de TI. Os CIOs podem seguir quatro imperativos 
em preparação para a próxima onda de transformação digital:

Um trabalho para o Connected CIO
Nunca houve essa oportunidade de posicionar a TI como o catalisador 
da inovação estratégica na empresa inteira. Os CIOs devem se 
tornar navegadores digitais que criam sinergia entre os negócios e a 

tecnologia. Aqueles que conseguem atingir esse objetivo são 
os CIOs conectados, que podem usar uma mentalidade 

com disrupção para fornecer recursos e conectar 
a organização inteira, não apenas o setor de TI.

A implementação de tecnologia que possa 
rastrear, medir e responder às principais 
mudanças no comportamento do consumidor, 
incluindo a análise de dados, a computação 
em nuvem e a IoT, é essencial para o sucesso. 
Internamente, o Connected CIO mostrará 
o caminho, promovendo uma nova geração 
de arquiteturas, ferramentas e técnicas por 
meio da experiência para acelerar o tempo 
de valorização dos dados. Externamente, 
o Connected CIO será fundamental para 
conectar os clientes. 

Aumentar a agilidade comercial  
usando uma estratégia multinuvem 

Criar novo valor 
por meio da borda 

Transformar o engajamento  
pela modernização do grupo de trabalho 

Cumprir as metas de sustentabilidade   
por meio do descarte responsável de ativos de TI

dos CIOs vão remodelar todos 
os recursos de TI, incluindo 

orçamentos, ativos e especialistas, 
para oferecer suporte à alocação 

de recursos em tempo real e à 
agilidade da empresa, reduzindo 
drasticamente os custos fixos.

– IDC10

75%
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Inove mais rápido

Independentemente do setor, do tamanho ou da experiência, 
as partnerships sólidas podem ser um diferencial para qualquer 
organização e afetar a proporção e a velocidade dos avanços. 
Precisamos de soluções que trabalhem juntas para aumentar 
a flexibilidade e a agilidade, além de criar interações perfeitas 
entre clientes, funcionários e empresas. 

Na Dell Technologies, priorizamos o fortalecimento de nossas parcerias 
com as melhores empresas de todos os setores. Nossa missão é ajudar 
as soluções a trabalharem juntas. Da infraestrutura à modernização 
do grupo de trabalho, fornecemos suporte completo. Você precisa 
de um parceiro que entenda seus negócios e seus imperativos para 
a mudança. A Dell Technologies foi criada para fornecer não apenas 
os produtos e soluções, mas também os serviços e a experiência que 
ajudam a realizar a transformação dos negócios e torná-la real. Um 
parceiro, criado especificamente para o seu futuro digital.

Partnerships

A Dell Technologies pode oferecer transformação  
de uma maneira que nenhuma outra empresa consegue

Leia as partes 2 e 3 deste relatório: 

Parte 3 
Guia comprovado de implementação de uma estratégia Digital First

Parte 2 
Quatro imperativos para competir em um mercado ágil
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