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A R T I C L E

As maiores tendências que dominarão o cenário 
da experiência do consumidor em 2015 
Por Richard Bledsoe

À medida que 2015 se aproxima, é hora de olhar adiante 
para as próximas previsões e tendências que ajudarão a 
moldar as experiências do consumidor das empresas e dar 
a elas uma vantagem sobre a concorrência. 

Eu prevejo avanços contínuos na tecnologia e necessidades 
crescentes das empresas cumprirem as expectativas dos 
consumidores conectados. O Big Data, o aperfeiçoamento 
omnichannel, os avanços móveis e a proteção de dados 
continuarão a dominar os investimentos das empresas 
na experiência do consumidor e ajudarão a satisfazer as 
necessidades dos consumidores. Aqui estão quatro das 
maiores tendências que veremos em 2015: 

1. O Big Data cumpre sua promessa. O Big Data está 
trilhando seu caminho para a experiência do consumidor 

à medida que mais empresas 
incorporam a inteligência 
corporativa e a análise 
de dados dentro de suas 
estratégias de negócios. A 
promessa original do Big Data 
era que as empresas seriam 
capazes de obter informações 
dentro da identidade de 
seus consumidores e de suas 
preferências individuais para 
assim melhor satisfazê-los. 
Mas os dados frequentemente 

estão presos dentro de sistemas separados ou são 
incompatíveis com dados de outros departamentos. 

Como uma solução, mais fornecedores estão implantando 
soluções analíticas que integram plataformas múltiplas, 
assim como utilizando o aprendizado automático e 
modelos preditivos para obter mais informações a partir 
dos dados dos seus consumidores. Uma das maneiras 
com que isto pode impactar os consumidores é permitir 

que as empresas enviem mensagens mais relevantes. Por 
exemplo, se um consumidor está no mercado por um 
novo veículo, ao invés de bombardeá-lo com anúncios do 
mesmo carro mesmo depois dele ter sido adquirido, em 
vez disso, mais empresas automotivas estão enviando 
anúncios de serviços de manutenção ou itens que 
complementem esse veículo em particular. 

2. O Ominichannel dá vida a conexões perfeita. As 
estratégias omnichannel mudaram após a euforia 
sobre elas. Um crescente número de empresas está 
reconhecendo a importância de fornecer uma experiência 
perfeita aos consumidores através de canais. Entretanto, 
poucas empresas implementaram uma abordagem 
omnichannel em suas operações de negócios porque é 
muito difícil conectar canais que foram criados de forma 
independente um dos outros. Mas rastrear a tecnologia, 
como cookies de terceiros ou identificadores anônimos, 
torna mais fácil compartilhar os registros dos consumidores 
entre departamentos e fornece essa elusiva experiência 
perfeita de canal a canal. 

Por exemplo, quando um consumidor busca o site de uma 
marca, e depois liga para o departamento de serviço do 
consumidor ou utiliza um chat ao vivo, cookies rastreadores 
podem conectar o comportamento do consumidor no 
site a um sistema CRM. E, se o especialista fosse entrar 
em contato com o consumidor como um especialista 
em vendas, ele já teria os registros relevantes para que o 
consumidor não necessitasse repetir qualquer informação. 

3. As inovações móveis fornecem facilidades. A 
tecnologia móvel se tornou onipresente. Espera-se 
que as buscas móveis locais ultrapassem as buscas 
em computadores desktops pela primeira vez em 
2015, de acordo com o eMarketer. Para muitas pessoas, 
smartphones e tablets são suas ferramentas principais para 
acessar informações digitais e serviços. Como resultado, 

O comportamento 
do consumidor 

continua a evoluir, 
assim como a maneira 
com que as empresas 

estão cobrindo as 
necessidades geradas 

pelas mudanças digitais 
de seus clientes. 
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uma tendência que podemos esperar é de mais inovações 
nos pagamentos móveis e em delimitações geográficas. 

Através da tecnologia de delimitação geográfica, as 
empresas já experimentam a habilidade de alertar 
especialistas em vendas de automóveis sobre 
consumidores de alto valor que podem entrar em uma 
concessionária. Com base no comportamento de busca do 
consumidor no site ou aplicativo da marca, o especialista 
pode imediatamente mostrar ao consumidor o carro de 
seu interesse. E, se o consumidor decidir adquirir o carro 
em uma data posterior, os documentos poderão ser 
concluídos através de um smartphone sem mesmo precisar 
voltar à concessionária. 

4. A proteção de dados se torna mais rigorosa. A 
violação de dados é uma ocorrência comum hoje em dia, 
e provavelmente também continuará no ano que vem, 
mas a National Association of State CIOs, chamada de 
segurança cibernética, está começando a reagir. A National 
Association of State CIOs, nos Estados Unidos, designou 
como sua prioridade máxima para 2015 fixar sua visão 
em áreas como avaliação de riscos e governança. Além 
disso, a CIOs diz que está visando proteger os dados de 
ameaças internas e reforçar seu monitoramento sobre os 
fornecedores que estão lidando com crescentes processos 
vitais em um momento de aumento da terceirização. 

Como o objetivo dos criminosos são os sistemas de dados 
de varejistas, empresas de serviços financeiros e até a 
USPS, empresa norte-americana de correios, a proteção de 
dados se tornará um fator diferencial para as empresas. Do 
mesmo modo, os consumidores estão se tornando mais 
esclarecidos sobre o valor de seus dados e estão pedindo 
mais em troca do compartilhamento de suas informações 
pessoais com as empresas. 

A inovação é o futuro

O comportamento do consumidor continua a evoluir, 
assim como a maneira com que as empresas conhecem 
as mudanças de seus consumidores digitais. Em vez de 
permitir que elas mesmas fiquem sobrecarregadas por 
estes avanços tecnológicos, as empresas devem abordar 
os avanços como oportunidades para melhor entender 
seus consumidores e conduzir o aumento das receitas 
de marketing e a satisfação do consumidor. 

Enquanto não há nenhuma previsão clara disponível 
para a experiência do consumidor em 2015, uma coisa é 
certa: O futuro guarda um número crescente de criações 
digitais inovadoras e poderosas que desenvolverão 
a maneira como os consumidores e as empresas 
interagirão uns com os outros nos próximos anos. 
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