DIGITAL BUSINESS

TRANSFORMATION

CO O CYFROWEJ TRANSFORMACJI
SĄDZĄ LIDERZY POLSKIEGO BIZNESU?
RAPORT

W opracowaniu, które mamy przyjemność Państwu przedstawić, podsumowujemy wyniki
eksperymentu biznesowo-socjologicznego przeprowadzonego przy współpracy światowej
sławy profesora Rafała Ohme (NEUROHM).
Dzięki odkryciom neuronauki, w jaki sposób zapisywane są informacje w mózgu oraz technologii AI analizującej sposób dotykania ekranu w trakcie wypełniania ankiety, zbadaliśmy
jak ważną rolę w procesie zarządzania pełnią wartości i emocjonalne zaangażowanie.
Sprawdziliśmy w gronie ponad dwustu czołowych liderów polskiego świata IT i biznesu,
jakie są kluczowe filary działania przedsiębiorstw w erze cyfrowych zmian. Nie tylko zweryfikowaliśmy, jaka jest opinia dyktowana przez rozum i chłodną analizę, ale również to, czy
podąża za nią serce, czyli gorąca emocjonalna reakcja. Według profesora Rafała Ohme racjonalne deklaracje niekoniecznie przekładają się na działanie lecz często pozostają w sferze „pobożnych życzeń”. Aby słowa przełożyły się na czyny, musi im towarzyszyć wysoki
poziom emocjonalnej pewności. I to ją właśnie mierzy zastosowana technologia.
Zapraszamy do lektury!

INFORMACJE O BADANIU
Miejsce badania:

Polska

Data badania:

Marzec-Maj 2018

Metodologia:

BIOCODE™ online

Osoby badane:	
N=216
Ponad 200 przedstawicieli zarządów i kluczowych CIO firm
w Polsce – osoby, które brały udziału w Digital Business
Transformation Program
Rola w procesach
Cyfrowej Transformacji: IT – n=113
Biznes – n=103
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WNIOSKI

BADANE OBSZARY
I ZAGADNIENIA

Badanie zostało opracowane w oparciu o Model Cyfrowej Gotowości (Digital
Excellence Model), który powstał w efekcie konsultacji z polskimi liderami biznesu,
którzy na co dzień wykorzystują potencjał technologii w rozwijaniu swoich organizacji.
W ramach wspólnej inicjatywy Microsoft, DE Group i CIONET badamy, wymieniamy
się wiedzą i ekspertyzą o gotowości cyfrowej w pięciu kluczowych obszarach.
Program ma na celu wspomaganie podniesienia efektywności transformacji cyfrowej
w różnych branżach gospodarki.

CYFROWY
POTENCJAŁ

PERSPEKTYWA
CYFROWEJ STRATEGII
Transformacja cyfrowa jest jednym
z kluczowych filarów strategii firmy
Wdrożenie nowoczesnych
technologii przekłada się na
skalowalność biznesu w firmie
Inwestycje w nowoczesne
technologie przynoszą firmie
realne zyski finansowe
Cyfrowe ekosystemy przyczyniają
się do tworzenia wartości dodanej
dla moich klientów
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Technologiczne kompetencje są
kluczowe dla rozwoju biznesu
w firmie
Zaawansowana analityka danych
jest podstawą strategicznych
decyzji w firmie
Cyber-ataki są realnym
zagrożeniem dla firmy
Rozwiązania oparte na chmurze
są bezpieczne
Będziemy stosować rozwiązania
chmurowe w najbliższej
przyszłości

CYFROWE DOŚWIADCZENIA
KLIENTA
Firma dobrze rozumie potrzeby klienta
ery cyfrowej
Moi klienci oczekują spójnej komunikacji
w cyfrowych i tradycyjnych kanałach
Cyfryzacja usług i produktów przynosi
wzrost biznesu w firmie
Media społecznościowe odgrywają
coraz ważniejszą rolę dla biznesu firmy

POTENCJAŁ
TRANSFORMACYJNY
Menadżerowie w firmie wierzą,
że staniemy się liderami rewolucji
cyfrowej
Kultura organizacyjna w firmie
sprzyja transformacji cyfrowej
Szukamy technologii, które pozwolą
wzbogacić produkty i usługi w
firmie

WYDAJNOŚĆ OPERACYJNA

Narzędzia cyfrowe są kluczowe
w procesach R&D i tworzeniu
innowacyjnych produktów

Automatyzacja i robotyzacja jest kluczowa
w zarządzaniu procesami w firmie
Narzędzia do komunikacji sprzyjają
dzieleniu się wiedzą
Procesy i ich koszty są regularnie
optymalizowane
Narzędzia cyfrowe skracają czas
wprowadzenia nowych produktów
i usług na rynek
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OBSZAR 1:

PERSPEKTYWA CYFROWEJ STRATEGII
TAK

NIE

TRANSFORMACJA CYFROWA JEST
JEDNYM Z KLUCZOWYCH FILARÓW
STRATEGII FIRMY

73%

WDROŻENIE NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII PRZEKŁADA SIĘ NA
SKALOWALNOŚĆ BIZNESU W FIRMIE

89%

INWESTYCJE W NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE PRZYNOSZĄ FIRMIE
REALNE ZYSKI FINANSOWE

74%

5%

CYFROWE EKOSYSTEMY PRZYCZYNIAJĄ
SIĘ DO TWORZENIA WARTOŚCI
DODANEJ DLA MOICH KLIENTÓW

83%

3%

RACJONALNA OPINIA
Procent osób, które zgodziły się lub
nie zgodziły się ze stwierdzeniem

TAK

NIE

13%

EMOCJONALNA PEWNOŚĆ
Pewność deklarowanych postaw
na trzech poziomach: wysoka, średnia, niska.

WYSOKA ŚREDNIA

NISKA

N/A

!
Znaczna większość badanych zgodziła się ze stwierdzeniami dotyczącymi obszaru „perspektywy cyfrowej
strategii”. Mimo tak wysokich deklaracji ich pewność w tym zakresie jest umiarkowana, a w przypadku
wartości dodanej dla klientów wynikającej z cyfrowych ekosystemów poziom pewności jest niski.

Transformacja cyfrowa zajmuje wysokie miejsce na agendzie liderów biznesu w polskich
firmach, co jednoznacznie potwierdzają wyniki badania. Kluczową kwestią pozostaje jednak,
jak ją skutecznie przeprowadzić uwzględniając specyfikę danej branży czy sektora gospodarki?
Tutaj właśnie dostrzegamy naszą rolę, aby wspierać klientów w procesie zmian i towarzyszyć
im jako zaufany partner na każdym etapie transformacji.
Technologie Microsoft, nieograniczona moc obliczeniowa, platformy i aplikacje chmurowe
w połączeniu z ogromną wiedzą specjalistyczną pochodzącą od naszych partnerów są
fundamentem dla rozwoju - polskich przedsiębiorstw, firm technologicznych, usług dla obywateli. Pragniemy,
aby nasi klienci odnosili sukces na rynku lokalnym i na arenie międzynarodowej. Aby wnosili swoją wartość do
cyfrowej gospodarki Polski. To jest nasz ambitny cel! - wykorzystać technologie, którą mamy, jako katalizator
do rozwoju polskich przedsiębiorstw, instytucji publicznych i polskiej branży IT. Wierzymy, że w ten sposób
przyczynimy się do powstania w Polsce „Cyfrowej Doliny”!

MARK LOUGHRAN,
Dyrektor Generalny, Microsoft Polska
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OBSZAR 2:

CYFROWE DOŚWIADCZENIA KLIENTA
TAK
FIRMA DOBRZE ROZUMIE POTRZEBY
KLIENTA ERY CYFROWEJ

MOI KLIENCI OCZEKUJĄ SPÓJNEJ
KOMUNIKACJI W CYFROWYCH I

TRADYCYJNYCH KANAŁACH

CYFRYZACJA USŁUG I PRODUKTÓW

PRZYNOSI WZROST BIZNESU W FIRMIE
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

ODGRYWAJĄ CORAZ WAŻNIEJSZĄ
ROLĘ DLA BIZNESU FIRMY

RACJONALNA OPINIA
Procent osób, które zgodziły się lub
nie zgodziły się ze stwierdzeniem

TAK

NIE

NIE

38%

25%

81%

4%

80%

5%

71%

14%

EMOCJONALNA PEWNOŚĆ
Pewność deklarowanych postaw
na trzech poziomach: wysoka, średnia, niska.

WYSOKA ŚREDNIA

NISKA

N/A

!
71% badanych deklaruje i naprawdę wierzy w to, że media społecznościowe odgrywają coraz ważniejszą rolę
dla biznesu ich firmy. Około 80% respondentów deklaruje również, że ich klienci oczekują spójnej komunikacji
w cyfrowych i tradycyjnych kanałach oraz że cyfryzacja usług i produktów przynosi wzrost biznesu w ich firmie,
ale emocjonalnie wahają się. 38% badanych jest przekonanych, że ich firma dobrze rozumie potrzeby klienta
ery cyfrowej, jednak równie mocna postawa cechuje odpowiedzi 25% osób, które odpowiedziały przeciwnie.

O tym, że klient powinien być w centrum uwagi każdej firmy, najlepiej wiedzą… dzieci. Dla
współczesnych młodych ludzi cyfrowy wymiar życia jest tak oczywisty, że chcą móc w
pełni korzystać z jego możliwości. Personalizacja oferty to standard, którego oczekują już
teraz wpływając na decyzje zakupowe rodziców, a będą wymagać w przyszłości jako
konsumenci. Obecne już na rynku technologie stwarzają nowe, wręcz nieograniczone
możliwości realizacji potrzeb klientów. Firmy, które w tym obszarze wykorzystają ich
możliwości w najbardziej innowacyjny sposób i jeszcze lepiej dopasują ofertę do
indywidulanych potrzeb odbiorców, wygrają wyścig o klienta.

MAGDA TACZANOWSKA,
Członek Zarządu, Dyrektor Segmentu Enterprise, Microsoft Polska
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OBSZAR 3:

CYFROWY POTENCJAŁ
TAK

NIE

TECHNOLOGICZNE KOMPETENCJE SĄ
KLUCZOWE DLA ROZWOJU
BIZNESU W FIRMIE

87%

5%

ZAAWANSOWANA ANALITYKA
DANYCH JEST PODSTAWĄ
STRATEGICZNYCH DECYZJI W FIRMIE

76%

10%

CYBER-ATAKI SĄ REALNYM
ZAGROŻENIEM DLA FIRMY

88%

6%

ROZWIĄZANIA OPARTE
NA CHMURZE SĄ BEZPIECZNE

58%

5%

BĘDZIEMY STOSOWAĆ ROZWIĄZANIA
CHMUROWE W NAJBLIŻSZEJ
PRZYSZŁOŚCI

63%

9%

RACJONALNA OPINIA
Procent osób, które zgodziły się lub
nie zgodziły się ze stwierdzeniem

TAK

NIE

EMOCJONALNA PEWNOŚĆ
Pewność deklarowanych postaw
na trzech poziomach: wysoka, średnia, niska.

WYSOKA ŚREDNIA

NISKA

N/A

!
88% osób biorących udział w badaniu jest przekonanych, że cyber-ataki są realnym zagrożeniem dla firmy.
Co więcej ok. 60% badanych jest równie pewnych, że rozwiązania oparte na chmurze są bezpieczne oraz że
będą je stosować w najbliższej przyszłości. Kwestią, która budzi wątpliwości respondentów, jest to, czy w ich
firmie technologiczne kompetencje są kluczowe dla rozwoju biznesu i czy zaawansowana analityka danych jest
podstawą strategicznych decyzji.

Katalizatorem dla transformacji cyfrowej przedsiębiorstw jest bez wątpienia chmura. To
tutaj tkwi największy cyfrowy potencjał. Zalety przetwarzania w chmurze są nie do
zakwestionowania: elastyczność, łatwość użycia, poziom bezpieczeństwa czy przewaga
ekonomiczna nad tradycyjnymi metodami dostarczania usług. Wyniki badania pokazują
jednoznacznie, że firmy jak mówią o chmurze to z pełnym do niej przekonaniem i planują
dalszy rozwój rozwiązań opartych o cloud. Nie można jednak nie dostrzegać, że spora
część respondentów nie ma w tym zakresie zdania. Jest to kwestia głównie mentalna,
związana z pewnymi obiekcjami dotyczącymi utraty i bezpieczeństwa danych, i nieufnością
do wynoszenia ich poza obszar Polski. Obawy takie nie wynikają wprost z wymogów prawa, są one często
następstwem wciąż niepełnego zrozumienia wymogów regulacyjnych w tym zakresie, jak i niepełnego
zrozumienia szczegółów rozwiązań technicznych i kontraktowych dotyczących oferowanych usług.
Aby dobrze wykorzystać cyfrowy potencjał firmy muszą rozwijać również talenty, przygotować pracowników,
tak aby radzili sobie ze zmianami, mieli odpowiednie umiejętności, orientowali się w świecie big data czy
sztucznej inteligencji. Dzisiejsi pracownicy nie wiedzą na przykład, że mogą uzyskać pomocne i wartościowe
informacje dzięki sztucznej inteligencji. Poszukują ich raczej poruszając się przetartymi szlakami, korzystając
ze znanych narzędzi. Ważne jest budowanie kompetencji organizacji do zmian cyfrowych, zarówno pod
względem zapewnienia sukcesu w procesie transformacji, ale też jako elementu motywacyjnego dla
pracowników, oferując im możliwość podniesienia bądź zmian kompetencji i kwalifikacji.

PAWEŁ JAKUBIK,
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, Microsoft Polska
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OBSZAR 4:

POTENCJAŁ TRANSFORMACYJNY
TAK

NIE

MENADŻEROWIE W FIRMIE WIERZĄ,
ŻE STANIEMY SIĘ LIDERAMI
REWOLUCJI CYFROWEJ

40%

25%

KULTURA ORGANIZACYJNA W FIRMIE
SPRZYJA TRANSFORMACJI CYFROWEJ

52%

22%

SZUKAMY TECHNOLOGII, KTÓRE
POZWOLĄ WZBOGACIĆ PRODUKTY I
USŁUGI W FIRMIE

88%

6%

84%

5%

NARZĘDZIA CYFROWE SĄ KLUCZOWE
W PROCESACH R&D I TWORZENIU
INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW
RACJONALNA OPINIA
Procent osób, które zgodziły się lub
nie zgodziły się ze stwierdzeniem

TAK

NIE

EMOCJONALNA PEWNOŚĆ
Pewność deklarowanych postaw
na trzech poziomach: wysoka, średnia, niska.

WYSOKA ŚREDNIA

NISKA

N/A

!
Znaczna większość respondentów twierdzi, iż ich firma szuka technologii, które pozwolą wzbogacić ich produkty i usługi
oraz że narzędzia cyfrowe są kluczowe w procesach R&D i tworzeniu innowacyjnych produktów. Pewność ich deklaracji jest
jednak umiarkowana. Co więcej osoby, które zgodziły się ze stwierdzeniem, że menadżerowie w firmie wierzą, że stanie się
ona liderem rewolucji cyfrowej również nie mają co do tego pewności. Dla 52% badanych jedyną rzeczą, która nie budzi
wątpliwości jest to, iż kultura organizacyjna w ich firmie sprzyja transformacji cyfrowej.

Wyniki badania pokazują, że firmy nie są przekonane co do własnego potencjału
transformacyjnego, nie wiedzą jakich technologii powinny szukać, jak zbudować kulturę
organizacji sprzyjającą zmianom oraz jak przeprowadzić samą transformację. Tylko połowa
badanych uważa z przekonaniem, że ich obecna kultura organizacyjna sprzyja cyfryzacji
procesów. A cyfrowa transformacja to przecież przede wszystkim wymiar ludzki. To podróż
obejmująca wszystkich pracowników. Jej podstawę stanowią trzy fundamentalne elementy:
przywództwo, zmiana kulturowa i technologia. Kluczowe pytanie dla biznesu brzmi zatem:
jak technologia może zwiększyć potencjał mojego zespołu prowadząc do wyższej
produktywności i innowacji? Dzięki większej świadomości cyfrowej pracownicy mogą łatwiej zdefiniować i
wyszukać te technologie, które mogą wzbogacić produkty i usługi danej firmy. Łatwiej też im zrozumieć,
jaką rolę mogą one odegrać w procesach R&D i tworzenia innowacji.

KATARZYNA CYMERMAN,
Członek Zarządu, Dyrektor HR, Microsoft Polska
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OBSZAR 5:

WYDA JNOŚĆ OPERACYJNA
TAK
AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA JEST

NIE

KLUCZOWA W ZARZĄDZANIU

64%

17%

NARZĘDZIA DO KOMUNIKACJI

87%

5%

62%

16%

92%

2%

PROCESAMI W FIRMIE

SPRZYJAJĄ DZIELENIU SIĘ WIEDZĄ
PROCESY I ICH KOSZTY SĄ
REGULARNIE OPTYMALIZOWANE
NARZĘDZIA CYFROWE SKRACAJĄ
CZAS WPROWADZENIA NOWYCH
PRODUKTÓW I USŁUG NA RYNEK
RACJONALNA OPINIA
Procent osób, które zgodziły się lub
nie zgodziły się ze stwierdzeniem

TAK

NIE

EMOCJONALNA PEWNOŚĆ
Pewność deklarowanych postaw
na trzech poziomach: wysoka, średnia, niska.

WYSOKA ŚREDNIA

NISKA

N/A

!
Prawie wszyscy respondenci zgodzili się, że narzędzia cyfrowe skracają czas wprowadzenia nowych produktów i usług
na rynek oraz że narzędzia do komunikacji sprzyjają dzieleniu się wiedzą, jednak tylko co do tego ostatniego nie mieli
wątpliwości. Ponadto 62% odpowiadających wierzy, że procesy i ich koszty są regularnie optymalizowane. Podobny odsetek
badanych wskazał, że automatyzacja i robotyzacja jest kluczowa w zarządzaniu procesami ich firmy, lecz w tym przypadku
pewność postawy była umiarkowana.

Dzisiaj każda firma staje się w większym lub mniejszym stopniu firmą technologiczną. To nowe
technologie są fundamentem cyfrowej transformacji i otwierają nieosiągalne dotąd możliwości
w zakresie tworzenia nowych produktów i usług, ekspansji globalnej, a także optymalizacji
procesów oraz ich automatyzacji. Chmura obliczeniowa, Internet Rzeczy, AI i uczenie
maszynowe, rzeczywistość mieszana i wiele innych dostępnych rozwiązań stymulują
przedsiębiorstwa i instytucje do rozwoju. Bardzo pozytywnie odczytuję fakt, że niemal wszyscy
liderzy zgadzają się, że narzędzia cyfrowe skracają czas wprowadzania na rynek nowych
produktów i usług. To tym ważniejsze, że tempo osiągania gotowości rynkowej może
decydować o przewadze konkurencyjnej firmy. Z drugiej strony średni poziom prezentowanej pewności dowodzi
w mojej ocenie, że nie wszyscy spośród respondentów doświadczyli tego zjawiska. To z kolei doskonały dowód
na to, że cyfrowa transformacja trwa, a płynące z niej korzyści są niezaprzeczalne. Nie wszyscy jednak odczuli je
już w takim samym stopniu. Najważniejsze, żeby organizacje znalazły swój sposób na transformację, bo każda z
nich jest inna i ma w związku z tym inne potrzeby i inną wizję rozwoju. Nasza rolą jest wspierać je w realizacji ich
aspiracji cyfrowych.                

BARTOSZ STEBNICKI,

Członek Zarządu, Dyrektor Sektora Publicznego, Microsoft Polska
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PODSTAWY TEORETYCZNE
INDEKSU EMOCJONALNEJ
PEWNOŚCI
Prof. Daniel Kahneman razem ze swoim wieloletnim współpracownikiem Amosem
Tverskim zakwestionował podstawowe założenia dotyczące ludzkiej racjonalności.
Udowodnił, że opinie i decyzje mogą być mylne i zależne od czynników, z których
nie zdajemy sobie sprawy. Rozróżnienie, jakie wprowadził Kahneman pomiędzy
Systemem 1 i Systemem 2, łączy podejścia wielkich akademików – od klasycznego
Freuda po współczesnych przedstawicieli neuronauki.

SYSTEM 1

SYSTEM 2

Emocjonalne, impulsywne,
automatyczne i odświadome,
doświadczenia,
motywy i postawy.

Racjonalne, świadome,
deklaratywne i werbalne,
opinie, sądy i uczucia.

„System 1 działa w sposób szybki i automatyczny, bez wysiłku
lub niewielkim wysiłkiem, nie mamy przy nim poczucia
świadomej kontroli. System 2 rozdziela niezbędną uwagę
pomiędzy działania wymagające umysłowego wysiłku, takie
jak skomplikowane wyliczenia. Działanie Systemu 2 często
wiąże się z subiektywnym poczuciem skupienia, wolnego
wyboru i świadomego działania. Kiedy myślimy o samych
sobie, utożsamiamy się z Systemem 2, czyli „ja” świadomym,
rozumującym, mającym przekonania, decydującym, co
myśleć i robić. Ale choć System 2 ma poczucie, że to on
jest autorem działań, prawdziwym bohaterem książki jest
System 1. Staram się w niej pokazać, jak System 1 bez wysiłku
konstruuje wrażenia i emocje, które następnie staja się
podstawowym źródłem świadomych przekonań i celowych
wyborów Systemu 2.” Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim
i wolnym, s. 31.
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ZASTOSOWANA METODA
BIOCODE™ to narzędzie nowej generacji do badania opinii i postaw, wykorzystujące
dorobek neuromarketingu. Z perspektywy respondenta narzędzie to jest niczym
innym jak krótką i prostą ankietą dostępną online, której wypełnienie możliwe jest
na każdym urządzeniu mobilnym i stacjonarnym.
Jednak ta niepozorna ankieta pozwala na dokonanie pomiaru nie tylko na
podstawie deklaracji, ale również w warstwie emocjonalnej, na podstawie
czasu, jaki był potrzebny na udzielenie odpowiedzi – tak zwanego Czasu
Reakcji. Kluczowa zależność jest następująca: im szybsza reakcja, tym
pewniejsza, ugruntowana emocjonalnie postawa.

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BIOCODE™?
POZADEKLARATYWNY CHARAKTER – BIOCODE™ eliminuje wpływ takich
czynników jak: presja społeczna, racjonalizacja czy oczekiwania respondentów.
PROGNOZOWANIE Z DUŻĄ SKUTECZNOŚCIĄ – jest możliwe, ponieważ
pomiar bazuje na określeniu emocjonalnej pewności, której nie można zafałszować.
Uzyskane wyniki odzwierciedlają zatem faktyczne przekonania.
PRECYZJA POMIARU – dla każdej osoby biorącej udział w badaniu, na podstawie
pomiaru dokonywanego w milisekundach, wyznaczany jest indywidualny czas reakcji,
który pokazuje, jak szybko podjęta została decyzja o wyborze danego wariantu
odpowiedzi.
DOPASOWANIE DO LUDZKIEJ NATURY – już dawno dowiedziono, że same
deklaracje rzadko przekładają się na późniejsze decyzje. Tak naprawdę większość z
nich podejmowana jest bowiem pod wpływem podświadomych skojarzeń i impulsów.
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