
 

I D C  B L O G  C O N T E N T S  

 

 

Por: 

Pietro Delai, Research & Consulting Manager da IDC Brasil 

 

Na era da impaciência, usuários e consumidores  

exigem atenção e respostas imediatas 

 

Obter o que você quer, quando quiser e de qualquer lugar resultam em comportamentos que se 
tornaram comuns nos consumidores: mais e mais informado, mais exigente... e impaciente. Isso 
impacta diretamente as empresas que devem responder imediatamente ao cliente, entregar em 
tempo mais ofertas personalizadas e até mesmo aconselhar o consumidor a decidir sobre um 
produto que realmente atende às suas expectativas. O cenário é altamente desafiador se 
pensarmos que as empresas teriam que investir fortemente para ter infraestrutura e pessoal, que 
o serviço pode ser 24 horas por dia a partir de vários canais 
de acesso para o cliente e constantemente consolidar e 
analisar uma quantidade esmagadora de informações. 
Mesmo com esses esforços, a resposta do cliente pode 
chegar tarde demais se tivermos apenas alguns segundos 
para responder a uma pergunta sobre um preço ou apenas 
captar sua atenção por alguns instantes antes de perdê-la na 
chamada, transação ou interação on-line.  

Uma alternativa é que as empresas podem se apoiar em 
tecnologias que lhes permitam ser rápidas e eficientes a um custo muito menor para: 

Decisões próximas a tempo real- Os dados criados pelas empresas seguiram um 
crescimento exponencial e um 
volume de pelo menos 160 
zettabytes é esperado para 2025 
a nível mundial. As empresas 
devem ser capazes de processar 
e transformar esses grandes 
volumes de dados de diferentes 
sistemas e fontes para que seus 
funcionários tomem decisões tão 
próximas do tempo real ao 
mesmo tempo que trazem a 
resposta mais imediata para o 
cliente. 
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Novas fontes de dados através de diferentes sistemas e dispositivos-  

Um exemplo claro na transformação digital de negócios é a adoção de novas tecnologias 
que otimizam processos e se tornam novas fontes de dados, como a Internet das Coisas 
(IoT). Em 2013, IoT gerou 2% dos dados criados pelas empresas; para 2020, espera-se 
que o valor atinja 10% a nível mundial. Os usuários das organizações precisarão ter a 
velocidade de processamento para transformar esses dados em informações valiosas, 
precisas e oportunas. 

Ofertas Customizadas e mais inteligentes- 15,3% das médias e grandes empresas 
brasileiras consideram a inteligência artificial dentro de suas principais iniciativas de TI, e 
se espera que este número quadruplique nos próximos 4 anos, uma vez que a inteligência 
artificial e machine learning participam na personalização da oferta para o cliente. Nesse 
cenário, a tecnologia baseada em In-Memory será crucial para evitar a latência como um 
produto do volume de transações em vários aplicativos corporativos. 

Traçar o perfil do cliente- Os clientes estão procurando a melhor experiência, bem como 
aconselhamento ou sugestão de compra com base em suas preferências e história que a 
empresa já criou com eles. Por essa razão, as empresas buscam o perfil do consumidor e 
criam ofertas hiperpersonalizadas por meio de iniciativas de Big Data e Analytics, um 
mercado que atingirá no Brasil a figura $4,2 bilhões de dólares em 2019. Esta tecnologia 
de conhecimento exige sistemas de alta capacidade de memória persistente para poder 
analisar grandes volumes de dados no menor tempo possível. 

Mesmo diante desse cenário, apenas um em quatro executivos de TI no Brasil conhece ou planeja 
adotar soluções de In-Memory Computing. Com isso, podemos dizer que as empresas que já 
estão em sérios déficits de capacidade para as necessidades atuais de respostas ágeis e precisas 
para o cliente terão, com o passar do tempo um desafio muito maior. As empresas precisam estar 
preparadas para serem capazes de gerenciar o crescimento acelerado e o processamento de 
dados de forma eficiente. As mudanças dos negócios exigem a implementação da automação de 
TI para neutralizar a necessidade de alcançar mais com os mesmos recursos na velocidade 
adequada. 

Além disso, é importante não perder de vista que novas gerações de tecnologia melhoram o 
desempenho e otimizam o consumo de energia em um mundo digitalizado, onde as empresas 
continuam a exigir a otimização de operações, infraestrutura e, acima de tudo, dos custos. 

A IDC recomenda que a área de TI fique informada sobre as necessidades do negócio onde o 
processamento mais rápido é necessário, como soluções de atendimento ao cliente, 
desenvolvimento de produtos e melhorias, otimização de processos, bem como conhecer o 
impacto da adoção de novas tecnologias que aceleram a inovação nas empresas como a Internet 
das Coisas, inteligência artificial e sistemas cognitivos. 

 


