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Uma mensagem  
de Simon Mulcahy

Nosso quarto relatório "State of the Connected Customer" apresenta 
uma visão geral de um mundo abalado por contínuas crises econômicas, 
climáticas, de saúde, de liderança e de justiça social. As vidas pessoais e 
profissionais se fundiram, e os clientes estão pedindo que as empresas 
se adaptem.

Em meio a tanta incerteza, queríamos analisar o novo ambiente de 
interação com os clientes. O que descobrimos é que os comportamentos 
e as expectativas dos clientes mudaram de forma drástica, rápida e 
permanente. Conforme nosso mundo físico foi ficando cada vez menor, 
os elementos digitais imprescindíveis com os quais as empresas têm 
dificuldade há décadas atingiram um ponto crítico de repente. Os 
clientes reivindicam cada vez mais praticidade no universo digital e 
exigem que as marcas inovem mais do que nunca. Eles buscam não só 
experiências mais personalizadas, mas também mais empáticas.

Essas crises afetam muito além das iniciativas digitais das empresas;  
elas criam uma urgência para conquistar e desenvolver confiança e,  
ao mesmo tempo, apoiar e cuidar de todas as partes interessadas,  
que incluem os funcionários, clientes, acionistas e a sociedade como  
um todo. Por sermos uma empresa que considera os negócios como 
uma plataforma de mudanças, acreditamos que devemos ver e reagir  
a tudo isso como um momento de transformação. 

Conforme o mundo vai mudando e se adaptando, esse desafio pode  
(e deve) gerar oportunidades, habilidades e inovações. Ouvir os clientes 
conectados neste momento tão importante e ajustar-se para atender 
às expectativas deles, separará as empresas que sairão mais fortes e 
resilientes deste momento das empresas que terão dificuldade para se 
adaptar. Espero de verdade que você ache estes insights úteis enquanto 
navega por nosso novo mundo.

Diretor de Inovação da Salesforce

Simon Mulcahy
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Na quarta edição do relatório  
"State of the Connected Customer",  
a Salesforce Research entrevistou 12 
mil consumidores e 3.600 clientes 
empresariais do mundo todo para 
entender:

     •  Como as expectativas e os 
comportamentos dos clientes estão 
se transformando em meio às crises 
contínuas

  •  Quais critérios os clientes usam para 
avaliar as marcas em um mundo 
cada vez mais online

  •  Se essa adoção rápida e abrangente 
da tecnologia digital afetará as 
expectativas dos clientes no longo 
prazo

  •  Por que e como os clientes esperam 
que as empresas assumam 
responsabilidades de formas inéditas

Devido ao arredondamento, nem todas as 
somas das porcentagens deste relatório 
serão iguais a 100%. Todos os cálculos de 
comparação são feitos usando números 
exatos (não arredondados).

A Salesforce Research disponibiliza insights fundamentados 
em dados para ajudar as empresas a transformar a forma 
como potencializam o sucesso de seus clientes. 
Veja todos os relatórios em salesforce.com/research.

Conteúdo deste  
relatório Os dados deste relatório são provenientes de um estudo duplo-cego 

realizado de 16 de julho a 18 de agosto de 2020. Os entrevistados 
representam 27 países de seis continentes. Os dados foram ponderados 
para representar a população geral com precisão. Todos os entrevistados 
são de outras empresas. Para saber mais dados demográficos da 
pesquisa, consulte a página 40.

3.600 
clientes empresariais 
entrevistados no 
mundo todo 

12.000 
consumidores  
entrevistados no  
mundo todo 
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Resumo executivo

Uma sequência contínua de crises 
afetou todos os aspectos da vida, 
gerando uma mudança de base 
na forma como os clientes se 
conectam com as marcas. Para as 
empresas de todos os setores,  
as consequências disso são 
enormes.

Empatia, personalização, 
praticidade e transformação digital 
são os segredos do relacionamento 
com os clientes. À medida que 
esses mesmos clientes reavaliam 
o papel de suas empresas na 
sociedade, a noção de um 
capitalismo que inclua todas as 
partes interessadas é cada vez 
mais incorporada às decisões de 
compra.

As conexões com os clientes são essenciais em meio às crises

Os acontecimentos deste ano estremeceram os relacionamentos dos 
clientes e as marcas. Em um momento em que reinam a incerteza e a 
confusão, as marcas têm a oportunidade de reforçar e reconquistar a 
confiança de clientes novos e fiéis. Noventa por cento dos clientes dizem 
que a forma como uma empresa age durante uma crise demonstra sua 
confiabilidade.

01

A compreensão e a praticidade geram diferenciação

À medida que as pessoas passam por mudanças e incertezas, a empatia 
e o apoio às necessidades, expectativas e desafios únicos dos clientes 
são tão essenciais quanto proporcionar uma experiência prática e 
conectada que elimine dificuldades desnecessárias em um momento 
estressante. Cinquenta e quatro por cento dos clientes afirmam que, 
em geral, parece que os departamentos de vendas, atendimento e 
marketing não trocam informações.

02

O momento da verdade para os elementos digitais imprescindíveis

O comportamento baseado nas tecnologias digitais chegou para ficar, 
porque os clientes estão desenvolvendo novos hábitos que durarão 
muito tempo. Conforme o engajamento digital aumenta, os clientes 
esperam que as empresas digitalizem suas operações para oferecer 
interações em vários canais e com muito contato. Tudo isso depende 
muito do uso das informações pessoais, e os clientes estão pedindo uma 
gestão melhor e mais transparente desses dados. Oitenta e oito por 
cento dos clientes esperam que as empresas acelerem suas iniciativas 
digitais em virtude da COVID-19.

03

Os clientes exigem que as marcas demonstrem seus valores

A resolução de antigos problemas sociais, econômicos e ecológicos é 
uma pauta em voga, e a sociedade está exigindo que as empresas façam 
sua parte na correção desses erros. Priorizar apenas as responsabilidades 
de uma empresa para com seus acionistas é um risco para os resultados 
financeiros. Oitenta e seis por cento dos clientes dizem que o papel 
social das empresas está mudando.

04
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Em decorrência de uma pandemia global 
que nossa sociedade não vivenciava há mais 
de um século, todos os aspectos das nossas 
vidas pessoais e profissionais mudaram. 
Da forma como interagimos uns com os 
outros, às nossas práticas de circulação e ao 
local onde realizamos nosso trabalho (para 
alguns de nós), nossas experiências diárias 
são bastante diferentes em comparação ao 
início de 2020.

O relacionamento existente entre os clientes 
e as marcas não é imune a essa onda de 
mudanças. Seja comprando para si mesmos 
ou em nome de suas empresas, essa 
transição tão repentina dos clientes para um 
estilo de vida concentrado nas tecnologias 
digitais tem implicações que vão muito 
além de nossas crises atuais.

Essa nova dinâmica — além de toda a 
incerteza econômica existente — traz 
desafios gigantescos para as empresas de 
todos os setores, mas também representa 
uma oportunidade de repensarmos e 
redefinirmos a forma como as empresas 
interagem com os clientes e agregam valor 
por meio desses relacionamentos.

01 As conexões com os 
clientes são essenciais 
em meio às crises

Clientes que dizem ter visto uma transformação nestes processos durante 2020

Mudanças inéditas estão acontecendo em tempo real

Obtenção de bens e serviços

63%

Interação com as empresas

57%

Condução da vida offline Condução da vida online

62%

Consulte as páginas 29 e 30 para ver mais segmentações de dados.

62%
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Apesar das mudanças que têm afetado as 
empresas e os clientes com uma velocidade 
e uma escala inéditas, a experiência dos 
clientes continua inabalável como um 
importante diferencial competitivo. Junto 
com a experiência dos funcionários (conforme 
descoberto em outras pesquisas), a experiência 
dos clientes também funciona como um 
acelerador de receita.* 

Oitenta por cento dos clientes atribuem a 
mesma importância aos fatores "interação 
impecável" e "qualidade dos produtos":  
é a mesma proporção que víamos durante a 
expansão econômica de 2018. Esse número 
inclui 83% da geração Y, bem como 85% 
dos clientes empresariais, cujo alto nível de 
exigência evidencia a relevância da experiência 
do cliente para as empresas B2B e B2C.

As experiências extraordinárias ajudam 
as empresas a conquistarem muito mais 
que números de vendas: elas criam 
relacionamentos. Cinquenta e três por cento 
dos clientes dizem que sentem uma conexão 
emocional com as marcas das quais mais 
compram.

01 As conexões com os 
clientes são essenciais 
em meio às crises Em meio às crises, a experiência continua sendo um diferencial importante

A experiência que uma empresa proporciona é tão 
importante quanto seus produtos e serviços

Cliente empresarial

Consumidor80%

79%

85%

Consulte as páginas 27 e 28 para ver mais segmentações de dados. 
*"The Experience Equation", Salesforce em parceria com a Forbes 
Insights, outubro de 2020.
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54%

54%

Agora, todas as empresas estão sendo 
desafiadas a satisfazerem um conjunto 
totalmente novo de necessidades e 
expectativas dos clientes, sem importar o 
quanto elas já tenham conseguido oferecer 
experiências excelentes no passado.  
E, em grande parte, essas necessidades 
e expectativas são fundamentadas no 
mundo digital.

Embora a maioria (54%) dos clientes 
acredite que as empresas tenham o dever 
de oferecer novos produtos e serviços 
em resposta à COVID-19, esse número 
é bem menor que os 69% que esperam 
ver as empresas oferecendo os produtos 
e serviços que sempre ofereceram, mas 
em novos formatos (ou seja, em versões 
digitais de experiências presenciais).  
A geração Z tem um interesse ainda maior 
nas inovações digitais.

As novas opções de interação (inclusive 
por meio de canais digitais) também são 
populares nesse mundo do distanciamento 
social, principalmente entre as gerações 
mais jovens.

01 As conexões com os 
clientes são essenciais 
em meio às crises A inovação digital gera um novo padrão de interação 

Ações que os clientes dizem esperar das 
empresas em resposta à COVID-19

Baby boomer Geração X Geração Y Geração Z

64%

45%

55%

55%

57%

53%

46%

61%

70%

71%

77%

61%

Oferecer novas formas 
de conseguir produtos/
serviços existentes (por 

exemplo, versões digitais 
de experiências que 

sempre foram presenciais)

Expandir os métodos de 
interação com os clientes 

Oferecer novos tipos de 
produtos e serviços

69%

88% dos clientes  esperam que suas 
empresas acelerem suas iniciativas 
digitais devido à COVID-19.

Total
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O aumento da vida digital não é o único 
transtorno relacionado aos clientes com 
os quais as empresas devem lidar. Este 
momento é, de longe, a hora certa para 
as empresas ajustarem a forma como 
funcionam, interagem e contribuem 
com a sociedade em várias áreas. 

Desde a forma como tratam o meio 
ambiente, o atendimento e suporte que 
oferecem, e a própria natureza de seus 
modelos de negócios, a grande maioria 
dos clientes vê uma necessidade grande 
ou moderada de melhoria em vários 
aspectos. 

A confiança, que é a base de qualquer 
relacionamento, fica acima de todos os 
outros elementos imprescindíveis. 99% 
dos clientes acreditam que as empresas 
precisam melhorar sua confiabilidade.

01 As conexões com os 
clientes são essenciais 
em meio às crises Os clientes querem ver uma renovação das marcas

Nível das melhorias empresariais que costumam ser 
necessárias, de acordo com os clientes

Confiabilidade

Práticas ambientais

Atendimento e suporte

Produtos

Práticas sociais

Tecnologia

Modelos de negócios

60%

55%

50%

46%

45%

44%

35%

32%

34%

41%

44%

42%

43%

49%

7%

9%

8%

9%

11%

11%

14%

1%

2%

1%

1%

2%

2%

2%

Muito necessário

Um tanto quanto necessário

Um pouco necessário

Sem necessidade

78% dos clientes   afirmam que as  
crises deste ano devem ser um  
catalisador para melhorar as  
empresas.

Consulte as páginas 34 e 35 para ver mais segmentações de dados.
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A importância de conquistar a confiança 
dos clientes não é nenhuma novidade, 
mas sua relevância aumenta em meio 
a uma série de crises sucessivas. Hoje 
em dia, além de darem mais ênfase 
à importância da confiança em seus 
relacionamentos com as marcas, os 
clientes também estão sendo mais 
exigentes antes de confiarem em uma 
marca. 

À medida que as regras e visões de 
mundo mudam e que as ações das 
organizações ficam sujeitas a análises 
mais intensas, as ações das empresas 
têm mais consequências aos olhos do 
público. Essas ações podem influenciar 
se os clientes continuarão ou não seu 
relacionamento com uma marca e 
se novos clientes terão ou não terão 
interesse em iniciar um relacionamento 
com ela.

01 As conexões com os 
clientes são essenciais 
em meio às crises A confiança está sendo muito mais reforçada (ou não)

confiam menos em uma 
empresa por causa de sua 
reação às crises deste ano31%

confiam mais em uma 
empresa por causa de sua 
reação às crises deste ano51%

Clientes que concordam com as seguintes afirmações

É difícil uma empresa 
conquistar minha 

confiança

54%
61%

A confiabilidade de uma 
empresa é mais importante 
hoje em dia que há um ano

73%

82%

2019

2020

90% dos clientes   dizem que a forma 
como uma empresa age durante uma 
crise revela sua confiabilidade.

Consulte a página 42 para ver mais segmentações de dados.
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Embora a maioria da população costume 
acreditar que as empresas sejam honestas 
e atuem pensando no que é importante 
para as outras partes envolvidas, uma 
minoria significativa (de até mais de um 
terço em alguns casos) tem suas dúvidas. 
Essas pessoas não só questionam se as 
empresas têm um foco no cliente, mas 
também se o comportamento delas como 
cidadãos corporativos é satisfatório. 

Analisar a opinião das diferentes gerações 
também é útil para as empresas que 
querem reforçar a confiança — e por um 
motivo inesperado. Os baby boomers,  
com toda sua experiência de vida, 
costumam ser a geração mais cética 
quando se trata das ações e motivações 
das empresas. No entanto, a geração Z, 
que é a mais jovem, não fica muito atrás. 
Na verdade, os clientes da geração Z são 
um pouco mais propensos que os baby 
boomers a duvidar da honestidade de uma 
empresa. Por outro lado, a geração Y é a 
que mais confia nas empresas.

01 As conexões com os 
clientes são essenciais 
em meio às crises Os baby boomers e a geração Z são bastante céticos

Clientes que dizem o seguinte

Não acredito 
que as empresas 
digam a verdade

Não acredito que 
as empresas atuem 

sempre pensando no 
que é melhor para a 

sociedade

Não acredito que 
as empresas atuem 

sempre pensando  
no que é melhor 

para o cliente

48% dos clientes   dizem que 
costumam confiar nas empresas.

Baby boomer Geração X Geração Y Geração Z

Total

42%

41%

36%

45%

40%

37%

44%

42%

36%

31%

35%

44%

41%

39%

50%

Consulte as páginas 27 e 28 para ver mais segmentações de dados.
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Em geral, os vendedores estão ficando aquém das 
expectativas dos clientes empresariais por não demonstrarem 
uma compreensão das circunstâncias de cada cliente e 
por priorizarem produtos, não soluções. Em nossa última 
pesquisa com profissionais de vendas, os de alto desempenho 
(que constituem apenas 9% dos entrevistados e são os mais 
confiantes em sua capacidade de fechar negócios) eram 
24% mais propensos que os colegas de baixo desempenho a 
dizerem que têm uma conexão pessoal com os clientes.*

Nos relacionamentos B2B com os clientes, a confiança é 
conquistada quando os vendedores oferecem soluções 
personalizadas com base em uma compreensão clara dos 
desafios e metas específicos de uma empresa.

Em destaque: os relacionamentos B2B não atendem às expectativas

Quando uma recessão econômica reduz as verbas e leva 
os clientes empresariais a uma priorização clara dos seus 
investimentos, esses relacionamentos de consultoria com 
base em confiança ficam ainda mais essenciais.

dos clientes empresariais esperam 
que os vendedores demonstrem 
uma compreensão sólida dos 
negócios do cliente

85%
dos clientes empresariais 
dizem que, muitas vezes, os 
vendedores sabem o bastante 
sobre os negócios do cliente

57%

dos clientes empresariais 
esperam que os vendedores 
desenvolvam soluções, em vez 
de promover produtos

66%
dos clientes empresariais dizem 
que a maioria das interações 
de vendas se concentra em 
produtos, não em soluções

63%

dos clientes empresariais esperam 
ter com os vendedores um 
relacionamento de consultoria 
com base na confiança

dos clientes empresariais dizem 
que a maioria das interações de 
vendas parece uma transação73%

84% dos clientes empresariais   são mais propensos a 
comprar de uma empresa que demonstre compreender 
os objetivos de negócios do cliente.

Expectativa Realidade

*"State of Sales", Salesforce, setembro de 2020.
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Como em qualquer relacionamento,  
a conexão entre o cliente e a empresa 
precisa ser fomentada para atingir todo o seu 
potencial. Portanto, a função do atendimento 
ao cliente evoluiu, deixando de abordar 
apenas problemas imediatos e passando a 
promover uma sensação de cuidado.

Um excelente atendimento ao cliente não 
beneficia apenas a confiança e a interação, 
mas também os resultados financeiros, 
podendo até recuperar uma confiança 
perdida. Noventa e um por cento dos 
clientes dizem que são mais propensos a 
fazer outra compra após uma excelente 
experiência de atendimento.

Essas experiências de atendimento 
fenomenais são personalizadas, perfeitas e 
rápidas — algo simples na teoria, mas difícil 
na prática.

02 A compreensão e a 
praticidade geram 
diferenciação

As experiências de atendimento são fundamentais

Clientes que concordam com as seguintes afirmações

91%

78%

71%

58%

Uma experiência positiva  
de atendimento ao cliente 
aumenta minha chance de  

fazer outra compra

Eu perdoaria uma empresa 
por um erro após receber um 

atendimento excelente

Já decidi fazer uma compra 
com base na qualidade do 

atendimento ao cliente

As crises deste ano  
aumentaram meu nível de 

exigência com relação ao 
atendimento ao cliente 83% dos clientes   esperam interagir 

com alguém imediatamente ao entrar 
em contato com uma empresa — o que 
representa um aumento com relação 
aos 78% de 2019.

52% dos clientes   descrevem a maioria 
das interações de atendimento como 
fragmentadas.

Consulte as páginas 29–33, 37 e 38 para ver mais segmentações de dados.
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A personalização ficou tão onipresente 
que, hoje em dia, a maioria dos clientes 
têm a expectativa de recebê-la em todas as 
interações.

Em um momento no qual os clientes estão 
passando por circunstâncias específicas, 
inéditas e em constante transformação, 
a personalização faz parte de algo maior: 
uma compreensão do cliente por completo 
e, no fim das contas, empatia por quem ele 
é. Se uma pessoa tiver perdido o emprego, 
por exemplo, seria um absurdo enviar para 
ela uma oferta de um artigo caro que ela 
tenha pesquisado no passado. Da mesma 
forma, se um empresário tiver precisado 
reduzir os investimentos, provavelmente 
não é o momento ideal para propor o 
upgrade de um produto ou serviço.

Demonstrar empatia por cada pessoa em 
grande escala não é nada fácil, mas os 
clientes têm uma percepção muito clara 
da discrepância que existe entre suas 
expectativas e a realidade.

02 A compreensão e a 
praticidade geram 
diferenciação

As empresas ficam muito aquém das expectativas dos clientes

dos clientes esperam  
que as marcas  

demonstrem empatia

68%
dos clientes 

dizem que as 
marcas costumam 

demonstrar empatia

37%

dos clientes esperam que  
as empresas entendam  

suas necessidades e 
expectativas  
específicas

66%
das empresas 

costumam tratar 
os clientes como 
indivíduos únicos

34%

52% dos clientes    esperam que as 
ofertas sejam sempre personalizadas —  
o que representa um aumento com 
relação aos 49% de 2019.

Expectativa Realidade

Consulte as páginas 39 e 40 para ver mais segmentações de dados.
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Mesmo as marcas com uma reputação 
excelente podem passar por dificuldades se 
não facilitarem a vida dos clientes. À medida 
que o poder de compra dos nativos digitais 
aumenta, a definição de praticidade também 
muda.

Todas as gerações acham a praticidade 
mais importante que a marca, mas isso é 
mais aplicável ainda à geração Z, um grupo 
acostumado a ter tudo sob demanda com um 
mero toque ou movimento na tela.

Por causa disso, essa geração está 
experimentando formas novas e tradicionais  
de simplificar as compras. Hoje em dia,  
o número de clientes dos portais de 
contas com autoatendimento, que foram 
popularizados pelos bancos de varejo, é maior 
que o número de pessoas que não usam 
esses portais. Um número maior de opções 
modernas que usam inteligência artificial (IA) 
e automação também está ganhando força.

Na atual crise de saúde pública, os serviços de 
redução de riscos (como a retirada de produtos 
nas lojas) também estão em ascensão.

02 A compreensão e a 
praticidade geram 
diferenciação

A praticidade ainda é essencial

Clientes que acham a praticidade 
mais importante que a marca

67%

70%
69% 76%

Já usa

Tem interesse em usar

Não tem interesse em usar

Nível de uso ou interesse dos 
clientes nas seguintes soluções

Portais de contas com autoatendimento

Chatbots para um atendimento simples ao  
cliente

Serviços de assinatura recorrente

Fazer um pedido antecipado de itens novos  
ou esgotados

Retirada na loja

Repetição automática de pedidos

59%

43%

42%

39%

30%

28% 38% 33%

35% 35%

41% 20%

26% 31%

27% 30%

23% 17%

83% dos clientes   esperam opções 
flexíveis de envio e atendimento, 
como a alternativa de comprar online 
e retirar na loja.

Baby 
boomer

Geração X Geração ZGeração Y

Consulte as páginas 31–33 e, 39 – 40 para ver mais segmentações de dados.
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O segredo para oferecer as experiências confiáveis, empáticas e 
práticas que os clientes exigem é uma interação conectada entre 
os vários pontos de contato digitais. Isso é mais fácil na teoria 
que na prática, principalmente se considerarmos as expectativas 
dos clientes por uma frente unida de vendedores, profissionais de 
atendimento ao cliente e outras pessoas com acesso ao mesmo 
contexto e às mesmas informações.

Desde o ano passado, os clientes perceberam um pequeno grau 
de melhoria das empresas nesse sentido, mas a maioria continua 
dizendo que suas expectativas de interação ainda não estão sendo 
atendidas. 

Em destaque: as experiências conectadas continuam muito abstratas

Já usei vários canais para 
iniciar e concluir uma 

transação

74%

Já usei vários dispositivos 
para iniciar e concluir uma 

transação

64% 66%

Clientes que concordam com as seguintes afirmações Clientes que concordam com as seguintes afirmações

2019 2020

Em geral, parece que 
estou conversando com 

departamentos diferentes,  
e não com uma só empresa

59%
54%

Muitas vezes, preciso repetir 
ou explicar novamente as 

informações para diferentes 
representantes

66% 65%

As jornadas dos clientes continuam  
passando por estradas sinuosas

As empresas conseguem um progresso limitado nessa 
jornada em busca de experiências conectadas

71%

76% dos   clientes esperam interações coerentes entre os 
departamentos.

54% dos clientes   dizem que, em geral, parece que os 
departamentos de vendas, atendimento e marketing não 
trocam informações.

Consulte as páginas 27–28, 31–33 e 39–41 para ver mais segmentações de dados.
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2020

1 E-mail

2 Telefone

3 Atendimento presencial

4 Chat online

5 Aplicativos móveis

6 Aplicativos de mensagens

7 Texto/SMS

8 Portais online

9 Chat por vídeo

10 Mídias sociais

1

1

2

4

2

N/D

Os clientes recorrem a uma média de nove 
canais para pesquisar estoques, buscar 
orientações e fazer compras. A geração 
Y alega usar mais canais que as outras 
gerações, até mesmo que a geração Z.

O que não mudou desde o ano passado é tão 
notável quanto o que mudou. As interações 
por atendimento presencial, e-mail e 
telefone continuam sendo as favoritas dos 
clientes, e o chat online (geralmente na 
forma de janelas pop-up nos sites) e os 
aplicativos móveis continuam entre os cinco 
canais mais usados.

Em 2020, os aplicativos de mensagens como 
o WhatsApp e as mídias sociais ficaram mais 
populares. O chat por texto/SMS e vídeo 
estreou na lista dos dez canais de maior 
preferência dos clientes este ano.

No fim das contas, cada pessoa tem seus 
meios preferidos de interação. Em um 
mundo em que 66% dos clientes se sentem 
tratados como um número, oferecer opções 
e continuidade entre diferentes canais é um 
diferencial.

03 O momento da verdade 
para os elementos 
digitais imprescindíveis A própria essência da interação por meio de um único canal  

fragmenta as experiências dos clientes

Os 10 canais preferidos dos clientes*

76% dos clientes  preferem canais 
diferentes, dependendo do contexto.

  * Base: clientes que usam os canais indicados. 

Aumento em relação à  
classificação de 2019

Redução em relação à  
classificação de 2019

Nenhuma mudança

   Os dados de 2020 foram ponderados para refletir 
melhor as populações no âmbito nacional, mas os 
dados de 2018 e 2019 não foram.
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Não é nenhum segredo: com uma boa 
parte do mundo físico passando por 
períodos de isolamento em vários níveis 
diferentes, os clientes estão ficando cada 
vez mais tempo online. Na verdade,  
a interação digital atingiu um recorde este 
ano, com uma estimativa de que 60% 
das interações foram realizadas no mundo 
virtual, em comparação com 42% no ano 
passado.

Espera-se que essa tendência continue 
existindo após a pandemia. Cinquenta 
e oito por cento dos consumidores 
esperam fazer mais compras pela internet 
após a pandemia, e 80% dos clientes 
empresariais esperam realizar mais 
negócios pela internet.

À medida que os consumidores e clientes 
empresariais passam mais tempo no home 
office e na própria sala de estar e menos 
tempo nas lojas e escritórios, seus níveis de 
exigência cada vez mais altos aceleram o 
cronograma da transformação digital. 

03 O momento da verdade 
para os elementos 
digitais imprescindíveis As transformações digitais dos clientes mudam para 

projetos de longo prazo e muitos recursos

Clientes que concordam com as seguintes afirmações

Divisão estimada das interações online e offline dos clientes com as empresas

A COVID-19 aumentou minhas 
expectativas com relação aos 

recursos digitais das empresas

Após a pandemia, espero 
passar mais tempo na internet 

do que passava antes

interações online interações offline

2020

2019

2021

A COVID-19 está mudando 
meu relacionamento com a 

tecnologia

67%

61%

60%

42%

60%

60% 40%

40%

58%

68% dos clientes  dizem que passam 
mais tempo online do que offline.

Consulte as páginas 29 e 30 para ver mais segmentações de dados.
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O papel da IA no dia a dia está 
ficando cada vez mais reconhecido e 
compreendido.

Em geral, 60% dos clientes estão abertos 
ao uso de IA na interação com eles, 
incluindo 66% dos membros da geração 
Y. Esse número é um pouco inferior aos 
62% que concordavam com o uso da IA 
em 2019, já que uma aura considerável 
de desconfiança envolve o potencial dessa 
tecnologia. Menos da metade (48%) 
dos clientes confiam que as empresas 
usarão a IA de forma ética, e 54% estão 
preocupados com possíveis parcialidades. 

03 O momento da verdade 
para os elementos 
digitais imprescindíveis Com uma IA onipresente, a ética ganha destaque

Clientes abertos ao uso de IA para melhorar as experiências

52%

60%
66% 64%

46% dos clientes  conseguem pensar 
em um exemplo de IA que usam 
todos os dias — um aumento em 
relação aos 40% de 2019.

Total

60%

dos clientes confiam 
que as empresas 

usarão a IA de 
forma ética

48%
dos clientes estão 

preocupados com a 
parcialidade da IA

54%
dos clientes estão 
preocupados com 

o uso antiético da IA

65%

Baby 
boomer

Geração X Geração ZGeração Y
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Em grande parte, a origem da desconfiança 
existente com relação à IA está relacionada 
aos dados processados por essa tecnologia. 
Desde 2019, mais consumidores 
reconheceram o benefício decorrente 
do compartilhamento das informações 
pessoais, mas quase dois terços ainda 
consideram os casos de uso como muito 
abstratos.

O mais preocupante é que a proporção dos 
consumidores que sentem terem perdido o 
controle das próprias informações pessoais 
aumentou drasticamente em apenas um 
ano. Isso ocorre mesmo dois anos após a 
implementação da Lei Geral de Proteção 
de Dados da União Europeia (GDPR, 
na sigla em inglês), entre outras leis de 
privacidade.

Essa dinâmica traz um verdadeiro 
dilema para as empresas, que também 
são pressionadas por esses mesmos 
consumidores a oferecer a personalização, 
empatia e praticidade possibilitadas por 
um bom uso dos dados. 

03 O momento da verdade 
para os elementos 
digitais imprescindíveis A falta de transparência limita o potencial das interações digitais

Consumidores que concordam com as seguintes afirmações

A maioria das empresas 
não usa minhas 

informações pessoais 
para o meu bem

A maioria das empresas 
não é transparente com 

relação à forma como 
minhas informações 
pessoais são usadas

Sinto que perdi o controle 
sobre a forma como 
minhas informações 
pessoais são usadas

2019

2020

54%

47%

63%

63%

46%

61%

Apenas 27% dos consumidores  têm uma 
compreensão plena de como as empresas 
usam suas informações pessoais.

dos consumidores querem mais 
transparência com relação à forma como 
suas informações pessoais são usadas86%
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66%

Conforme o papel dos dados pessoais passa por uma análise 
bastante criteriosa realizada pelas pessoas preocupadas com 
a transparência, o controle e o uso ético dessas informações, 
existe uma área em que elas estão mais prontas e dispostas a 
compartilhá-los: na luta contra a COVID-19. 

De forma geral, os consumidores querem fazer parte da 
solução da COVID-19, e 71% entendem o papel que suas 
informações pessoais desempenham nas iniciativas de 
rastreamento de contatos.

Se as empresas, organizações sem fins lucrativos e governos 
aproveitarem essa oportunidade para demonstrarem o bem 
gigantesco que pode resultar do uso transparente e ético das 
informações pessoais, isso poderá representar uma guinada 
na forma como os clientes veem, gerenciam e compartilham 
seus dados.

Em última análise, o tempo dirá se essa iniciativa de saúde 
pública fundamentada em dados gerará uma mudança de 
mentalidade por parte dos clientes e das empresas com 
relação à sua valorização dos dados.

Em destaque: o rastreamento de contatos representa 
uma guinada na valorização dos dados

Clientes que concordam com as seguintes afirmações

Os clientes aceitam o papel dos dados no combate à pandemia

Compreendo a função das 
informações pessoais no 

rastreamento de contatos

Espero compartilhar informações 
pessoais para retornar ao meu local de 

trabalho e à minha vida social

Não fico à vontade com a ideia de 
compartilhar informações pessoais  

para voltar ao meu local de trabalho  
e à minha vida social

57%

24%

71% dos clientes  esperam que a COVID-19 mude a forma 
como as pessoas pensam sobre suas informações pessoais.
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Embora a transformação digital 
revolucione os comportamentos e as 
preferências dos clientes, ela não é o 
único fenômeno que afeta as decisões de 
compra deles.

A reputação das empresas é influenciada 
pelos problemas que existem há muito 
tempo e que foram expostos pelos 
acontecimentos de 2020, como o 
tratamento recebido pelos funcionários, 
ações contra as injustiças raciais e 
econômicas, envolvimento comunitário 
e a ameaça existencial das mudanças 
climáticas. 

Em resumo, espera-se muito mais das 
empresas, e isso acontece em áreas que, 
em grande parte, foram ignoradas pelas 
diretorias. Embora muitos possam supor 
que esses sentimentos existam apenas nas 
gerações mais jovens, eles são, na verdade, 
difundidos por todas as faixas etárias.

04 Os clientes exigem que 
as marcas demonstrem 
seus valores

Os valores corporativos afetam a aquisição e retenção de clientes

Consumidores que dizem que os seguintes elementos 
influenciam sua decisão de comprar de uma empresa

Como os  
clientes  

foram tratados 
durante as crises  

deste ano

Práticas 
ambientais

Envolvimento 
comunitário

Ações sobre 
injustiças 

raciais

Ações sobre 
injustiças 

econômicas

Como os 
funcionários  

foram tratados 
durante as  

crises deste ano

56% dos clientes  reavaliaram o 
papel social das empresas este ano.

75%

80%
81%

70%

73%
74%

70%

73%

76%
77%

79%

82%
83%

86%
87%

82% 85% 78% 73% 76% 72%

83%

Total

85%

74%

77%

Baby boomer Geração X Geração Y Geração Z

Consulte a página 37 para ver mais segmentações de dados.
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As pessoas sabem o poder que exercem como 
consumidores e clientes empresariais quando 
se trata de criar o mundo que querem ver. 
Cinquenta e cinco por cento dos clientes 
acreditam que têm o poder de influenciar 
mudanças nas empresas.

Em alguns casos, os clientes estão cortando 
laços com as marcas até que elas corrijam 
falhas éticas. 62% dos clientes afirmam 
ter parado de comprar de empresas cujos 
valores não estão alinhados com os seus. 
Essa tendência também está influenciando as 
compras B2B.

Já foi comprovado que a mudança nos 
sentimentos dos clientes está afetando o 
que significa ser uma empresa. Um exemplo 
disso foi a influente organização Business 
Roundtable ter revertido seu apoio de longa 
data à priorização dos acionistas.*

04 Os clientes exigem que 
as marcas demonstrem 
seus valores

Os consumidores reconhecem seu poder de influenciar mudanças

Consumidores que concordam com as seguintes afirmações

71%

61% 59%

51%

Parei de comprar 
de uma empresa 
cujos valores não 
estão alinhados 

com os meus

Presto mais 
atenção aos 
valores das 

empresas do 
que prestava 
há um ano

Mudei para uma 
empresa porque 
os valores dela 
estão alinhados 

com os meus

Tenho o poder 
de influenciar 
mudanças nas 

empresas

*Business Roundtable (19 de agosto de 2019). 
Business Roundtable Redefines the Purpose of a Corporation to  
Promote 'An Economy That Serves All Americans' [comunicado à imprensa].

75% dos clientes empresariais  dizem 
que a ética dos fornecedores se torna 
cada vez mais importante para suas 
decisões de compra.
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Em última análise, o crescente apelo 
para que as empresas defendam mais 
que os próprios interesses financeiros 
vai muito além das palavras: ele é um 
pedido de ação. Oitenta e nove por cento 
dos clientes esperam que as empresas 
declarem seus valores de forma clara, 
e 90% esperam que elas também 
demonstrem esses valores.

Conforme as gerações mais jovens de 
clientes vão conquistando mais poder de 
influência sobre a trajetória do mundo, 
elas atribuem mais importância que suas 
antecessoras ao nível de responsabilidade 
das empresas por agir de acordo com o 
interesse das suas comunidades, de seus 
vizinhos e do meio ambiente.

04 Os clientes exigem que 
as marcas demonstrem 
seus valores

As gerações mais jovens definem uma exigência mais alta de  
responsabilidade

Contratar uma força de trabalho 
que reflita suas comunidades

Defender os direitos 
humanos e civis

Usar a tecnologia de forma ética, 
mesmo que isso reduza os lucros

Reduzir as emissões de 
carbono

Baby 
boomer

Geração X Geração ZGeração Y

14% 12% 10% 12% 19% 16% 13% 14%

39%

47%

41%

46%

46%

37%

46%

35%

47%

41%

47%

42%

54%

34%

56%

30%

13% 14% 18% 17% 14%

38%

10%

52%

37%

50%

42%

41%

42%

41%

41%

45%

46%

41%

52%

17%

31%

51%

20%

29%

Nem um pouco 
responsáveis

Um pouco 
responsáveis

Totalmente 
responsáveis

Baby 
boomer

Geração X Geração ZGeração Y

Baby 
boomer

Geração X Geração ZGeração Y Baby 
boomer

Geração X Geração ZGeração Y
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No dia a dia, os clientes têm acesso a produtos, serviços 
e experiências de vários setores, alternando entre artigos 
pessoais e profissionais, digitais e físicos, essenciais e 
supérfluos. Quando os clientes fazem isso, seus níveis de 
exigência vão sendo influenciados, e as diferenças entre os 
setores muitas vezes não ficam claras na cabeça deles.

As empresas que querem se diferenciar são sábias o bastante 
para olhar além da concorrência imediata e avaliar como 
estão em comparação com outros setores.

De olho no futuro: lições de diferentes setores e segmentos  

Os setores de melhor e pior desempenho nos seguintes critérios, de acordo com os clientes*

Conforme outros setores influenciam as expectativas dos clientes, o mundo da concorrência vai se expandindo

62% dos clientes  dizem que suas experiências com um 
setor influenciam suas expectativas nos outros.

*Com base nas respostas equivalentes a "descreve perfeitamente".

Inovação

3 
pr

im
ei

ro
s

3 
úl

tim
os

Tecnologia

Org. sem fins 
lucrativos

Automotivo

Viagens e hotelaria

Comunicações

Governo

1

10

2

11

3

12

Reação às crises 
de 2020

Saúde

Serviços financeiros

Tecnologia

Viagens e hotelaria

Bens de consumo

Automotivo

1

10

2

11

3

12

Qualidade dos 
produtos

Saúde

Serviços 
financeiros

Tecnologia

Mídia

Bens de consumo

Governo

1

10

2

11

3

12

Responsabilidade 
ambiental

Org. sem fins lucrativos

Comunicações

Saúde

Serviços financeiros

Produção

Mídia

1

10

2

11

3

12

Priorização do 
cliente

Saúde

Produção

Viagens e hotelaria

Serviços financeiros

Varejo

Governo

1

10

2

11

3

12

Responsabilidade 
social

Saúde

Mídia

Org. sem fins 
lucrativos

Serviços financeiros

Bens de consumo

Automotivo

1

10

2

11

3

12

Qualidade do 
atendimento/suporte

Saúde

Serviços financeiros

Tecnologia

Mídia

Comunicações

Governo

1

10

2

11

3

12
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Clientes que concordam com as seguintes afirmações

A experiência que uma empresa 
oferece é tão importante quanto 

seus produtos/serviços

Espero interações coerentes entre 
os departamentos

Espero que todos os representantes 
da empresa tenham as mesmas 

informações sobre mim

Muitas vezes, preciso repetir ou 
explicar novamente as informações 

para diferentes representantes

Espero ter experiências conectadas

Espero que as empresas prevejam 
minhas necessidades

Em geral, parece que estou 
conversando com departamentos 

diferentes, e não com uma só 
empresa 

Costumo confiar nas empresas

85%

80%

74%

66%

73%

67%

60%

60%

79%

75%

65%

65%

53%

54%

52%

45%

Cliente empresarial Consumidor

79%

81%

83%

75%

73%

78%

78%

77%

64%

68%

69%

63%

65%

67%

67%

56%

48%

59%

65%

57%

48%

58%

63%

61%

50%

56%

56%

53%

48%

48%

49%

46%

Baby boomer Geração X Geração Y Geração Z
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Clientes que concordam com as seguintes afirmações
As crises deste ano devem ser 

um catalisador para melhorar as 
empresas

81%

77%

78%

78%

80%

75%

Este ano, espero que as empresas 
assumam um papel maior de cuidar da 

sociedade do que esperava ano passado

81%

74%

70%

76%

79%

76%

A COVID-19 aumentou minhas 
expectativas com relação aos 

recursos digitais das empresas

80%

65%

59%

70%

76%

68%

A COVID-19 transformou a forma 
como obtenho bens e serviços

74%

61%

54%

66%

70%

66%

A COVID-19 transformou a forma 
como vivo minha vida offline

67%

61%

53%

64%

68%

66%

Após a pandemia, espero passar 
mais tempo na internet do que 

passava antes

74%

58%

51%

65%

69%

59%

A COVID-19 transformou a forma 
como vivo minha vida online

75%

58%

51%

63%

69%

67%

A COVID-19 está mudando meu 
relacionamento com a tecnologia

74%

56%

50%

63%

66%

61%

As crises deste ano aumentaram 
meu nível de exigência com relação 

ao atendimento ao cliente

72%

55%

52%

60%

64%

54%

A COVID-19 transformou a forma 
como interajo com as empresas

75%

52%

46%

60%

64%

54%

Reavaliei o papel das empresas na 
sociedade desde o início do ano

73%

52%

46%

59%

64%

57%

Passei a confiar mais em uma 
empresa devido à reação dela às 

crises deste ano

65%

47%

43%

52%

58%

48%

Passei a confiar menos em uma 
empresa devido à reação dela às 

crises deste ano

36%

58%

26%

31%

34%

38%

Baby boomer Geração X Geração Y Geração ZCliente empresarial Consumidor
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Espero que os 
vendedores 
ofereçam 
produtos

Espero que os 
vendedores 

desenvolvam 
soluções

34%
30%

66% 69%

A maioria das 
empresas me 

trata como 
um indivíduo 

único

A maioria das 
empresas me 

trata como um 
número

47%

31%

69%

53%

A praticidade é 
mais importante 
que a gama de 

produtos

A gama de 
produtos é mais 
importante que 

a praticidade

41%43%

57% 59%

A maioria das 
interações do 
atendimento 
ao cliente é 

perfeita

A maioria das 
interações do 
atendimento 
ao cliente é 

fragmentada

54%
46%

54%
46%

Em geral, 
parece que os 

departamentos 
de vendas, 

atendimento e 
marketing não 

trocam informações

Em geral, 
parece que os 

departamentos 
de vendas, 

atendimento e 
marketing são 

integrados

56%
47%

53%
44%

Prefiro 
comprar de 

uma empresa 
pequena

Prefiro 
comprar de 

uma empresa 
grande

59%58%

42% 41%

A praticidade 
é mais 

importante 
que a marca

A marca 
é mais 

importante 
que a 

praticidade

65%
71%

35%
29%

Prefiro produtos 
ou serviços 

personalizados

Prefiro 
produtos 

ou serviços 
padronizados

66% 62%

38%

34%

A maioria das 
interações de 
vendas tem 
um foco nos 

produtos

A maioria das 
interações de 
vendas tem 
um foco nas 

soluções

75%

63%

37%

25%

Espero que 
as empresas 
acelerem as 
iniciativas 

digitais devido 
à COVID-19

Espero que 
as empresas 
desacelerem 
as iniciativas 

digitais devido 
à COVID-19

84%
89%

16%
11%

Clientes que concordam mais com cada afirmação

Cliente empresarial Consumidor

29STATE OF THE CONNECTED CUSTOMER



SALESFORCE RESEARCH

13%

87%

22%

88%

11%

89%

14%

86%

Prefiro comprar de uma 
empresa pequena

Prefiro comprar de uma 
empresa grande

A praticidade é mais 
importante que a marca

A marca é mais 
importante que  

a praticidade

Prefiro produtos ou 
serviços personalizados

Prefiro produtos ou 
serviços padronizados

A maioria das interações 
de vendas tem um foco 

nos produtos

A maioria das interações 
de vendas tem um foco 

nas soluções

Espero que as empresas acelerem 
as iniciativas digitais  
devido à COVID-19

Espero que as empresas 
desacelerem as iniciativas  

digitais devido à COVID-19

43%

57%

39%

61%

33%

67%

26%

74%

38%

62%

39%

61%

45%

55%

48%

52%

26%

74%

29%

71%

29%

71%

21%

79%

32%

68%

30%

70%

30%

70%

26%

74%

53%

47%

53%

47%

50%

50%

53%

47%

Espero que os vendedores 
ofereçam produtos

Espero que os vendedores 
desenvolvam soluções

A maioria das empresas 
me trata como um 

indivíduo único

A maioria das empresas 
me trata como um  

número

Em geral, parece que os 
departamentos de vendas, 

atendimento e marketing não 
trocam informações

Em geral, parece que os departa-
mentos de vendas, atendimento 

e marketing são integrados

A praticidade é mais 
importante que a gama de 

produtos

A gama de produtos é 
mais importante que a 

praticidade

A maioria das interações 
do atendimento ao  

cliente é perfeita

A maioria das interações 
do atendimento ao cliente 

é fragmentada

43%

57%

45%

55%

48%

52%

51%

49%

70%

30%

69%

31%

68%

32%

68%

32%

62%

38%

57%

43%

56%

44%

59%

41%

68%

32%

62%

35%

65%

35%

68%

32%

Clientes que concordam mais com cada afirmação

Baby boomer Geração X Geração Y Geração Z
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Níveis das melhorias empresariais necessárias, de acordo com os clientes

Um tanto quanto necessárioMuito necessário Um pouco necessário

7%

7%

59%

60%

Confiabilidade

Cliente 
empresarial

32%

32%Consumidor

Baby boomer

Geração X

6%

6%

61%

60%

31%

33%

Geração Y

Geração Z

7%

9%

60%

55%

32%

34%

9%

9%

56%

55%

34%

34%

Cliente 
empresarial

Consumidor

Baby boomer

Geração X

9%

8%

54%

55%

34%

35%

Geração Y

Geração Z

9%

10%

56%

53%

33%

36%

Práticas ambientais

8%

8%

51%

50%

40%

41%

Cliente 
empresarial

Consumidor

Baby boomer

Geração X

8%

7%

50%

53%

41%

39%

Geração Y

Geração Z

8%

11%

50%

42%

41%

44%

Atendimento/suporte

7%

10%

49%

45%

42%

45%

Cliente 
empresarial

Consumidor

Baby boomer

Geração X

9%

8%

46%

47%

45%

44%

Geração Y

Geração Z

10%

12%

46%

40%

44%

46%

Produtos/serviços

8%

12%

51%

43%

40%

44%

Cliente 
empresarial

Consumidor

Baby boomer

Geração X

13%

9%

42%

46%

44%

43%

Geração Y

Geração Z

10%

18%

47%

38%

42%

41%

Tecnologia

12%

11%

45%

44%

42%

42%

Cliente 
empresarial

Consumidor

Baby boomer

Geração X

12%

11%

44%

45%

42%

43%

Geração Y

Geração Z

46%

41%

42%

45%

Práticas sociais

12%

15%

40%

33%

47%

50%

Cliente 
empresarial

Consumidor

Baby boomer

Geração X

14%

12%

34%

37%

50%

49%

Geração Y

Geração Z

85%

14%

11%

21%

36%

23%

48%

52%

Modelo de negócios

10%
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Baby boomer Geração YGeração X Geração Z

É fácil que uma  
empresa conquiste  

minha confiança

É difícil que uma  
empresa conquiste  

minha confiança

44%
37%

56%
63%

37% 39%

63% 61%

40% 37%

60% 63%

Cliente empresarial Consumidor

É fácil que uma  
empresa conquiste  

minha confiança

É difícil que uma  
empresa conquiste  

minha confiança

Clientes que concordam mais com cada afirmação
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Clientes que concordam com as seguintes afirmações

Uma experiência positiva de 
atendimento ao cliente aumenta a 

chance de eu fazer outra compra

Espero resolver problemas 
complexos falando com alguém

Espero interagir com alguém 
imediatamente quando entro em 

contato uma empresa

Eu perdoaria uma empresa por um 
erro após receber um atendimento 

excelente

Já decidi fazer uma compra com 
base na qualidade do atendimento 

ao cliente

Prefiro não comprar de uma 
empresa com muito tempo de 

espera no atendimento ao cliente

89%

92%

82%

83%

84%

83%

78%

78%

79%

69%

72%

70%

93%

92%

91%

85%

87%

84%

79%

75%

87%

85%

81%

72%

77%

79%

79%

73%

70%

73%

73%

64%

73%

70%

69%

64%

Baby boomer Geração X Geração Y Geração ZCliente empresarial Consumidor
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Clientes que concordam com as seguintes afirmações

Espero ter opções flexíveis 
de envio/atendimento de 

pedidos

79%

84%

88%

89%

87%

83%

Espero interações coerentes 
entre os departamentos

73%

78%

78%

77%

80%

75%

Espero que todos os representantes 
da empresa tenham as mesmas 

informações sobre mim

64%

67%

69%

63%

74%

65%

Espero que as marcas demonstrem 
empatia

63%

67%

72%

69%

73%

66%

Espero que as empresas entendam 
minhas necessidades e expectativas 

únicas

62%

67%

70%

67%

76%

63%

Muitas vezes, preciso repetir ou 
explicar novamente as informações 

para diferentes representantes

65%

67%

67%

56%

66%

65%

Espero que as empresas 
interajam comigo de forma 

proativa

51%

58%

63%

51%

69%

54%

Espero ter experiências conectadas
48%

59%

65%

57%

73%

53%

Espero que as empresas 
prevejam minhas 

necessidades

48%

58%

63%

61%

67%

54%

Em geral, parece que estou 
conversando com departamentos 

diferentes, e não com uma só empresa

50%

56%

56%

53%

60%

52%

Sinto uma conexão emocional com 
as marcas das quais mais compro

47%

52%

59%

54%

66%

49%

Baby boomer Geração X Geração Y Geração ZCliente empresarial Consumidor
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Clientes que concordam com as seguintes afirmações

Já usei vários métodos de  
comunicação para iniciar e  
concluir uma só transação

Já usei vários dispositivos para 
iniciar e concluir uma só  

transação

82%
72%

78%

63% 64%

75%
82% 78%

53%

66%

78% 76%

Já usei vários métodos de  
comunicação para iniciar e  
concluir uma só transação

Já usei vários dispositivos para 
iniciar e concluir uma só  

transação

Baby boomer Geração X Geração Y Geração ZCliente empresarial Consumidor
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Clientes que concordam com as seguintes afirmações

Espero ter opções flexíveis de envio/
atendimento de pedidos

Mudei para uma empresa porque os 
valores dela estão alinhados com os 

meus

Presto mais atenção aos valores das 
empresas do que prestava há um 

ano

Espero que as empresas 
declarem seus valores de 

forma clara

Espero que as empresas 
demonstrem seus valores de forma 

clara

O papel das empresas na 
sociedade está mudando

Tenho o poder de influenciar 
mudanças nas empresas

A confiabilidade de uma empresa 
é mais importante hoje em dia do 

que há um ano

A forma como uma empresa 
age durante uma crise revela sua 

confiabilidade

As empresas que se calam diante 
das injustiças deixam essas injustiças 

ainda piores

56%

63%

67%

62%

67%

61%

53%

62%

68%

64%

71%

59%

69%

73%

77%

72%

82%

71%

89%

88%

88%

90%

90%

88%

91%

89%

90%

84%

90%

90%

85%

86%

88%

83%

89%

85%

52%

57%

59%

49%

71%

51%

80%

83%

84%

75%

86%

81%

90%

89%

90%

88%

90%

89%

85%

82%

80%

81%

82%

82%

Baby boomer Geração X Geração Y Geração ZCliente empresarial Consumidor
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O quanto os seguintes fatores influenciam as decisões de compra
Muito/Bastante Pouco Nem um pouco

Como os 
funcionários 

foram tratados 
durante as 

crises deste ano Consumidor

Cliente  
empresarial

Consumidor

Cliente  
empresarial

Consumidor

Cliente  
empresarial

Consumidor

Cliente  
empresarial

Consumidor

Cliente  
empresarial

Consumidor

Cliente  
empresarial

Baby boomer

Geração Y

Geração X

Geração Z

Baby boomer

Geração Y

Geração X

Geração Z

Baby boomer

Geração Y

Geração X

Geração Z

Baby boomer

Geração Y

Geração X

Geração Z

Baby boomer

Geração Y

Geração X

Geração Z

Baby boomer

Geração Y

Geração X

Geração Z

Como os 
clientes foram 

tratados 
durante as 

crises deste ano

Práticas 
ambientais

Ações sobre 
injustiças 

raciais

Ações sobre 
injustiças 

econômicas

Envolvimento 
comunitário

88%
79%

83%

84%

86%

86%

88%

87%

83%

76%

81%

82%

81%

69%

74%

78%

77%

74%

78%

79%

77%

69%

75%

77%

69%

10%
16%

14%

13%

11%

11%

9%

11%

13%

19%

15%

13%

16%

20%

18%

15%

15%

19%

17%

16%

18%

23%

19%

18%

23%

14%

9%

12%

11%

17%

15%

15%

16%

21%

18%

18%

2%
4%

3%

4%

3%

3%

2%

2%

3%

5%

4%

4%

3%

10%

8%

7%

8%

7%

5%

5%

5%

7%

6%

6%

7%

4%

2%

3%

3%

5%

5%

4%

5%

7%

6%

9%

82%

89%

85%

86%

78%

77%

73%

81%

76%

80%

72%
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O quanto os clientes acreditam que as empresas são responsáveis pelas seguintes ações

Totalmente responsáveis Um pouco responsáveis Nem um pouco responsáveis

Baby boomer

Geração Y

Geração X

Geração Z

Baby boomer

Geração Y

Geração X

Geração Z

Baby boomer

Geração Y

Geração X

Geração Z

Baby boomer

Geração Y

Geração X

Geração Z

51%
41%

41%

36%

39%

50%

49%

52%

54%

39%

38%

48%

50%

35%

37%

46%

47%

37%
42%

42%

48%

46%

37%

40%

38%

36%

42%

43%

37%

34%

46%

46%

41%

39%

40%

39%

45%

38%

41%

40%

45%

12%
18%

36%

17%

14%

14%

11%

10%

10%

20%

18%

15%

15%

19%

16%

13%

14%

17%

9%

15%

13%

19%

11%

17%

43%

51%

40%

49%

41%

49%

38%

Reduzir as 
emissões de 

carbono
Consumidor

Cliente  
empresarial

Consumidor

Cliente  
empresarial

Consumidor

Cliente  
empresarial

Consumidor

Cliente  
empresarial

Divulgar suas 
emissões de 

carbono

Usar a tecnologia 
de forma ética, 

mesmo que isso 
reduza os lucros

Divulgar seus 
impactos 

ambientais
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O quanto os clientes acreditam que as empresas são responsáveis pelas seguintes ações

Totalmente responsáveis Um pouco responsáveis Nem um pouco responsáveis

Baby boomer

Geração Y

Geração X

Geração Z

Baby boomer

Geração Y

Geração X

Geração Z

Baby boomer

Geração Y

Geração X

Geração Z

Baby boomer

Geração Y

Geração X

Geração Z

44%
30%

34%

30%

33%

42%

43%

41%

45%

29%

31%

41%

45%

29%

31%

41%

46%

48%
56%

54%

57%

55%

47%

48%

47%

42%

51%

52%

46%

41%

54%

54%

48%

42%

53%

46%

54%

45%

50%

47%

52%

8%
14%

13%

12%

12%

10%

10%

12%

14%

20%

17%

13%

14%

18%

18%

11%

12%

13%

9%

12%

13%

17%

10%

15%

34%

45%

34%

42%

33%

43%

33%

Contratar uma 
força de trabalho 

que reflita suas 
comunidades Consumidor

Cliente  
empresarial

Consumidor

Cliente  
empresarial

Consumidor

Cliente  
empresarial

Consumidor

Cliente  
empresarial

Defender 
os direitos 

humanos e civis

Recrutar um 
conselho de 

administração 
diversificado

Investir nas 
comunidades 

nas quais fazem 
negócios
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Dados demográficos da pesquisa

Tipo de cliente

Clientes empresariais ..................................... 23% 

Consumidores ................................................ 77%

Geração
Baby boomers (nascidos entre  

1946–1965) .................................................... 31%

Geração X (nascidos entre 1965–1980) ..... 28% 

Geração Y (nascidos entre 1981–1996) ...... 32% 
Geração Z (nascidos após 1996) .................... 9%

Gênero
Masculino ........................................................ 57%

Feminino ......................................................... 42%

Outros ................................................................ 1%

País
África do Sul ...................................................... 4%

Alemanha .......................................................... 4%

Austrália ............................................................. 4%

Bélgica ............................................................... 4%

Brasil .................................................................. 4%

Coreia do Sul .................................................... 4%

Dinamarca ....................................................... <1%

Emirados Árabes Unidos ................................. 4%

Espanha ............................................................. 4%

Estados Unidos ................................................. 8%

Filipinas ............................................................. 4%

Finlândia .......................................................... <1%

França ................................................................ 4%

Holanda ............................................................. 4%

Índia ................................................................... 4%

Irlanda ............................................................... 4%

Itália ................................................................... 4%

Japão ................................................................. 4%

Nova Zelândia ................................................. <1%

Noruega .......................................................... <1%

Polônia............................................................... 4%

Reino Unido ...................................................... 4%

Singapura .......................................................... 4%

Suécia ................................................................ 4%

Suíça .................................................................. 4%

Tailândia ............................................................ 4%
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EXPLORAR OS DADOS >

Salesforce Customer 360
Saiba como o principal sistema de CRM do mundo ajuda 
você a se conectar com seus clientes, unindo os setores de 
vendas, atendimento, marketing, comércio, TI e análise

A equação da experiência
Uma nova pesquisa desenvolvida em parceria com a 
Forbes Insights mostra como as experiências dos clientes 
e funcionários influenciam o crescimento.

SABER MAIS >

CONSULTAR O RELATÓRIO >

Painéis gráficos
Segmente nossas principais descobertas por 
dados demográficos e áreas geográficas com 
nossos painéis gráficos

Saiba mais sobre a transformação dos clientes e negócios conectados

Vendas

IA do Einstein

Sucesso

Parceiros

Funcionários

Aprendizado

Setores

Plataforma

Integração

Análise

Comércio

Marketing

Atendimento

VERDADE
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https://public.tableau.com/profile/salesforceresearch#!/vizhome/StateoftheConnectedCustomerConsumerOverview/ConsumersOverview
https://www.salesforce.com/solutions/customer-360/
https://www.salesforce.com/research/forbes-ex-cx-growth



