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Para a sétima edição do nosso relatório "State of Marketing", a 
Salesforce Research fez uma pesquisa com cerca de 8.200 líderes 
de marketing em todo o mundo para descobrir:

   •  Que mudanças ocorreram nas estratégias, prioridades e  
nos desafios de marketing durante as recentes crises 
econômicas e sociais 

  • O estado e a trajetória atuais da transformação
  digital do marketing
 • Tendências no gerenciamento de dados de marketing
  • Como a colaboração está mudando à medida que 
  muitas equipes trabalham de forma remota

Os dados deste relatório são provenientes de um estudo realizado 
de 4 de maio a 3 de junho de 2021, que gerou 8.227 respostas de 
gerentes e diretores, VPs e CMOs de marketing. Os entrevistados 
são profissionais de marketing de empresas B2B, B2C e B2B2C em 
toda a América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa, Oriente 
Médio e África. 

Todos os participantes são de outras empresas (não limitados 
aos clientes da Salesforce). Para ver mais dados demográficos da 
pesquisa, consulte a página 31.

Devido ao arredondamento, nem todos os totais de porcentagens 
deste relatório serão iguais a 100%. Todos os cálculos de 
comparação são feitos usando números totais (não arredondados).

A Salesforce Research disponibiliza informações com base em 
dados para ajudar as empresas a transformarem a forma como 
elas promovem o sucesso dos clientes. 
Consulte todos os relatórios em salesforce.com/research.

Conteúdo deste 
relatório

Mais de 8.200 líderes de 
marketing de todo o mundo 

foram entrevistados



v
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Detalhes dos níveis de 
desempenho de marketing 
Ao longo deste relatório, 
usamos os três níveis a 
seguir para classificar os 
participantes da pesquisa 
quanto ao desempenho 
de marketing.

Conteúdo deste 
relatório

PROFISSIONAIS DE BAIXO 
DESEMPENHO 
Moderadamente ou 
menos satisfeitos com o 
seu desempenho geral 
de marketing e com 
os resultados dos seus 
investimentos em marketing

15%
PROFISSIONAIS DE 
ALTO DESEMPENHO 
Totalmente satisfeitos 
com o seu desempenho 
geral de marketing e 
com os resultados dos 
seus investimentos 
em marketing

14%

PROFISSIONAIS DE DESEMPENHO MODERADO 
Todos os outros profissionais de marketing

72%
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Resumo executivo

Os profissionais de marketing 
estão otimistas quanto ao futuro 
e preveem novas possibilidades à 
medida que priorizam a inovação, 
a transformação digital e um futuro 
“trabalho de qualquer lugar”, que 
é qualquer coisa, menos “voltar 
ao normal”. Para isso, eles estão 
adotando a tecnologia, os dados e 
as novas medidas de sucesso.

Os profissionais de marketing adotam as mudanças com otimismo
Surgindo de um período de grande instabilidade, os profissionais de 
marketing estão focados em um futuro de inovação e engajamento em 
tempo real. Sessenta e seis por cento dos profissionais de marketing 
esperam crescimento de receitas nos próximos 12 a 18 meses.

01

À medida que os clientes se tornam digitais, o marketing cresce
Após grandes mudanças no comportamento do cliente ocorridas 
em meses, os profissionais de marketing estão acelerando suas 
transformações digitais. Noventa por cento dos profissionais de 
marketing afirmam que sua estratégia de engajamento digital mudou 
desde o início da pandemia.

02

A colaboração impulsiona a era do vender de qualquer lugar
Não mais vinculada a escritórios, a força de trabalho distribuída está 
reavaliando a forma de se envolver, não apenas com os clientes, mas uns 
com os outros. Setenta e cinco por cento dos profissionais de marketing 
afirmam que a pandemia mudou permanentemente a forma como eles 
colaboram e se comunicam no trabalho.

03

Métricas e KPIs continuam evoluindo
Os profissionais de marketing estão reavaliando o que é um marketing 
bem-sucedido, à medida que o trabalho deles se torna mais estratégico 
e valioso para o negócio em geral. Setenta por cento dos CMOs alinham 
seus KPIs com os KPIs do CEO.

05

Os dados são a alma do marketing
Os dados permitem aos profissionais de marketing oferecer o 
engajamento personalizado e confiável que os clientes esperam, mas 
gerenciá-los está se tornando cada vez mais complexo. Entre 2021 e 
2022, os profissionais de marketing esperam um aumento de 40% no 
número de fontes de dados que usam.

04
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Os profissionais de marketing estão 
passando por mudanças em escala e 
velocidade sem precedentes, da mesma 
forma que os negócios em geral. Afetados 
por uma pandemia e todos os seus efeitos 
sobre as expectativas e comportamentos 
dos clientes, os profissionais de marketing 
estão repensando em tudo - dos canais 
que usam até como definem o sucesso.

Os profissionais de 
marketing adotam 
as mudanças com 
otimismo

01

Até que ponto os profissionais de marketing afirmam que as seguintes opções 
mudaram desde antes da pandemia

O mundo se transformou, e o marketing também

Completamente modificado

Um pouco modificado

Nenhuma mudança

Estratégia de 
engajamento digital

Estratégia do local 
de trabalho

Desafios organizacionais

Fluxos de trabalho e 
processos

Prioridades organizacionais

Estratégia de gerenciamento 
de dados

Combinação de canais 
de marketing

Estratégia de conteúdo

Importância relativa de 
métricas/KPIs

48%

48%

47%

45%

45%

45%

44%

43%

39%

42%

42%

44%

44%

45%

43%

45%

45%

47%

10%

11%

9%

11%

10%

12%

11%

11%

15%
    A velocidade da mudança no 
último ano nos impulsionou 
para níveis de inovação de 
marketing nunca vistos antes. 
Experimentamos coisas novas, 
aprendemos difíceis lições, nos 
reerguemos e seguimos em frente. 
É incrível pensar aonde chegamos 
com as experiências digitais 
que agora podemos oferecer, 
criadas com foco incansável no 
sucesso de nossos clientes e 
parceiros atenciosos.” 

TARIQ HASSAN
CMO, PETCO
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Longe de se sentirem derrotados por 
mais de um ano de crise, os profissionais 
de marketing estão entrando na próxima 
fase de seu trabalho com otimismo e 
propósito renovados. Na verdade, 66% 
dos profissionais de marketing esperam 
um crescimento de receita em suas 
empresas nos próximos 12 a 18 meses. 
Além disso, os profissionais de marketing 
entendem que têm um papel maior para 
chegar a esse crescimento; 77% dos 
profissionais de marketing acham que 
seu trabalho oferece mais valor agora 
do que há um ano.
No entanto, otimismo e objetivo não 
significam complacência, e isso é 
particularmente verdadeiro em épocas de 
mudança. Oitenta e oito por cento dos 
CMOs afirmam que seu marketing deve 
se transformar para ser competitivo.

61% dos profissionais de alto 
desempenho afirmam que os 
funcionários estão tendo impacto 
sobre a estratégia de marketing 
vs. 47% dos profissionais de 
baixo desempenho.

01

Expectativas 
de receitas nos 
próximos 12 a 

18 meses

Profissionais de marketing que dizem que os seguintes fatores afetam sua estratégia

Os profissionais de marketing estão otimistas à medida que 
suas estratégias mudam

66% de crescimento

30% estável

4% em declínio

Clientes

Tecnologia

Transformação do modelo de negócios

Pressão competitiva

Colaboradores

Regulamentações

63%

59%

57%

55%

51%

41%

Os profissionais de 
marketing adotam 
as mudanças com 
otimismo
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Mesmo que os profissionais de marketing 
estejam entrando em uma nova era de 
engajamento do cliente, alguns esforços 
comprovados são tão importantes 
quanto antes. A inovação para clientes 
em rápida mudança e a interação com 
eles em tempo real permanecem com as 
prioridades e os desafios mais urgentes 
dos profissionais de marketing.

À medida que os profissionais 
de marketing se concentram na 
inovação, eles também se preocupam, 
especialmente, com a melhoria do 
ROI e dos modelos de atribuição para 
entender o que está funcionando e o 
que não está. Em uma nova realidade 
de “trabalho de qualquer lugar”, em que 
as equipes são distribuídas e o papel do 
escritório mudou, a colaboração também 
é a principal prioridade, assim como as 
estruturas e os processos organizacionais 
que foram projetados para uma 
época diferente.

01

Os profissionais de marketing enfrentam uma combinação de 
prioridades e desafios novos e conhecidos
Principais prioridades dos profissionais de marketing

Principais desafios dos profissionais de marketing

Novas 5 prioridades de 2021Retirado das 5 prioridades de 2020

Inovação

Interagir com os clientes em tempo real
Criar uma jornada de cliente coesa entre 
canais e dispositivos

Melhorar o ROI/a atribuição de marketing

Melhorar a colaboração

1

2

3

4

5

Interagir com os clientes em tempo real

Inovação
Criar uma jornada de cliente coesa 
entre canais e dispositivos

Colaboração

Estruturas e processos organizacionais insuficientes

1

2

3

4

5

Os profissionais de 
marketing adotam 
as mudanças 
com otimismo
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Como sempre, os profissionais de 
marketing enfrentam desafios para 
alocar recursos limitados, à medida que 
as expectativas do cliente aumentam 
e seus comportamentos evoluem. 
Publicidade, tecnologia, conteúdo e 
eventos consomem partes similares dos 
orçamentos de marketing, juntamente 
com os custos associados a salários e 
treinamento. Para os profissionais de 
marketing B2B, a necessidade agregada 
de programas de marketing baseado em 
conta (ABM) adiciona outro item de linha.

01

Base: CMOs e VPs de marketing. 
* Inclui: profissionais de marketing B2B e B2B2C.

Publicidade

Ferramentas e tecnologia

Conteúdo

Eventos e patrocínios

ABM - Marketing Baseado em Contas

Outros

Pessoas (p.ex., salários, treinamento)

19%
22%

19%

20%

17%

16%

5%

16%

16%

14%

16%

4%

15%

Alocações de 
orçamento 

de marketing 
B2C

Alocações de 
orçamento 

de marketing 
B2B*

    A capacidade de ajustar-se a mudanças 
rápidas nas condições do mercado é 
fundamental em 2021. Este é um ano 
de transição e um ano de oportunidade. 
Os profissionais de marketing precisam 
redobrar esforços em investimento 
crítico e áreas de oportunidade para 
executar o Plano A, ao mesmo tempo 
que eles têm o Plano B e o Plano C 
prontos. Priorizar tecnologia, conteúdo 
e habilidades das pessoas para esta era 
digital em primeiro lugar ajudará os 
profissionais de marketing a se manter 
na vanguarda, independentemente do 
que o futuro reserva.”
 
GUILLERMO PLASENCIA
CMO E COFUNDADOR, JOINMYTRIP.COM

Os orçamentos de marketing abrangem vários objetivos

Os profissionais de 
marketing adotam 
as mudanças 
com otimismo
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02

Entre as mudanças, a experiência do cliente ainda é o 
mais importante

A mudança pode estar acontecendo 
para os profissionais de marketing, mas, 
pelo menos, um princípio permanece 
o mesmo: a experiência do cliente é o 
ponto de partida.

80% dos clientes concordam 
que a experiência fornecida 
por uma empresa é tão 
importante quanto seus 
produtos e serviços.*

Os profissionais de marketing estão 
mantendo o foco e a liderança quando 
se trata de impulsionar a experiência do 
cliente na jornada do cliente. 80% dos 
profissionais de marketing afirmam que 
a experiência do cliente é o principal 
diferencial competitivo.

No entanto, à medida que os clientes 
mudaram os canais que usavam e as 
experiências que preferiam, atender às 
expectativas dos clientes - sem mencionar 
entendê-las -, tornou-se algo ainda mais 
desafiador. Setenta e dois por cento dos 
profissionais de marketing afirmam que 
atender às expectativas dos clientes é 
mais difícil do que era há um ano.

À medida que os clientes se tornam 
digitais, o marketing cresce

dos profissionais de 
marketing afirmam 

que suas organizações 
lideram as iniciativas de 

experiência nos negócios

80%

86%
81%

72%

Entrevistados de alto desempenho

Entrevistados de desempenho moderado

Entrevistados de baixo desempenho

* Salesforce State of the Connected Customer Report, outubro 
de 2020.

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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02

Inovação é essencial à medida que as expectativas do 
cliente evoluem

O ponto central para as expectativas 
do cliente em constante mudança é 
a migração rápida e substancial para 
canais digitais que permanecerão no 
longo prazo. Após a pandemia, sessenta 
e um por cento dos clientes esperam 
passar mais tempo na Internet do que 
passavam antes.*

Esses clientes cada vez mais digitais 
esperam que as empresas das quais 
compram acompanhem o ritmo. 
Oitenta e oito por cento dos clientes 
esperam que as empresas acelerem 
suas iniciativas digitais em virtude da 
COVID-19.* Mas as expectativas por 
experiências inovadoras vão além da 
tecnologia em si. Sessenta e nove por 
cento dos clientes afirmam que as 
empresas deveriam oferecer novas 
maneiras de obter produtos e serviços 
devido à COVID-19.* 

A grande maioria dos profissionais de 
marketing reconhece o impacto de mudar 
as expectativas dos clientes em suas 
estratégias digitais.

À medida que os clientes se tornam 
digitais, o marketing cresce

Entrevistados de alto desempenho

Entrevistados de desempenho moderado

Entrevistados de baixo desempenho

As expectativas 
dos clientes estão 
mudando nossas 

estratégias digitais

Lutamos para inovar 
nossas tecnologias, 
táticas e estratégias 

de marketing

92%

85%

74%

31%

33%

48%

Profissionais de marketing que concordam com as seguintes declarações

Total

84%

34%

* Salesforce State of the Connected Customer Report, outubro 
de 2020.

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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02

Organizações de marketing que usam os seguintes canais

Os profissionais de marketing adotaram canais digitais em massa

Os canais digitais solidificaram seu papel central nos kits de 
ferramentas dos profissionais de marketing; mídias sociais, 
anúncios digitais e vídeos são os três meios mais comuns de 
alcançar os clientes. 

Até os canais digitais que talvez tenham sido classificados como 
emergentes nos últimos anos estão tendo adoção em massa. 
Por exemplo, mensagens móveis são usadas por 69% dos 
profissionais de marketing, e quase dois terços das organizações 
usam mídia de áudio, como podcasts e anúncios de streaming.

À medida que os clientes se tornam 
digitais, o marketing cresce

Redes 
sociais

Anúncios 
digitais

Vídeo Conteúdo 
digital

Site/app Eventos e 
patrocínios

Email Dispositivos 
móveis

Publicidade 
por mala 
direta/

impressão

Áudio TV/OTT

91% 91% 90% 88% 86% 84%
76%

69% 69% 66%
53%



SALESFORCE RESEARCH 13STATE OF MARKETING, 7A EDIÇÃO

02

Compartilhamento estimado de formatos de eventos

Vídeo é a estrela de 2021

Formatos de eventos híbrido e virtual vieram para ficar

Com os clientes em grande parte 
confinados em casa com seus 
dispositivos, faz sentido que os canais 
digitais se tornem mais valorizados do 
que nunca. Noventa por cento dos 
profissionais de marketing afirmam que 
sua estratégia de engajamento digital 
mudou desde antes da pandemia, e 
89% dizem que a combinação de canais 
de marketing mudou.

Vídeo, do YouTube ao TikTok e Twitch, foi 
especialmente aclamado por profissionais 
de marketing no ano passado, com 
mídias sociais e anúncios digitais, como 
displays, ficando logo atrás. Até mesmo 
o que poderia ser considerado o canal 
mais analógico de todos - os eventos e 
patrocínios - está se tornando digital, e os 
profissionais de marketing esperam que 
a tendência para formatos de eventos 
virtuais e híbridos seja levada para 2022.

À medida que os clientes se tornam 
digitais, o marketing cresce

Canais com os maiores aumentos de valor durante o ano passado

Atendimento presencialVirtual Ambiente híbrido

2020

2022

32%

30%30%40%

32%35%

Vídeo

Redes sociais
Anúncios digitais

Conteúdo digital

Site/app

1

2

3

4

5
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02

Os profissionais de marketing que descrevem sua coordenação entre canais da 
seguinte forma

A coordenação entre canais está ficando mais sofisticada
O uso e o valor dos canais digitais em 
si são apenas parte da história. Tão 
importante quanto isso é até que ponto 
os profissionais de marketing podem 
aproveitar esses canais para transmitir 
a mensagem certa, no momento 
certo. Setenta e oito por cento dos 
profissionais de marketing afirmam que 
engajam os clientes em tempo real em 
um ou mais canais de marketing.

Mais de dois terços dos profissionais 
de marketing descrevem agora sua 
coordenação entre canais como dinâmica, 
o que significa que as mensagens 
evoluem de forma hiperpersonalizada 
com base nas ações do cliente. Em 2018, 
menos de um terço dos profissionais 
de marketing relatavam coordenação 
dinâmica entre canais.

84% dos profissionais de 
marketing afirmam que 
adaptam as estratégias e 
táticas de marketing com base 
nas interações com os clientes.

À medida que os clientes se 
tornam digitais, o marketing cresce

Dinâmica Duplicada Isolada

2021

2020

2018

68%

53%

31% 39% 29%

32% 15%

24% 8%
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02

Organizações de marketing que usam as seguintes tecnologias

À medida que o envolvimento digital do cliente aumenta, o kit 
de ferramentas do profissional de marketing também cresce

Embora a demanda por criatividade por parte dos profissionais 
de marketing não vá aumentar em breve, a natureza cada 
vez mais digital do engajamento do cliente significa que os 
profissionais de marketing com conhecimento de várias áreas 
também são especialistas em tecnologia. Oitenta e três por 
cento dos profissionais de marketing afirmam que sua 
capacidade de atender às expectativas dos clientes depende 
de seus recursos digitais; 83% dizem que seu trabalho será 
mais orientado por tecnologia após a pandemia do que antes.

Os sistemas de CRM (Customer Relationship Management, 
Gerenciamento de relacionamento com o cliente) são a 
tecnologia mais predominante para os profissionais de 
marketing, mas eles são acompanhados por um conjunto de 
outras ferramentas e plataformas que ajudam a organizar e 
interpretar os dados, automatizar os processos e medir os 
resultados, entre outros recursos.

À medida que os clientes se 
tornam digitais, o marketing cresce

Sistema CRM Ferramentas de 
análise/medição de 

marketing

Automação 
de marketing/
gerenciamento 

de jornada

Plataforma 
ABM*

Ferramentas de 
gerenciamento 
de interação/

personalização

Provedor de 
serviços de e-mail 

(ESP)

Plataformas de 
gerenciamento de 

conteúdo

Plataforma 
de dados do 

cliente 
(CDP)

Plataforma de 
gerenciamento 

de dados 
(DMP)

 Inteligência 
artificial 

(IA)

Ferramentas de 
atribuição de 

marketing

Plataformas de 
publicidade

89% 88% 83% 81% 81% 79% 77% 75% 71% 70% 70%
64%

*Base: profissionais de marketing B2B e B2B2C. 



Experiências personalizadas em 
canais individuais

Impulsionar as próximas 
melhores ações

Personalização da jornada geral 
do cliente

Automatizar as interações com 
o cliente

Personalização das experiências 
individuais do canal

Automação do processo

Segmentação aprimorada 
dos clientes

Obter perspectivas dos dados

Impulsionar as próximas 
melhores ações

Automatizar as interações com 
o cliente

1

2

3

4

5
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EM DESTAQUE: 
Inteligência 
artificial

Os profissionais de marketing adotam a 
inteligência artificial (IA) porque os clientes 
adotam. Sessenta por cento dos clientes 
estão abertos ao uso de IA para melhorar 
suas experiências.*

Em comparação com os 57% de 2020, 
60% dos profissionais de marketing têm 
uma estratégia de IA totalmente definida, 
embora a lacuna entre os profissionais de 
alto desempenho e a concorrência de baixo 
desempenho persista. 

Como a IA é uma tecnologia mais recente, 
os profissionais de marketing estão 
experimentando em diferentes casos de 
uso, com maior ênfase em impulsionar 
as melhores ações, na automação e 
personalização de processos.

Os casos de uso de IA em marketing estão evoluindo

Principais casos de uso de IA entre os profissionais de marketing**

Organizações de marketing com uma estratégia de IA totalmente definida

**Base: Profissionais de marketing que afirma usar IA.

* Salesforce State of the Connected Customer Report, outubro de 2020.

2020 2021

Entrevistados 
de alto 

desempenho

Entrevistados 
de desempenho 

moderado

Entrevistados 
de baixo 

desempenho

64% 62%

45%

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/


Explore os dados no nível de país 
no Tableau.
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As organizações de marketing fizeram 
uma notável descoberta durante mais de 
um ano de diversos pedidos para ficar em 
casa: os funcionários podem trabalhar de 
qualquer lugar.

82% das organizações de 
marketing estão adotando 
novas políticas de 
trabalho remoto.

Como muitas mudanças feitas durante 
2020 e 2021, a mudança para trabalhar 
de qualquer lugar vai ficar, embora a 
extensão em que ela vai ficar variará de 
acordo com a região. Por exemplo, a 
maioria dos profissionais de marketing 
nos EUA e Canadá espera voltar ao 
escritório em tempo integral, porém 
mais de um terço deles espera trabalhar 
em um ambiente híbrido. Isso é um 
grande contraste com os profissionais 
de marketing no Oriente Médio e na 
África, em que menos de um terço espera 
trabalhar no escritório em tempo integral.

A colaboração 
impulsiona a era do 
vender de qualquer lugar

03

Profissionais de marketing que esperam trabalhar nos seguintes cenários após 
a pandemia

A era do trabalho de qualquer lugar continuará

Escritório Ambiente híbrido Remoto

EUA e Canadá

Europa

Austrália e 
Nova Zelândia

América Latina

Ásia

Oriente Médio 
e África

57%

48%

45%

42%

40%

32% 60%

51%

50%

48%

46%

34%

6%

8%

8%

9%

9%

8%

https://public.tableau.com/app/profile/salesforceresearch/viz/7thStateofMarketing/MarketersEmbraceChange_1
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Apesar de muitos profissionais de 
marketing estarem fisicamente separados, 
eles não se sentem, necessariamente, 
desconectados uns dos outros. Na verdade, 
a maioria dos profissionais de marketing 
afirma que eles se sentem mais conectados 
a seus gerentes, clientes, colegas e 
parceiros de marketing. Setenta e cinco 
por cento dos profissionais de marketing 
afirmam que a pandemia mudou 
permanentemente a forma como eles 
colaboram e se comunicam no trabalho.

Claro que ajustar-se ao ambiente 
de trabalho de qualquer lugar teve 
desafios. Sessenta e nove por cento dos 
profissionais de marketing afirmam que 
colaborar é mais difícil agora do que 
antes da pandemia. Mas os profissionais 
de marketing estão se adaptando, em 
grande parte reavaliando as ferramentas 
que usam para se conectar. Devido à 
pandemia, 78% das organizações de 
marketing adotaram uma nova tecnologia 
de colaboração no trabalho.

85% dos profissionais de 
marketing afirmam que usam 
conferência em vídeo, e 82% 
afirmam que usam colaboração 
baseada em canal.

A colaboração 
impulsiona a era do 
vender de qualquer lugar

03

Sentimentos de conexão dos profissionais de marketing com os seguintes colegas 
em comparação com um ano atrás

Embora separados fisicamente, muitos profissionais de marketing 
sentem-se mais conectados

Sentem-se mais conectados

Não se sentem nem mais nem menos conectados

Sentem-se menos conectados

Gerente

Clientes

Colegas de 
marketing

Organizações 
parceiras

Colegas de outros 
departamentos

69%

69%

66%

62%

44% 46%

34%

28%

27%

28% 3%

4%

6%

4%

10%
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Os profissionais de marketing têm 
menos probabilidade de se sentirem 
mais conectados aos colegas de outros 
departamentos, e os efeitos são evidentes 
nas experiências dos clientes.

76% dos clientes esperam 
interações consistentes entre 
os departamentos, mas 54% 
afirmam que, em geral, parece 
que os departamentos não 
compartilham informações.*

Ainda assim, a grande maioria dos 
profissionais de marketing diz que eles 
compartilham metas comuns e dados 
relevantes de clientes com seus colegas 
de vendas, atendimento ao cliente e 
comércio eletrônico. As relações entre os 
profissionais de marketing e os colegas de 
TI também são fortes, com a colaboração 
em análise, personalização e outras 
decisões tecnológicas sendo a norma.

A colaboração 
impulsiona a era do 
vender de qualquer lugar

03

* Salesforce State of the Connected Customer Report, outubro de 2020. **Base: profissionais de marketing B2B e B2B2C. 

Os profissionais de marketing mantêm conexões interfuncionais, 
apesar de estarem fisicamente separados

Personalizam 
mensagens com 

base nas ações de 
comércio eletrônico

Compartilham 
metas e métricas 

comuns com as 
equipes de vendas**

Tomam decisões 
de compra de 

tecnologia com o 
departamento de TI

Ocultam o 
marketing aos 

clientes com casos 
de atendimento 

em aberto.

83%

80%

75%

79%

79%

79%

80%

77%

70%

69%

64%

58%

Entrevistados de alto desempenho

Entrevistados de desempenho moderado

Entrevistados de baixo desempenho

Total

80%

79%

77%

64%

Sentimentos de conexão dos profissionais de marketing com os seguintes colegas 
em comparação com um ano atrás

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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04

Da mesma forma que os humanos 
precisam de água, o marketing precisa de 
dados - e muitos dados - para ser eficaz.

78% dos profissionais de 
marketing afirmam que o 
engajamento de seus clientes 
é orientado por dados.

Os profissionais de marketing em geral 
continuam a prever aumentos no número 
de fontes de dados que usarão nos 
próximos anos, com os profissionais de 
marketing B2B especialmente otimistas 
quanto a isso. Os profissionais de alto 
desempenho são muito mais propensos 
a ficarem satisfeitos com sua capacidade 
de usar dados do cliente na criação de 
experiências do cliente mais relevantes do 
que os de baixo desempenho.

Os dados são a alma 
do marketing

* Inclui: profissionais de marketing B2B e B2B2C.

Entrevistados de alto desempenho

Entrevistados de desempenho moderado

Entrevistados de baixo desempenho

B2C

B2B*

dos profissionais 
de marketing estão 

completamente satisfeitos 
com sua capacidade de 
criar experiências mais 

relevantes com os dados 
dos clientes

33%

47%
35%

8%

2020 20202021 20212022
(previsto)

2022
(previsto)

6

10
9

1212

15

Média de fontes de dados usadas

Os dados dos clientes são abundantes, mas usá-los ainda 
é complicado



Explore os dados no nível de país 
no Tableau.

Dados transacionais Identidades digitais conhecidas

Dados transacionais

Interesses/preferências declarados

Dados de parceiros

Interesses/preferências deduzidos

Interesses/preferências declarados

Identidades digitais conhecidas

Identidades offline

Identidades offline

Identidades digitais anônimas

Identidades digitais anônimas

Dados de parceiros

Interesses/preferências deduzidos

Dados não transacionais

Dados não transacionaisDados de terceiros

Dados de terceiros

2020 2021
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04

Classificação da preferência entre as fontes de dados do cliente

Profissionais de marketing que usam as seguintes fontes de dados dos clientes

Identidades 
digitais 

conhecidas

Identidades 
digitais anônimas

Os profissionais de marketing procuram 
várias fontes de dados para alcançar 
clientes individuais e clientes em 
potencial em suas jornadas exclusivas. 
Embora a Apple, o Google e outros 
restrinjam o uso de cookies de terceiros, a 
popularidade relativa das fontes de dados 
está mudando.

Identidades digitais conhecidas, como 
endereços de email e IDs sociais, são 
agora as fontes de dados de clientes 
mais populares, seguidas por dados 
transacionais e interesses e preferências 
declarados. Identidades fora da internet, 
como endereços postais e identidades 
digitais anônimas, como cookies e IDs de 
dispositivos, viram as maiores quedas de 
popularidade ano a ano.

Alteração na 
classificação

2

1

2

2

2

2

1

1

1

Os dados são a alma do 
marketing

81% 84%
74%

66%

EUA e Canadá Europa, Oriente Médio e África

As fontes de dados dos clientes mudam em popularidade

https://public.tableau.com/app/profile/salesforceresearch/viz/7thStateofMarketing/MarketersEmbraceChange_1
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04

Profissionais de marketing que estão totalmente satisfeitos 
com os seguintes aspectos dos dados de seus clientes

A qualidade dos dados de marketing ainda deixa muito a desejar
Com tanta ênfase nos dados dos clientes 
e em suas implicações para marketing, 
é razoável supor que as organizações 
se esforcem para garantir a qualidade 
geral deles. Infelizmente, os profissionais 
de marketing fizeram apenas alguns 
progressos - se fizeram algum -, na 
melhoria da higiene, pontualidade 
e integração dos dados, entre 
outros aspectos.

Os dados são a alma do 
marketing

Qualidade/ 
integridade

Integridade

Acessibilidade

Gerenciamento 
de consentimento

Pontualidade

Integração

Reconciliação 
de identidade

42%

37%

40%

N/D

N/D

39%

37%

37%

34%

34%

35%

34%

34%

33%

2021 2020
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04

Classificação dos casos de uso da tecnologia de gerenciamento de dados dos clientes

Com tantos tipos e fontes de dados à 
disposição, os profissionais de marketing 
estão recorrendo à tecnologia para 
ajudá-los a entender tudo isso. Setenta 
e oito por cento dos profissionais 
de alto desempenho afirmam que 
usam uma CDP (Customer Data 
Platform, Plataforma de dados do 
cliente) vs. 58% dos profissionais de 
baixo desempenho.

As formas como os profissionais de 
marketing utilizam a tecnologia de 
gerenciamento de dados são tão 
variadas quanto o cenário fragmentado 
de soluções, que vai desde plataformas 
de CRM até soluções desenvolvidas 
internamente. Coletar percepções dos 
clientes e gerenciar as escolhas de 
consentimento dos clientes, que são 
propostas altamente valiosas à medida 
que as normas de privacidade evoluem, 
são particularmente populares. Os 
casos de uso menos comuns incluem 
remarketing, como para clientes que 
deixaram os carrinhos de compra de 
comércio eletrônico, ou supressão de 
marketing, por exemplo, para clientes 
com um caso de atendimento ao cliente 
aberto que podem estar insatisfeitos.

Os dados são a alma 
do marketing

Base: Profissionais de marketing que usam uma plataforma de dados do cliente (CDP) ou plataforma de 
gerenciamento de dados (DMP).

Perspectivas do cliente

Gerenciamento de consentimento
Personalização

Reconciliação de identidade

Segmentação de público-alvo

Remarketing
Supressão de marketing

Compartilhamento de informações do 
cliente entre unidades de negócios

1

2

3

4

5

7

8

6

A qualidade dos dados de marketing ainda deixa muito a desejar
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EM DESTAQUE: 
Privacidade

Com a entrada em vigor de leis de 
privacidade, os profissionais de marketing 
estão se acostumando aos poucos com as 
limitações impostas ao uso dos dados dos 
clientes. Em grande parte, isso é graças 
a um esforço para entender e gerenciar 
melhor as preferências do cliente. Setenta 
e oito por cento dos profissionais de 
marketing afirmam ter uma visão 
abrangente de todas as escolhas de 
consentimento do cliente.

Em comparação com o ano passado, os 
profissionais de marketing estão cada vez 
mais excedendo os padrões de privacidade 
e as leis que se comprometeram a seguir. 
Essa tendência coincide com o aumento da 
ansiedade dos clientes devido ao problema.

61% dos consumidores sentem 
que perderam o controle de 
como as suas informações 
pessoais são usadas (mais de 
46% em 2019).*

Profissionais de marketing que concordam com as seguintes afirmações

A privacidade está se tornando menos desafiadora para os 
profissionais de marketing

* Salesforce State of the Connected Customer Report, outubro de 2020.

Vamos além das normas/
padrões para proteger e 

respeitar a privacidade 
dos clientes

É desafiador estar em 
conformidade com as normas 

de privacidade

É desafiador equilibrar a 
personalização com o conforto 

do cliente

61%

57%

26%

32%

29%

33%

2021 2020

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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A definição do sucesso de marketing 
já estava evoluindo antes dos eventos 
de 2020. Mas a mudança radical nas 
expectativas e nos comportamentos do 
cliente, sem mencionar os objetivos de 
negócios, colocou essa evolução em um 
nível mais alto.

78% das organizações de 
marketing mudaram ou 
repriorizaram as métricas devido 
à pandemia.

A receita e o desempenho do funil 
continuam sendo as principais métricas 
para os profissionais de marketing de hoje. 
No entanto, os profissionais de marketing 
se tornaram mais conscientes sobre os 
KPIs em geral, com taxas de indicação de 
clientes, custos de aquisição de clientes 
e engajamento de conteúdo tendo os 
maiores aumentos na popularidade.

Independentemente da métrica específica, 
a natureza cada vez mais estratégica do 
marketing significa que os KPIs devem 
estar alinhados com os KPIs da liderança 
da empresa. Setenta por cento dos CMOs 
alinham seus KPIs com os KPIs do CEO. 

Métricas e KPIs 
continuam evoluindo

05

*Base: profissionais de marketing B2B e B2B2C. 
** Taxa de crescimento = (2021-2020)/2020. Os cálculos são feitos a partir dos números totais.

Organizações de marketing que monitoram as seguintes métricas

Os profissionais de marketing expandiram bastante seus KPIs no 
último ano

Receita

Desempenho do funil 
de marketing/vendas*

Análises da satisfação 
do cliente

Engajamento de 
conteúdo

Custos de aquisição 
de clientes

Taxas de retenção 
de clientes

Análise da Web/dis-
positivo móvel

Taxas/volume de in-
dicação de clientes

Valor de tempo de 
vida do cliente (LTV)

78%

70%

77%

75%

73%

59%

73%

72%

71%

62%

68%

53%

56%

48%

61%

58%

65%

62%

Taxa de 
crescimento 

2020 a 2021**

+12%

+18%

+22%

+23%

+26%

+19%

+14%

+29%

+16%

2021 2020
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As métricas de satisfação do cliente, 
como Net Promoter Scores, continuam 
sendo a medida mais útil do sucesso 
dos profissionais de marketing, o que 
aumenta até mesmo as métricas de receita 
e marketing e funil de vendas. Com os 
clientes atuais e potenciais mudando 
seus hábitos de engajamento digital, 
métricas de engajamento de conteúdo, 
como visualizações de vídeo e presenças 
em eventos virtuais, também se tornaram 
particularmente importantes. O valor de 
tempo de vida do cliente (LTV) completa os 
cinco principais, uma prova da importância 
de manter os clientes existentes satisfeitos, 
apesar de ser a métrica menos monitorada 
em geral.

As métricas são valiosas apenas se uma 
ação puder ser tomada usando essas 
métricas, e os profissionais de marketing 
desenvolveram capacidade de automatizar 
a medição e avaliar os resultados em 
tempo real, permitindo-lhes tomar 
medidas enquanto uma campanha está 
em andamento.

05

Métricas/KPIs de marketing mais valiosos*

Profissionais de marketing que concordam com as seguintes afirmações

A medição de marketing se tornou um esforço em tempo real

Métricas e KPIs 
continuam evoluindo

Entrevistados de 
alto desempenho

Entrevistados de 
desempenho moderado

Entrevistados de 
baixo desempenho

71% 67%

67% 65%
55% 61%

dos profissionais de 
marketing afirmam 
que podem medir 

o desempenho 
da campanha em 

tempo real

66%
dos profissionais de 

marketing afirmam que 
sua avaliação e atribuição 

são automatizadas

64%

Métricas de satisfação do cliente

Receita
Funil de marketing/vendas**

Engajamento de conteúdo

Valor de tempo de vida do cliente (LTV)

1

2

3

4

5

*Base: profissionais de marketing que monitoram a métrica/o KPI correspondente. 
**Base: profissionais de marketing B2B e B2B2C.
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EM DESTAQUE: 
Marketing baseado 
em contas

No relatório “State of Marketing” 
do ano passado, a Salesforce 
descobriu que os programas 
de marketing baseado em 
contas (ABM) tinham se tornado 
extremamente populares entre 
os profissionais de marketing 
B2B, apesar de serem um 
fenômeno relativamente 
novo. Hoje, esses programas 
controlam, em média, 15% dos 
orçamentos de marketing B2B 
e são uma base das estratégias 
gerais de marketing.

Apesar da importância do 
ABM, os profissionais de 
marketing B2B veem margem 
substancial para melhoria em 
seus programas. Menos da 
metade desses profissionais de 
marketing está completamente 
satisfeita com vários aspectos 
de seus programas, desde a 
tecnologia que os capacita até 
seus relacionamentos com os 
comitês de compra.

    Marketing baseado 
em contas continua a 
oferecer um retorno 
considerável sobre 
o investimento de 
nosso negócio. O 
investimento é grande: 
não é fácil alcançar 
o nível necessário de 
alinhamento entre as 
equipes de marketing, 
vendas e serviços. Mas 
as experiências que 
proporcionamos e os 
relacionamentos com os 
clientes que construímos 
fazem com que isso 
valha muito a pena.”
 
HEATHER MALENSHEK 
CMO, LAND O’LAKES, INC. 

Profissionais de marketing completamente satisfeitos com 
os seguintes aspectos de seus programas de marketing 
baseados em contas*

* Profissionais de marketing B2B e B2B2C de base com um programa de ABM. 

Os programas de ABM ainda estão amadurecendo

Tecnologia

Medição e 
acompanhamento 

dos resultados

Planejamento estratégico

Coordenação com equipes 
de vendas e serviços

Recursos de 
personalização

Relacionamento com 
comitês de compra

Identificação de 
contas-alvo

46%

44%

43%

43%

40%

40%

39%

https://www.salesforce.com/form/pdf/6th-state-of-marketing/
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Se o engajamento do cliente digital não definiu marketing 
antes de 2020, ele define agora. E como empreendedores 
que tentaram novos modelos de negócio durante um 
tempo de mudanças extraordinárias, os profissionais de 
marketing estão adotando novas táticas para ganhar a 
atenção de clientes e clientes em potencial.

O conteúdo em vídeo - pré-produzido ou transmitido ao 
vivo -, é extraordinariamente popular, com mais de nove de 
10 profissionais de marketing planejando usá-lo. Mas até 
mesmo experiências virtuais - como aulas de degustação de 
vinhos que ganharam popularidade durante os períodos de 
lockdown -, devem aumentar sua popularidade, mesmo à 
medida que as pessoas saem do lockdown.

DE OLHO NO FUTURO: Táticas de marketing digital

Profissionais de marketing que usam ou planejam usar as seguintes táticas

Os profissionais de marketing estão superando os limites do engajamento digital

Já usa Pretende usar

Vídeo pré-produzido

Vídeos de transmissão ao vivo

Marketing de influenciadores

Conteúdo interativo

Conteúdo gerado pelo usuário

Comunidades virtuais 
de clientes

Áudio pré-produzido

Áudio ao vivo

GIF/memes sociais

Experiências virtuais

81%

73%

66%

61%

60%

57%

56%

55%

46%

46% 33%

42%

28%

28%

29%

33%

30%

27%

19%

13%
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Atualmente, os profissionais de marketing precisam de 
uma base de conhecimentos única e em evolução, que 
mude constantemente entre mentalidades direita e 
esquerda. Dessa forma, os profissionais de marketing estão 
questionando se o treinamento que recebem está ou não 
realmente preparando-os para o sucesso. Apenas 44% dos 
profissionais de marketing classificam o treinamento de 
funcionários que recebem como excelente.

Embora criatividade, conteúdo e comunicação sejam os 
elementos mais comuns dos currículos das organizações de 
marketing, eles são fornecidos apenas por uma minoria de 
empregadores. Ainda menos comum é o treinamento em 
habilidades interpessoais, como inteligência emocional, a 
ciência de dados que sustenta o envolvimento e a atribuição 
digitais do cliente e, talvez, a habilidade mais importante de 
todos em 2021: resiliência.

DE OLHO NO FUTURO: Habilidades e treinamento de marketing

Profissionais de marketing que afirmam que seus funcionários oferecem o treinamento a seguir

À medida que o marketing evolui, o treinamento está ficando para trás

Criatividade

Liderança

Marketing de 
conteúdo

Agilidade/
adaptabilidade

Comunicação

Inteligência 
emocional

Colaboração

Ciência de 
dados

Análise de 
dados

Desenvolvimento 
de software/
codificação

Estratégia de 
campanha

Resiliência

Proficiência 
digital

44%

35%
29% 29% 27%

21% 21%

44% 43% 39% 39% 36% 36%
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Dados 
demográficos 
da pesquisa
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Dados demográficos da pesquisa
Setor

Arquitetura, engenharia e  
construção  ..........................................  3%
Automotivo ........................................... 7%
Comunicações  ....................................  4%
Bens de consumo............................... 10%
Energia e serviços públicos  ...............  5%
Serviços financeiros  ...........................  7%
Governo  ...............................................  1%
Saúde  ...................................................  7%
Ciências biológicas ou  
biotecnologia  ......................................  3%
Manufatura  .......................................  10%
Mídia e entretenimento  ....................  6%
Organizações sem fins lucrativos  .....  5%
Serviços profissionais e de negócios ...  5%
Varejo  .................................................  14%
Cadeia de suprimentos e logística  ...  3%
Tecnologia  ...........................................  5%
Viagem e hospitalidade  .....................  6%
Outros  ................................................  <1%

Tipo da empresa
Business-to-business (B2B)  .............  24%
Business-to-consumer (B2C)  ..........  43%
Business-to-business-to-consumer 
(B2B2C)  .............................................  32%

Porte da empresa
Pequeno (de 21 a 100  
funcionários)  .....................................  31%
Médio (de 101 a 3.500  
funcionários)  .....................................  53%
Corporativo (acima de 3.501 
funcionários)  .....................................  16%

Senioridade
CMO  .................................................... 30%
SVP, EVP ou VP de marketing ............  8%
Diretor de marketing  ........................  26%
Gerente de marketing  ......................  36%

Região
Europa, Oriente Médio e África  ......  36%
Ásia-Pacífico  ......................................  43%
EUA e Canadá  ...................................  10%
América Latina  ..................................  11%

País
África do Sul  ........................................  4%
Alemanha  ............................................  3%
Argentina  .............................................  2%
Austrália  ...............................................  4%
Bélgica  .................................................  2%
Brasil  ....................................................  4%
Canadá  ................................................  3%
Chile  .....................................................  2%

Cingapura  ............................................  3%
Coreia do Sul .......................................  4%
Emirados Árabes Unidos  ...................  2%
Espanha  ...............................................  3%
Estados Unidos  ...................................  6%
Filipinas  ...............................................  4%
França  ..................................................  3%
Holanda  ...............................................  2%
Hong Kong  ..........................................  2%
Índia  .....................................................  4%
Indonésia  ............................................  4%
Irlanda  .................................................  2%
Israel  ....................................................  1%
Itália  .....................................................  4%
Japão  .................................................... 4%
Malásia  ................................................  4%
México  .................................................  4%
Nova Zelândia  .....................................  1%
Países nórdicos  ...................................  2%
Polônia  .................................................  3%
Portugal  ...............................................  1%
Reino Unido  ........................................  3%
Suíça  ....................................................  1%
Tailândia  ..............................................  4%
Taiwan  ..................................................  4%
Vietnã ...................................................  4%
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Segmente os dados por região, setor e muito 
mais em nosso painel interativo Tableau.

Explore os dados do State of Marketing no Tableau!

EXPLORE OS DADOS

https://public.tableau.com/app/profile/salesforceresearch/viz/7thStateofMarketing/MarketersEmbraceChange_1
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