
Assuma um mindset de experiência de cliente

VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA O FUTURO DA EXPERIÊNCIA DE CLIENTE?

Nós podemos ver uma década no futuro da experiência de
cliente a partir da evolução de tecnologia e comportamento e

das percepções dos consumidores e empresas hoje.

Daniel Newman  • Analista Principal • Futurum Research 

Cinco maneiras da sua empresa garantir
sucesso em experiência de cliente até 2030 

Tecnologia inteligente

Consumidores não usam o 
digital, eles são digitais

Seja focado
no cliente 

exceda as expectativas
dos clientes todos os dias

Reconheça
e aja

com a noção de que ‘seguro
é privado e privado é seguro’

Compreenda
e adote

inovação guiada
por tecnologia

Continue
inovando

e não tenha medo
de falhar

Foque em tecnologias inteligentes: Seus clientes são seres digitais 

Consumidores são tecnológicos. Cada vez mais, eles usam dispositivos móveis para serem parte da
experiência da marca. Para manter a relevância e engajamento você precisa habilitar o atendimento por

dispositivos móveis

Cumpra a promessa de excelência em CX: Utilize agilidade e automação 
para um engajamento perfeito, dimensionável e frequente com todos os clientes

Até 2030, agilidade e automação extrema (provavelmente alimentadas por IA) serão os
mecanismos de experiência de cliente, ajustando e atendendo as expectativas dos clientes.

Se a sua marca quer competir com os líderes e inovadores em experiência de cliente, o SAS recomenda
que você desenvolva uma cultura onde experiência de cliente seja sua obsessão.

Mantenha os seguintes pontos em mente:

Evolua sua estratégia de CX hoje para aumentar sua lucratividade,
agilizar operações e promover fidelidade em 2030 e além
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Construa confiança digital: A confiança está no centro da relação
de valor entre marcas e consumidores

Clientes precisam se sentir no controle e certos de que os dados que confiam a uma empresa
serão assegurados. Implantar tecnologias de habilitação de confiança e reforçar isso com uma

cultura de privacidade vai ajudar a aprofundar o relacionamento com o cliente.
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Implemente tecnologias imersivas: Reduza a lacuna na experiência de cliente

Crie experiências de cliente diferenciadas com tecnologias imersivas que podem ajudar a aprofundar e
fortalecer o engajamento de cliente.

Leve fidelidade a outro nível para a era digital: Coloque fidelidade no DNA da sua marca

Programas de fidelidade estruturados não são suficientes. Marcas de sucesso embutem momentos
de fidelização na jornada do cliente – possível através da compreensão do cliente em tempo real.

Fidelidade na era digital

Seja uma empresa fidelizadora
não apenas um programa de fidelização

Confiança digital

A natureza em 
evolução da confiança

Tecnologia imersiva

Reduzindo a lacuna 
da experiência de cliente

Agilidade e automação

Melhor engajamento
através de tecnologia

das residências tem três ou
mais dispositivos móveis

já possuem dois ou mais
assistentes virtuais em suas casas

das residências tem três
ou mais dispositivos de vestir

estão preocupados com como empresas
usam seus dados pessoais

das marcas disseram que
programas VIP, incentivos, ou
surpresasnormalmente aumentam
a fidelidade dos clientes
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S dos consu- 
midores
concordam

Marcas estão mudando para tecnologias
que permitem que interações previamente

realizadas por pessoas sejam feitas
por máquinas

Até 2030, companhias acreditam que
69% das decisões tomadas durante
engajamento com cliente em tempo
real por todos os canais serão feitas
por dispositivos inteligentes.

 

sentem que não tem nenhum controle sobre
o nível de privacidade que precisam para si mesmos,

sua família ou seus filhos

dos consumidores esperam usar
usar essa tecnologia até 2025

dos consumidores não possuem aparelhos
AR/VR em suas casas hoje

das marcas estão investindo em
AR/VR para ajudar os clientes a

enxergar a aparência ou o uso de
um produto ou serviço 

13% 

54% 

34% 

61%

60% 

36% 

73% 

61% 

A pesquisa SAS identificou relações entre empresas e consumidores, descobrindo novas
maneiras de engajar e fidelizar clientes nos próximos dez anos.

Leia nosso relatório O Futuro da Experiência de Cliente é... AGORA

Baixe em sas.com/experience2030

Cinco temas chave para a evolução de CX para 2030

41% 19%

Vivencie 2030 

O ‘novo comprador’ empoderado está capitalizando em tecnologias
emergentes e exercendo uma imensa pressão nas necessidades

tecnológicas de organizações de marketing. Empresas precisam responder
reinventando seus modelos de operação para agir em tempo real.

      Wilson Raj • Diretor Global • Customer Intelligence • SAS

O futuro da experiência de cliente começa agora

Você sabia que o futuro será das marcas que conseguirem
fazer as jogadas certas e escapar rapidamente das erradas?

Em quem se confia mais?

51% Seguradoras
de saúde

Em quem se confia menos?

47% Mídias
sociais


