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Por que ler este relatório
Este relatório resume o documento "Mobilidade é a nova face do engajamento", de 28 páginas, da Forrester.
Em 2016, smartphones e tablets darão poder de compra a bilhões de consumidores ao redor do mundo.
De fato, um dispositivo móvel não é apenas mais um aparelho para que TI suporte com um site qualquer
ou alguma aplicação SAP. Pelo contrário, um dispositivo móvel é a manifestação mais visível de uma
mudança muito maior nos novos sistemas de engajamento que ajudam empresas a envolverem seus
clientes, parceiros com aplicativos contextualizados e produtos inteligentes. Leia este resumo executivo
para aprender mais sobre o impacto do engajamento do móvel na organização da tecnologia e ecossistema
fornecedor, no desenho da experiência orientada a tarefa e na atomização dos processos de negócio e na
forma em que as ações de TI precisam ser rearquitetadas para entrega da mobilidade.

Um BILHÃO de dispositivos móveis de computação EXIGEM NOVOS SISTEMAS
DE ENGAJAMENTO
Um aparelho móvel não é meramente outro capítulo na história do menor, mais rápido e mais barato
dispositivo. Não se trata de aplicativos para PC reduzidos ou de touch screen. Ao invés disso, o dispositivo
móvel é o ponto alto de uma mudança holística de longo prazo. Seu aplicativo no bolso do seu cliente. Agora,
o que faremos? A resposta é envolver seus clientes e funcionários em seus contextos imediatos usando o que
Geoffrey Moore nomeou de "sistemas de engajamento" que:
Fortalecem seus clientes, parceiros e funcionários bem informados sobre aplicativos ricos em contexto
e produtos inteligentes para ajudá-los a decidir e agir imediatamente em seus momentos de necessidade.
Sistemas de engajamento são diferentes dos sistemas tradicionais de registro: Eles focam em pessoas, não
em processos (consulte figura 1). Eles se baseiam em inovações de mobilidade, sociais, na nuvem e de
grandes volumes de dados dados para entregar aplicativos e produtos inteligentes diretamente no contexto
do cliente. Ao invés de tocar a tela do sistema de reservas do hotel para ativar um aplicativo móvel, um
sistema de engajamento em smartphone saberá que um hóspede entrou no saguão pela primeira vez
e provavelmente quer fazer o check in. E usando os dados de localização do dispositivo, o "sistema" saberá
que o hóspede está entrando em seu quarto e por padrão irá abrir o aplicativo de serviço de quarto.
Aplicativos móveis são a nova face dos novos sistemas de engajamento:

■ Clientes interagem diretamente com a empresa em seus momentos de decisão. Aplicativos e sites

móveis (chamamos todos de "aplicativos" aqui) permitem as pessoas agirem — e darem feedback —
naqueles momentos. Este é o motivo pelo qual 25 dos 30 varejistas do EUA construíram aplicativos
nativos de iPhone — para capturar rendimentos do varejo de móvel na casa dos U$ 6 bilhões neste ano
para U$ 31 bilhões em 2016.

■ Parceiros empregam suas ferramentas no contexto de seu fluxo diário. Aplicativos móveis —

especialmente aplicativos de tablet — permitem empresas envolver parceiros em seus fluxos diários
sem parar para ligar um computador. Por exemplo, o aplicativo de tablet da General Electric’s (GE’s)
sabe qual turbina de vento é crítica para um cliente e assim faz o agendamento correto da manutenção.
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■ Funcionários colaboram e tomam decisões fundamentais em qualquer lugar em qualquer

dispositivo. Com o painel de dados nos iPads, executivos da Kraft Foods tomam decisões
durante uma reunião ao invés de no dia seguinte. Fortalecida pelas ferramentas de colaboração
móvel de provedores como Box, Dropbox, Evernote e Google, a equipe deixa laptops em casa
e permanece conectada e produtiva.

■ Produtos offline são conectados por extensões APIs e aplicativos móveis. Envolvimento

é também sobre produtos inteligentes. Sensores, rádios, processadores e acesso sem fio
permitem a Miele construir lavadoras de louça inteligentes e a Caterpillar lançar tratores
inteligentes. Aplicativos móveis são os controladores e a extensão do produto. Por exemplo,
a Withings reinventou a balança com conectividade wi-fi e aplicativos APIs e atraiu um
ecossistema de mais de 30 aplicativos gerenciadores de bem-estar que aumentaram o valor
de seu produto.

Figura 1 Sistemas de engajamento atingem pessoas e produtos
1-1 Os sistemas de engajamento são o futuro da inovação dos negócios de tecnologia

Clientes

Reﬂuxo de
produtos
inteligentes

Parceiros

Sistemas de engajamento atingem pessoas

Funcionários

• Serve cliente, parceiros
• Funciona em um contexto
e funcionários
personalizado individual
• Habilitado para smartphones, tablets
• Fornece experiências
e produtos inteligentes
impulsionadas pela análise
• Focado em tarefas
• Alavanca tecnologias sociais
e decisões
Sistemas de processos e de nuvem
momentâneas
• Ciclos de lançamentos
de registro de host
curtos, rápidos
• Objetiva funcionários
e interativos
• Recebe suporte de pacotes ERP e grandes
bases de dados
• Registra transações e dados de contas como
parte de processos de núcleo de negócio
• Guarda estado, status e histórico
• Ciclos longos de desenvolvimento e implantação

72121

© 2012, Forrester Research, Inc. Reprodução proibida.

Fonte: Forrester Research, Inc.

26 de março de 2012

Para profissionais de estratégia do provedor

3

Mobilidade é a nova face do engajamento: Um resumo executivo

Figura 1 Sistemas de engajamento atingem pessoas e produtos (Cont.)
1-2 Os sistemas de engajamento usam o contexto para oferecer uma ótima experiência móvel
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TOME CUIDADO COM AS CONSEQUÊNCIAS INDESEJADAS DA MOBILIDADE
Aplicativos móveis podem ser amplamente bem sucedidos. Por exemplo, o banco varejista USAA
viu seus contatos bancários móveis dispararem de previstos 20 milhões por mês para 120 milhões.
Enquanto este sucesso foi ótimo, as exigências desenfreadas de um aplicativo de sucesso carregam
custos ocultos. Em nossas entrevistas com executivos de 61 inovadores móveis e empresas de
tecnologias, ouvimos muitas histórias de sucesso, mas cinco consequências indesejadas também
surgiram consistentemente:
1. Um pântano com múltiplos canais de coordenação. O problema do Cubo de Rubik de dados,
acesso e aplicativos de coordenação através de múltiplos canais fica mais complicado conforme
a empresa busca engajamento móvel. Por exemplo, um varejista de múltiplos canais construiu
um aplicativo móvel que lidava com tarefas básicas de compras de maneira eficiente, mas não
estava coordenado com os canais da rede e do atendimento ao consumidor para marketing,
cliente integrado ou atividades de serviço ao cliente.
2. Processos de negócio projetados para transações, não engajamento. Pessoas esperam concluir
tarefas simples muito rapidamente em seus dispositivos móveis. Estas forças de orientação de
tarefa que a Forrester chama de "atomização" de processos de negócios, exigindo que empresas
os quebrem em porções convenientes para ajudar as pessoas, por exemplo, quando elas
viajam (consulte figura 2). Nos anos 80, os caixas-automáticos fizeram a mesma coisa com as
tarefas bancárias: clientes conferiam os extratos ou sacavam dinheiro. Aplicativos móveis irão
direcionar uma atomização similar de processos de negócio.
3. Servidores e infraestrutura mal preparadas para explodir em volumes de atividades.
A conveniência de aplicativos móveis e a atomização de processos levam a aumentos
dramáticos na atividade. Como recém vimos com os caixas-automáticos, onde o volume
de transação aumentou de 41 milhões em 1978 para 11,2 bilhões em 1998, a mesma trajetória
está acontecendo com os processos acessados através de aplicativos móveis. Box, Pandora,
salesforce.com e Twitter já geraram mais de metade de seu tráfego de dispositivos móveis.
4. Middleware, aplicativos e modelos de segurança mal construídos para envolvimento.
A atomização de processos de negócio irá diminuir todo o montante de tecnologia. Inovadores
móveis já foram forçados a retrabalharem sua arquitetura orientada ao serviço (SOA) para
reduzir mensagem de tráfego e de despesas gerais para serviços originalmente para PCs. TI
também terá de mover-se além do perímetro de segurança para um modelo de segurança em
camadas que protege dados e aplicativos a cada passo do caminho dos dados, incluindo a fonte.
5. Processos de projeto, de desenvolvimento e de controle desalinhados com exigências móveis.
Ótimos aplicativos móveis são arquitetados de dentro da experiência do usuário, não de fora
do esquema da base de dados. Um banco aprendeu esta lição de projeto do jeito difícil: Gastou
milhões construindo um aplicativo móvel apenas para achá-lo criticado na loja de aplicativos.
Aplicativos móveis também ditam uma grande quantidade de mudanças organizacionais
e de processos: desenvolvimento de plataformas múltiplas, controle de projeto e projeto
de experiência entre eles. Finalmente, a TI terá de gerenciar o ecossistema móvel explosivo.
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Figura 2 Tarefas do cliente em um processo de negócio atomizado em uma indústria turística
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CIOs PRECISAM DE UMA ESTRATÉGIA MÓVEL PARA CONSTRUIR NOVOS
SISTEMAS DE ENGAJAMENTO
Para evitar consequências indesejadas da mobilidade e engajar eficazmente, clientes, parceiros
e funcionários envolvidos as através de aplicativos móveis, CIOs precisarão repensar o papel, as
responsabilidades e o conjunto de habilidades de TI. Assim como o PC precisou de uma mudança
organizacional de processamento de dados para TI, sistemas de engajamento de aplicativos móveis
agirão como um catalisador para uma reinvenção de TI como tecnologia de negócio. Tecnologia de
negócio é um trunfo fundamental e um recurso estratégico na inovação e nas operações de negócio.
CIOs deveriam ir além de um foco míope em aplicativos móveis dos funcionários para também
assumirem o papel de transformadores de aplicativos de tecnologia de negócio para clientes.
O Chief Mobility Officer (CMOO)
Para balancear as necessidades de donos de negócios construindo aplicativos móveis diante
de exigências de tecnologia que serão utilizadas por aqueles aplicativos, a Forrester afirma que
o primeiro passo na estratégia móvel do CIOs é criar o papel do chief mobility officer e uma
equipe de arquitetura móvel (consulte figura 3). Este grupo especializado de 10 a 30 pessoas
fica entre grupos de negócios e de TI e é composto de membros de tecnologia e negócios.
O CMOO e a equipe de arquitetura móvel são a força coordenando através de todos os negócios
móveis e projetos de tecnologia e um incubador para a cultura da organização de tecnologia de
negócio emergindo. Sem este grupo, empresas gastarão tempo e dinheiro enquanto o setor de
marketing vai atrás de aplicativos de fidelidade, o setor de vendas constrói aplicativos de tablet, o
CFO implementa aprovações de custo com mobilidade, o CTO constrói um aplicativo de produto
inteligente e o chefe dos revendedores da Ásia constrói um aplicativo de negociação móvel.
Os dois produtos principais do chief mobility officer são:

■ O guia de envolvimento móvel para coordenar projetos de negócios móveis. No topo da lista

de afazeres do CMOO é criar um guia de envolvimento móvel a fim de facilitar o trabalho de
várias equipes de negócios. Este manual carrega o mantra "Projetar para móvel primeiro!" para
garantir que cada equipe de negócio e tecnologia saiba que o envolvimento móvel não é negócio
como sempre. O desenvolvimento do guia em si irá estender as melhores práticas de cada grupo
de negócio investindo em aplicativos móveis e de tablets.

■ Um modelo de arquitetura móvel para gerenciar investimentos de tecnologia. O modelo

de arquitetura móvel estabelece os assuntos centrados em tecnologia que a TI precisa resolver
de forma que os aplicativos de engajamento móvel funcionem. A equipe de arquitetura móvel
organiza o trabalho dos outros mais do que constrói aplicativos, mas carrega um conjunto de
responsabilidades claro e importante.
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Figura 3 O Chief Mobility Officer conecta negócio e TI
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O SALDO DE SISTEMAS DE ENGAJAMENTO É UM CRESCIMENTO LUCRATIVO
Sistemas de engajamento irão abastecer o crescimento de empresas e inovação na próxima década.
A jornada exigirá algumas decisões duras e uma abordagem sofisticada para o desenvolvimento de
soluções. Mas isso também é inevitável. Aplicativos móveis e produtos inteligentes são a forma com
que companhias, governos e instituições irão:

■ Aumentar a satisfação, a fidelidade e a confiança. Walgreens relata que 40% de suas transações
online vêm de seu aplicativo móvel de um ano de idade. O investimento em sistemas móveis
de envolvimento que antecipam as necessidades dos clientes antes que eles saibam que as têm
compensa em medidas que importam, começando com a receita.

■ Prestar serviços a clientes pelo menor custo possível e infundir neles um hábito automático.
Aplicativos móveis e produtos inteligentes descarregam serviços que direcionam pessoas para
canais de auto-atendimento. Se você decodificar as necessidades direcionadas para as tarefas
de seus clientes, você pode estar no bolso deles a cada passo do caminho. E autoatendimento
é barato em comparação. Um grande banco relata que transações móveis são um décimo do
custo de transações de filiais.
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■ Aplicativos móveis aumentam a produtividade e aceleram os processos empresariais

Dispositivos móveis guiarão melhor sistemas de engajamento que fazem funcionários
produtivos no tempo ocioso deles. Com a mobilidade como um catalisador, é tempo de repensar
como sistemas de engajamento — tudo de um e-mail e SharePoint até processos de negócios
e a data warehouse — fará cada funcionário e processo interno mais eficaz e eficiente.

■ Cria novas fontes de rendimentos significativas de produtos inteligentes e serviços.
Constrói produtos inteligentes APIs para dar acesso a desenvolvedores para inteligência
bruta e valor do produto. Dois exemplos ilustram o ponto: A escala inteligente conectada
wi-fi da Withings já cultivou um ecossistema de 30 aplicativos móveis que se transformaram
em uma ferramenta de gerenciamento de peso. Máquinas de imagem por ressonância magnética
inteligentes da Siemens se encarregam de falhas de operação através da exposição de APIs de
manutenção.
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