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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.

3.916 clientes empresariais 
entrevistados no mundo todo 

13.020 consumidores 
entrevistados no mundo todo

Conteúdo deste 
relatório
Na quinta edição do State of the Connected Customer, 
a Salesforce Research pesquisou 13.020 consumidores 
e 3.916 clientes empresariais em todo o mundo para descobrir:

• A evolução da confiança e da fidelidade nas relações 
cliente/marca

• Como os clientes equilibram suas expectativas de 
personalização em comparação com a privacidade

• Como é a experiência digital do cliente ao longo 
de todo seu ciclo de vida

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).

Os dados deste relatório são provenientes de um 
estudo duplo-cego realizado de 8 de dezembro 
de 2021 a 1 de fevereiro de 2022. Os entrevistados 
representam 27 países de seis continentes. Todos 
os entrevistados são de outras empresas. Para mais 
pesquisas demográficas, consulte a página 25.

http://salesforce.com/research
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Resumo executivo

As normas do comércio, do trabalho 
e da vida cotidiana foram viradas de 
cabeça para baixo, levando clientes 
e marcas a restabelecerem a forma 
como se conectam. 

Agora, a experiência do cliente 
é "primeiramente digital". Porém, 
independentemente da forma como 
escolham se envolver, os clientes 
esperam flexibilidade e um toque 
atencioso e pessoal. Com os clientes 
empoderados pelas opções e com 
maior controle sobre seus dados 
pessoais, a confiança é crucial.

Uma economia baseada na confiança vem em primeiro plano

À medida que os clientes circulam em um mundo em rápida mudança, questões 
de confiança, valores e integridade estão vindo à tona. Oitenta e oito por cento 
dos clientes acreditam que a confiança se torna mais importante em tempos 
de mudança.
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Aceleração digital acelera a demanda por personalização em escala

Os canais digitais continuam dominando o envolvimento do cliente, mas, 
à medida que são levantadas as restrições de saúde pública, será importante 
para as organizações fazer a ponte entre as novas formas de envolvimento 
e as já experimentadas. Setenta e três por cento dos clientes esperam que 
as empresas entendam suas necessidades e expectativas únicas.

02

Teste de novas realidades - Fidelidades da marca

À medida que mudam as prioridades e os comportamentos dos consumidores, 
a fidelidade às marcas estabelecidas estão passando por testes de resistência. 
Setenta e um por cento dos consumidores trocaram de marca pelo menos 
uma vez no último ano.
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As experiências primeiramente digitais se expandem para atender 
às necessidades do momento

Enquanto algumas dúvidas não são esclarecidas, os efeitos a longo prazo da 
COVID-19 sobre a experiência do cliente estão entrando com mais força no 
horizonte, com impactos em todo o ciclo de vida do cliente. Sessenta e oito por 
cento dos clientes adquiriram produtos de novas formas nos últimos dois anos.

04
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De uma pandemia global à mudança 
climática e muito além, os eventos 
transformadores dos últimos anos tiveram 
um impacto imenso na vida dos clientes. 
Com normas antigas agora fazendo parte 
de uma memória distante, os clientes estão 
procurando uma base firme de confiança.

Oitenta e oito por cento 
dos clientes acreditam que 
a confiança se torna mais 
importante em tempos 
de mudança.
A pesquisa da Edelman aponta os negócios 
como uma "força estabilizadora", ao passo 
que instituições como governo e mídia são 
vistas cada vez mais com desconfiança.* 
Dada sua inerente natureza de aceitação, 
as transações ficam em risco sem uma base 
de confiança de que os clientes receberão 
o esperado.

Felizmente, a maioria dos clientes sente que 
pode confiar nas empresas para atender às 
suas necessidades, embora haja espaço para 
melhorias, especialmente entre os clientes.

Uma economia 
baseada na confiança 
vem em primeiro plano

01

* "Edelman Trust Barometer", janeiro de 2022.

Clientes que concordam com o seguinte

Em meio a tantas incertezas, a confiança é uma mercadoria valiosa

Clientes empresariais

Consumidores

Confio na maioria das 
empresas para atender 

às minhas necessidades 
e expectativas

76%

76%

67%

77%

64%

62%

A maioria das empresas 
tem a intenção de atender 

às minhas necessidades 
e expectativas

A maioria das empresas 
tem a capacidade de 

atender às minhas 
necessidades e expectativas

https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer
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Embora possa parecer simples, ser honesto 
é a melhor maneira de as organizações constru-
írem confiança. Um histórico de honestidade 
rotineira é a base sobre a qual as marcas 
constroem relações confiáveis com os clientes.

Setenta e quatro por cento dos 
clientes dizem que a comuni-
cação honesta e transparente 
é mais importante agora do 
que antes da pandemia.
A confiança surge ao ser tratada com ponderação, 
não perdida em um sistema anônimo. Sessenta 
e dois por cento dos clientes sentem uma 
conexão emocional com as marcas das quais 
mais compram. Interações que se sentem 
impessoais (como receber ofertas irrelevantes 
ou ficar esperar) correm o risco de alienar 
clientes e prejudicar relacionamentos duramente 
conquistados.

Os clientes empresariais, entretanto, apontam 
o uso responsável dos dados como a chave 
para a construção da confiança. À medida 
que as conversas e as transações se tornam 
virtuais, é fundamental para esses clientes que 
os parceiros se protejam efetivamente contra 
o mau uso de dados.

01

5 principais ações para gerar confiança*

A confiança cresce com a integridade, humanidade e competência

Uma economia 
baseada na confiança 
vem em primeiro plano

* Classificadas pela porcentagem que diz que as ações são "muito importantes" para a construção da confiança. 
** Base: Clientes empresariais.

Comunicar-se de forma honesta e transparente

Usar as informações do cliente de forma responsável**

Tratar-me como uma pessoa, não como um número

Resolver questões de forma proativa

Comunicar-se de forma proativa

1

2

3

4

5
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Uma conduta responsável tem destaque em 
tempos difíceis. Nos últimos dois anos, os clientes 
têm observado como as organizações respondem 
a uma crise da cadeia de suprimentos, mudando 
as regulamentações, a desigualdade sistêmica 
e a degradação ambiental, entre outros desafios. 
Ao serem forçadas e testadas ao limite, as organi-
zações também têm a oportunidade de provar 
seu valor.

Confiança é um assunto complexo e multifa-
cetado. Um cliente pode, por exemplo, confiar 
na qualidade do produto de uma empresa sem 
confiar em seu compromisso ambiental. Embora 
a confiança geral nas empresas tenha visto apenas 
um modesto aumento desde 2020, a confiança 
em várias medidas distintas aumentou drasti-
camente. Por exemplo, 68% dos clientes agora 
confiam nas organizações para dizer a verdade, 
um ganho de nove pontos percentuais em apenas 
dois anos. Tendências como esta são um sinal 
positivo de que as empresas estão se movendo 
na direção certa.

Cinquenta e dois por cento dos 
clientes dizem que geralmente 
confiam nas empresas, em 
comparação com 48% em 2020.

01

Fazer afirmações 
honestas sobre seus 
produtos e serviços

Agir de acordo com 
o interesse do cliente

Fazer afirmações 
honestas sobre suas 

iniciativas sociais

Agir de acordo 
com o interesse 

da sociedade

Dizer a verdade

Clientes que confiam nas empresas para fazer o seguinte

A confiança nos negócios está crescendo

Uma economia 
baseada na confiança 
vem em primeiro plano

77%

68%

75%

71%

64%

68%

59%

68%

59%

65%

2020 2022
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EM DESTAQUE: 
Valores da empresa
Para muitos clientes, não basta que as 
empresas forneçam um bom produto ou 
serviço; elas também devem ser defensoras 
ativas de um mundo justo e sustentável. 
Oitenta e cinco por cento dos clientes dizem 
que suas decisões de compra são influenciadas 
pela forma como as empresas tratam os 
funcionários, e mais de três quartos observam 
as práticas ambientais, como proteger os 
recursos naturais e obter zero de emissões.

Muitos clientes desejam que as organizações 
falem mais sobre as questões fundamentais 
de nosso tempo. Quase nove em cada dez 
esperam que as empresas deixem claros seus 
valores, mas apenas a metade sente que 
esta é uma prática comum. Com o crescente 
impacto desses valores nas decisões de 
compra, ficar em cima do muto é menos 
seguro do que costumava ser.

Sessenta e seis por cento dos 
clientes deixaram de comprar 
de uma empresa cujos valores 
não estavam alinhados com 
os deles, em comparação 
com 62% em 2020.

Ações éticas impulsionam as decisões de compra do cliente

Respostas como "influenciam muito" e "influenciam um pouco".

94%

85%

78%

75%

73%

70%

O que dizem os clientes influencia a decisão de comprar de uma empresa

Tratamento dos clientes

Tratamento dos funcionários

Práticas ambientais

Ações sobre injustiças econômicas

Ações sobre injustiças raciais

Participação da comunidade

88%

50%

dos clientes esperam que as empresas 
afirmem claramente seus valores

dos clientes dizem que sim

mas apenas
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Estimativa da divisão das interações on-line e off-line dos clientes com as empresas

Daqui em diante, o envolvimento do cliente será 
primeiramente digital

* Salesforce Connected Shoppers Report, novembro de 2021.

Aceleração digital acelera a demanda 
por personalização em escala

O distanciamento social impulsionou os 
clientes on-line, elevando a participação 
dos canais digitais nas transações em 36% 
entre 2019 e 2021.* No entanto, mesmo 
quando as atividades presenciais se tornam 
disponíveis novamente, estes hábitos estão 
se mantendo. Os clientes estão mais online 
agora do que estavam em 2020 – e não 
esperam que isso mude em breve.

Ainda assim, 43% dos clientes preferem 
canais não digitais, o que significa que 
a satisfação dos clientes geralmente requer 
grandes experiências tanto on-line quanto 
off-line.

Se as preferências dos clientes mais jovens 
forem um cata-vento para o futuro, as pegadas 
digitais se expandirão. Os Millennials são 
a geração com maior inclinação digital, seguida 
de perto pela Geração Z, um grupo que ainda 
não atingiu a idade adulta.

Geração Z x Baby Boomers: 
1,6 vez mais provável que 
prefiram se envolver através 
de canais digitais.

On-line

2020

2021

2022 (projeção)

Off-line

57% dos clientes 
preferem se envolver 

nos canais digitais

53% dos clientes 
preferem comprar 

on-line a comprar na loja

Baby Boomers Geração X Millennials Geração Z

61% 39%

60% 40%

56%

42%

57%
65% 65%

38%

53%
63% 58%

44%

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
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Após anos de maior envolvimento on-line, 
mais clientes sabem que é possível para 
as empresas dar um toque pessoal através 
de sistemas digitais.

Um número crescente de clientes procura as 
organizações para compreender e antecipar 
suas necessidades - por exemplo, notificando-
as proativamente sobre uma renovação 
de contrato. Além disso, a maioria dos 
clientes espera que as ofertas sejam sempre 
personalizadas.

Os investimentos em transformação digital 
estão dando frutos, a julgar por uma porcen-
tagem cada vez menor de clientes que dizem 
que as empresas os tratam como números 
e não como indivíduos únicos. Se a exposição 
contínua a experiências digitais de qualidade 
aumentar ainda mais as expectativas, as organi-
zações com baixo desempenho poderão sentir 
uma pressão crescente.

Oitenta e oito por cento dos 
clientes dizem que a experiên-
cia que uma empresa fornece 
é tão importante quanto seu 
produto ou serviços, em compa-
ração com 80% em 2020.

Expectativas para a escalada de personalização

Clientes que concordam com o seguinte

Aceleração digital aumenta demanda 
por personalização em escala

A experiência que uma 
empresa fornece é tão 

importante quanto seu 
produto ou seus serviços

Setenta e três por cento dos 
clientes esperam que as empresas 

entendam suas necessidades 
e expectativas únicas

Sinto uma conexão 
emocional com as marcas 

que mais compro

Espero que as ofertas 
sejam sempre 

personalizadas

A maioria das 
empresas me tratam 

como um número

Espero que as empresas 
antecipem minhas 

necessidades

88%

80%

73%

66%

62%

56%

62%

53%

56%

52%

56%

65% 2020

2022

88%



SALE SFORCE RE SE ARCH 11S TATE OF THE CONNEC TED 
CUS TOMER, 5 A EDIÇ ÃO

A inteligência artificial (IA) usa dados para impulsionar ações 
em escala, permitindo os tipos de personalização que os 
clientes esperam e que os seres humanos, por si só, não podem 
fornecer. Com o tempo, os clientes estão se familiarizando 
com a IA e seus casos de uso. Mais da metade dos clientes 
podem apontar um exemplo de IA que usam todos os dias, 
como assistentes de voz ou listas de reprodução geradas 
automaticamente. 

À medida que a consciência do cliente em torno do valor da IA 
na vida cotidiana cresce, cresce também a consciência de suas 
potenciais armadilhas, por exemplo, os riscos de uso indevido 
e o viés algorítmico. No geral, no entanto, os clientes estão mais 
confiantes de que as empresas usarão a IA eticamente e estão 
abertas a ela, beneficiando suas experiências gerais.

Clientes que concordam com o seguinte

A familiaridade aumenta em torno da IA e de suas complexidades

Aceleração digital aumenta demanda 
por personalização em escala

02

2020 2022

Posso citar em um 
exemplo de IA que 
uso todos os dias

Confio nas 
empresas para usar 

a IA eticamente

Estou preocupado 
com o uso 

antiético da IA

Estou preocupado 
com o preconceito 

na IA

Estou aberto ao uso 
da IA para melhorar 
minhas experiências

84% 
dos clientes dizem 
que a IA pode ser 

uma força para 
o bem ou para o mal, 

dependendo de 
como é usada

60% 
dos clientes 

confiariam mais 
na IA se tivessem 

mais controle 
sobre como ela 

é usada

56%
47%

57%
48%

72%
66% 62%

54%

69%
60%
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EM DESTAQUE: 
Privacidade dos 
dados do consumidor
Sem dados pessoais, a IA não tem combustível para 
personalizar as experiências. Os consumidores acolhem 
essa troca se há benefício suficiente. Por exemplo, 
46% compartilhariam suas preferências de estilo 
para obter recompensas personalizadas.* 

A introdução da legislação de privacidade e a proibição 
de cookies de navegadores de terceiros estimularam 
abordagens de consentimento para a coleta de 
informações.** Os consumidores sentem a nova linha 
de base, concordando que as empresas agora levam 
a privacidade on-line mais a sério.

No entanto, sinais de mal-estar permanecem. A maioria 
diz que as organizações reúnem mais informações 
do que precisam, e muitas sentem que as empresas 
não são francas sobre como utilizam os dados. Quase 
oito em cada dez dizem que a transparência adicional 
aumenta sua confiança.

Sessenta e um por cento dos 
consumidores estão à vontade 
com empresas que utilizam 
informações pessoais relevantes 
de forma transparente e benéfica, 
em comparação com 52% em 2020.

Os consumidores querem levar as melhorias 
de privacidade mais longe

* Salesforce Connected Shoppers Report, novembro de 2021. 
** Consulte: GDPR, CCPA, Chrome terminando com cookies 
de terceiros, etc.

64% 
dos consumidores 

dizem que as 
empresas levam 

a privacidade on-line 
mais a sério do que 

costumavam

74% 
dos consumidores 

dizem que as 
empresas coletam 
mais informações 
pessoais do que 

o necessário

79% 
dos consumidores 

dizem que confiariam 
mais provavelmente 

suas informações 
a uma empresa se seu 
uso fosse claramente 

explicado

64% 
dos consumidores 

dizem que a maioria 
das empresas não 
são transparentes 
sobre como usam 

as informações 
pessoais

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
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Razões para os consumidores terem trocado de marca no ano passado

Consumidores exploram marcas concorrentes

As relações com marcas não são imunes 
a influências externas. Conforme os 
consumidores passam mais tempo on-line, 
abre-se um mundo de escolha, liberando-os 
das restrições de hábitos passados. Algumas 
dessas opções podem parecer atraentes, 
particularmente para consumidores com 
prioridades, estilos de vida ou situações 
financeiras alteradas.

Setenta e um por cento dos 
consumidores trocaram de 
marca pelo menos uma 
vez no ano passado.
Embora melhores negócios e qualidade do 
produto são os principais fatores que levam 
à deserção da marca, uma série de fatores 
adicionais, como melhor atendimento 
ao cliente, disponibilidade de produtos 
e conveniência, atrai os consumidores.

Base: Consumidores que trocaram de marca no ano passado.

Teste de novas 
realidades - Fidelidades 
da marca

Melhores negócios

Melhor qualidade do produto

Melhor atendimento ao cliente

Disponibilidade do produto

Conveniência

Maior seleção/variedade do produto

Mudança de necessidades/expectativas

Melhor alinhamento dos valores

66%

58%

48%

46%

44%

40%

34%

27%
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Frequência das 
reduções de 
recompensas

Consumidores que usariam programas de fidelidade 
com mais frequência, dadas as seguintes características

A redução de barreiras impulsiona os programas de fidelidade

À medida que os consumidores reavaliam 
suas relações com as marcas, a retenção 
se torna cada vez mais importante.

Cinquenta e seis por cento dos consumidores 
dizem que são mais propensos a comprar de 
uma marca com um programa de fidelidade.* 
No entanto, o simples estabelecimento de um 
programa não garante que os consumidores 
o aproveitarão. Apesar de pertencerem a uma 
média de 4,3 programas de fidelidade,* 
os consumidores não resgatam recompensas 
com muita frequência: perto de dois terços 
fazem isso a cada três meses ou menos.

Um fator possível em jogo é a dificuldade 
de rastrear as recompensas e resgatá-las 
manualmente: A maioria dos consumidores 
diz que usaria mais programas de fidelidade 
se as empresas resolvessem isso. Além disso, 
55% utilizariam mais os programas se as 
recompensas fossem personalizadas, refletindo 
melhor suas necessidades individuais.

* Salesforce Connected Shoppers Report, novembro de 2021.

Base: Consumidores pertencentes a um programa de fidelidade.

Teste de novas 
realidades - Fidelidades 
da marca

Recompensas aplicadas 
automaticamente

Recompensas aplicadas 
a múltiplas marcas

Recompensas personalizadas

Facilidade de rastreamento

Termos e condições 
mais simples

Nenhum dos itens acima

61%

55%

55%

51%

44%

8%

7%

29%

33%

20%

8%
3%

Semanalmente

Trimestralmente

Menos do que uma vez por ano

Mensalmente

Anualmente

Nunca

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
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As três principais razões para comprar de uma determinada fonte*

Consumidores que compram regular e diretamente de uma marca

A venda direta ao consumidor está em ascensão

Uma maneira de as marcas aprofundarem 
o relacionamento com os clientes é cortar 
intermediários e vender diretamente ao 
consumidor (DTC - "direct-to-consumer"). 
Neste modelo, os consumidores podem, 
por exemplo, comprar sapatos de uma 
marca como a Nike em vez de ir à loja ou ao 
website de uma cadeia varejista. Entre outros 
benefícios, o DTC dá às marcas controle 
sobre a experiência completa do cliente 
enquanto coleta dados para desenvolver 
produtos e estratégias de mercado.

O DTC não é novidade. Na década de 2010, 
surgiu uma onda dessas empresas, como 
Casper, Glossier e Dollar Shave Club. O que 
é novo é o grande aumento dos consumidores 
que compram desta forma, saltando 15 pontos 
percentuais de 2019 a 2022.

Embora os consumidores deixem claro que 
comprar de varejistas tem seus próprios 
benefícios, eles recorrem à compra direta da 
marca para garantir que os produtos sejam 
autênticos, únicos e sustentáveis.

Sem dúvida, influenciado pelo menos em 
parte pela pandemia, como e se os modelos 
DTC crescem ainda não se sabe.

* Salesforce Connected Shoppers Report, novembro de 2021.

Teste de novas 
realidades - Fidelidades 
da marca

2019

2022

49%

64%

Política de devolução ou troca Autenticidade ou qualidade do produto 

Exclusividade de produtos

Produtos sustentáveis

Atendimento ou suporte ao cliente

Programas de fidelidade do 
cliente ou recompensas

De um varejista Diretamente de uma marca

1 1

2 2

3 3

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
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Clientes que preferem os seguintes canais

Clientes aceitam canais rapidamente

Base: Clientes que utilizam os canais indicados.  
Aceitam-se, no máximo, três canais preferidos.

As experiências primeiramente 
digitais se expandem para atender 
às necessidades do momento

2020 2022

À medida que os clientes se estabelecem em 
novos padrões, estão surgindo dicas sobre 
o futuro do engajamento. A mudança nas 
preferências de comunicação sugere que a vida 
pode estar se acelerando, já que o e-mail perde 
seu lugar como o canal favorito, enquanto 
o bate-papo por telefone, em pessoa, e online 
avançam.

O número de clientes que preferem se 
comunicar através dos aplicativos móveis 
dedicados das organizações é agora quase 
igual àqueles que querem ser atendidos nos 
aplicativos de mensageiros que usam em suas 
vidas pessoais, como o WeChat e o Google 
Hangouts.

Uma coisa não mudou: O engajamento 
nunca foi tão Omni-Channel, com clientes 
se voltando para uma média de nove canais 
diferentes para se comunicar com empresas. 

Telefone

E-mail

Pessoalmente

Bate-papo on-line

Aplicativo móvel

Aplicativos de mensagens

Redes sociais

Bate-papo de vídeo

Texto/SMS

Portais online

83% 
dos clientes 

esperam interagir 
imediatamente com 

alguém quando 
entram em contato 
com uma empresa

78% 
dos clientes 

usaram múltiplos 
canais para iniciar 

e concluir uma 
transação

59%

54%

57%

46%

44%

42%

38%

28%

27%

21%

21%

20%

20%

20%

20%

18%

19%

26%

32%

65%
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Uso e uso esperado das seguintes tecnologias/serviços

A demanda por inovações comerciais se expande

* Base: Clientes que utilizaram a tecnologia/serviço.

As experiências primeiramente 
digitais se expandem para atender 
às necessidades do momento

Não é exagero dizer que a pandemia mudou 
a face do comércio. À medida que as empresas 
se tornaram mais criativas, os clientes experimen-
taram métodos de compra inteiramente novos 
para eles. Agora, muitos estão acostumados 
a uma ampla gama dessas inovações comerciais.

68% dos clientes adquiriram 
produtos de uma nova forma 
nos últimos dois anos.
A aceitação dos novos serviços tem sido 
surpreendentemente rápida. Por exemplo, 
entre 2020 e 2022, a participação dos clientes 
no uso de coleta local quase dobrou, de 31% 
para 60%. É revelador que o uso dessas 
tecnologias e serviços emergentes não pareça 
estar limitado a uma era de distanciamento 
social. Daqui a três anos, a esmagadora maioria 
espera que o uso se mantenha estável ou 
aumente.

61% dos clientes que compram 
por redes sociais esperam 
comprar ainda mais daqui 
a três anos.

Usam mais Usam a mesma quantidade Usam menos

Rastreamento de pedidos

Utilizaram Mudança esperada no uso em 3 anos*

Pagamentos sem contato

Pedidos por dispositivo móvel

Assinaturas

Entrega sem contato

Entrega rápida

Coleta local

Compras através de redes sociais

Consultas por vídeo

Realidade aumentada/virtual

Experiências virtuais 
(por exemplo, eventos e aulas em streaming)

92% 58%

65%

65%

49%

63%

57%

51%

61%

59%

59%

58% 35%

32%

33%

32%

39%

38%

33%

45%

32%

32%

39% 3%

3%

3%

6%

4%

5%

11%

7%

8%

9%

7%

83%

82%

69%

67%

63%

60%

57%

42%

30%

55%



87%

61%

dos clientes empresariais esperam 
que os representantes de vendas 
atuem como consultores confiáveis

dizem que geralmente confiam 
nos representantes de vendas

mas apenas

89%

71%

dos clientes empresariais estão mais 
propensos a comprar se as empresas 
demonstrarem compreensão de 
seus objetivos

dizem que a maioria das interações 
de vendas parecem transacionais

mas
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EM DESTAQUE: 
Vendas entre 
empresas (B2B)
A tendência de vender primeiramente no 
mundo digital, acelerada pela pandemia, 
ainda é forte. Para acomodar agendas cheias 
e fusos horários conflitantes, as conversas 
de vendas B2B, que antes poderiam ter 
acontecido pessoal ou virtualmente, agora 
estão se movendo para canais assíncronos 
como plataformas de mensagens, redes 
sociais e documentos colaborativos.

Setenta e cinco por cento dos 
clientes empresariais dizem 
que as conversas de vendas 
são mais assíncronas do que 
costumavam ser.
Nessas conversas, os clientes empresariais 
esperam que os representantes conheçam 
seus objetivos comerciais e trabalhem 
como conselheiros. Entretanto, com muita 
frequência o processo de venda parece 
meramente transacional, com um tamanho 
único para todos os fins e engajamentos. 
A confiança morna dos clientes empresariais 
nos representantes de vendas sugere que, 
quando se trata de interações de vendas 
personalizadas e centradas no comprador, 
muitas organizações ainda têm muito 
trabalho a fazer.

Personalização de vendas não atende às expectativas



83%

53%

dos clientes esperam resolver 
problemas complexos falando 
com uma pessoa

dizem que a maioria das interações 
de suporte parecem fragmentadas

mas
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Expectativas de suporte perfeito são raramente atendidas

* Salesforce Connected Shoppers Report, novembro de 2021.

As organizações de serviços têm feito muitos 
malabarismos, pois as necessidades dos 
clientes se transformam ao mesmo tempo 
que há ameaças de rotatividade de agentes 
em uma "grande demissão" global. 

Refletindo estes desafios, abre-se uma 
lacuna entre as expectativas dos clientes 
e a realidade que eles encontram quando 
procuram suporte. Mais de oito em cada dez 
clientes esperam resolver casos complicados 
em uma única transação com um agente 
responsável. No entanto, na maioria das vezes, 
as experiências não são tão perfeitas. 

Entre tempos de espera, transferências 
e agentes incapazes, mais da metade dos 
clientes dizem que as interações com as 
equipes de suporte tendem a parecer 
fragmentadas. Resolver os problemas, 
a maioria concorda, dá algum trabalho.

Apenas 13% dos clientes dizem 
que é necessário pouco esforço 
para resolver seus casos.

As experiências primeiramente 
digitais se expandem para atender 
às necessidades do momento

Quantidade de esforço do cliente para resolver os casos

58%13% 29%

Pouco

Moderada

Muito

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
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Para atender às expectativas dos clientes de assistência 24 horas 
por dia, algumas organizações complementam os agentes 
humanos com opções de suporte de autoatendimento. Essa 
tendência cresceu durante a pandemia, com quase quatro em 
cada cinco profissionais de serviço relatando um aumento no uso 
do autosserviço por parte dos clientes.* Um aumento na adoção 
de chatbots e portais de conta relatados pelos próprios clientes 
espelha esta tendência.

Alguns clientes usam o autoatendimento com mais facilidade 
do que outros. Os Millennials, em particular, gostam de tomar 
a resolução de casos em suas próprias mãos, com o uso que 
fazem do autoatendimento ultrapassando até mesmo o da 
Geração Z.

Baby 
Boomers

Chatbots para um 
atendimento ao 

cliente simples

Portais de contas 
de autoatendimento

MillennialsGeração X Geração Z

Clientes que preferem o autoatendimento para casos simplesClientes que utilizaram o seguinte

O autosserviço é cada vez mais popular

2020 2022

04 As experiências primeiramente 
digitais se expandem para atender 
às necessidades do momento

* Salesforce State of Service Report, dezembro de 2020.

49%

58%

43%

65%

59%

59%
66% 61%

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-service/
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Clientes que dizem o seguinte

Excelente serviço de atendimento ao cliente inspira 
confiança e fidelidade

* R.R. Donnelley (Un)Expected Report, julho de 2021.

Embora o autoatendimento seja ideal para 
casos mais simples, os agentes empáticos 
e responsáveis continuam sendo o coração 
pulsante do atendimento ao cliente. O cuidado 
atencioso que eles têm agrega valor ao 
provar que as preocupações dos clientes são 
importantes e valem a pena serem resolvidas.

Noventa e seis por cento 
dos clientes dizem que um 
excelente atendimento ao 
cliente gera confiança.
As recompensas para obter um atendimento 
correto ao cliente podem ser substanciais. 
De forma esmagadora, as experiências 
positivas de apoio tornam os clientes mais 
propensos a comprar novamente. Além 
disso, mais de quatro quintos dos clientes 
recomendaram uma empresa a terceiros por 
conta de uma boa experiência de suporte. 
Com um método tão popular de aprender 
sobre novas marcas, produtos e serviços,* 
as recomendações são poderosas.

As experiências primeiramente 
digitais se expandem para atender 
às necessidades do momento

Uma experiência positiva no 
atendimento ao cliente me torna 

mais propenso a comprar novamente

Recomendei uma empresa 
baseada em um excelente 

serviço ao cliente

Perdoarei uma empresa por seu erro 
após receber um excelente serviço

Tomei decisões de compra com base 
na qualidade do serviço ao cliente

94%

82%

80%

78%

https://www.rrd.com/unexpected


SALE SFORCE RE SE ARCH 22S TATE OF THE CONNEC TED 
CUS TOMER, 5 A EDIÇ ÃO

Espero interações 
consistentes entre 

departamentos

Muitas vezes tenho 
que repetir ou explicar 

novamente informações 
a diferentes atendentes

04

Clientes que dizem o seguinte

Expectativas crescentes de consistência permanecem insatisfeitas

As experiências primeiramente 
digitais se expandem para atender 
às necessidades do momento

Uma boa experiência do cliente é maior 
do que a soma de suas partes. Além de 
suas crescentes expectativas nos pontos de 
contato individuais, os clientes esperam cada 
vez mais que todas as interações com uma 
organização ocorram sem problemas.

Oitenta e três por cento 
dos clientes dizem que são 
mais leais às empresas que 
fornecem consistência entre 
departamentos.
Embora as implicações de uma experiência 
integrada do cliente não sejam triviais, muitos 
clientes ainda lidam com uma desconexão 
entre departamentos. À medida que as equipes 
de marketing, comércio, vendas e serviços 
inovam em seus estágios individuais do ciclo 
de vida, é fundamental que as organizações não 
percam de vista como tudo isso se encaixa.

2020 2022

85%

76%

65%

66%

60% 
dos clientes dizem que 
geralmente se sentem 
como se estivessem 

se comunicando 
com departamentos 

separados, e não com 
uma empresa
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Os clientes relatam que setores diferentes não são iguais 
quando se trata de atender às suas necessidades e expectativas. 
Na opinião deles, as melhores experiências vêm da tecnologia, 
dos bens de consumo e da saúde.

Enquanto isso, setores como governo, organizações sem fins 
lucrativos e serviços públicos têm mais espaço para crescer para 
atender às necessidades dos clientes.

DE OLHO NO FUTURO: Maturidade 
digital em todos os setores

Clientes que dizem que o setor atende às suas necessidades e expectativas

Alguns setores lideram o movimento, enquanto outros se atrasam

Cinco melhores setores Cinco piores setores

Bens de 
consumo

Assistência 
médica

Comunicações Varejo Mídia e entre-
tenimento

Energia 
e serviços

Sem fins 
lucrativos

GovernoArquitetura, 
engenharia 

e construção

Tecnologia

sforce.co/socc-tableau
Segmente dados adicionais por países, setores e outros

http://sforce.co/socc-tableau
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Demografia
 da pesquisa
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Demografia da pesquisa
Tipo de cliente

Clientes empresariais  .......................  23%
Consumidores  ..................................  77%

Geração

Baby Boomers ...................................  22%
Geração X  ..........................................  38%
Millennials  .........................................  32%
Geração Z  ............................................  8%

Gênero

Masculino  ..........................................  51%
Feminino  ...........................................  48%
Outros  ................................................  <1%

País

Argentina  .............................................  4%
Austrália  ...............................................  3%
Bélgica  .................................................  4%
Brasil  ....................................................  4%
Canadá  ................................................  4%
Chile  .....................................................  4%
Colômbia  .............................................  4%
Dinamarca  .........................................  <1%
Finlândia  ..............................................  1%
França  ..................................................  4%
Índia  .....................................................  4%
Irlanda  .................................................  4%
Israel  ....................................................  4%
Itália  .....................................................  4%
Japão  ...................................................  4%
México  .................................................  4%
Países Baixos  .......................................  4%
Nova Zelândia  .....................................  1%
Noruega  ............................................  <1%
Singapura  ............................................  4%
África do Sul  ........................................  4%
Coreia do Sul .......................................  4%
Espanha  ...............................................  4%
Suécia  ..................................................  2%
Suíça  ....................................................  4%
Tailândia  ..............................................  4%
Emirados Árabes Unidos  ...................  4%
Reino Unido  ........................................  4%
Estados Unidos  ...................................  8%
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