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2.583 tomadores de decisões de marketing 
entrevistados ao redor do mundo

Conteúdo 
deste relatório
Para a terceira edição do nosso relatório de 
inteligência de marketing, a Salesforce entrevistou 
mais de 2.500 tomadores de decisão da área 
de marketing ao redor do mundo para descobrir:

• Como os profissionais de marketing definem 
seu papel na era da priorização digital

• Como os profissionais de marketing estão 
se adaptando a um ecossistema de dados 
com foco na privacidade

• O papel dos dados no crescimento com base 
em marketing e pelas experiências dos clientes

• Tendências de marketing multicanal e análise

A Salesforce Research disponibiliza informações com base 
em dados para ajudar as empresas a transformarem a forma 
como elas promovem o sucesso do cliente. 
Consulte todos os relatórios no site  
www.salesforce.com/research.
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Conteúdo 
deste relatório
Os dados deste relatório são provenientes de uma 
pesquisa online realizada de 16 de dezembro de 2021 
a 14 de janeiro de 2022 que gerou 2.583 respostas 
de analistas, estrategistas, gerentes, diretores, VPs e CMOs 
da área de marketing. Os entrevistados são profissionais 
de marketing de empresas B2B, B2C e B2B2C em toda a 
América do Norte, América do Sul, Ásia-Pacífico, Europa, 
Oriente Médio e África.

Além disso, tivemos seis entrevistas aprofundadas 
por telefone entre 10 e 14 de janeiro de 2022 com 
profissionais seniores de marketing em cada um dos 
países a seguir: Austrália, Reino Unido e Estados Unidos.

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

Consulte a página 22 para ver os dados demográficos 
detalhados da pesquisa.

Composição dos níveis de desempenho 
de marketing

Em vários trechos deste relatório, classificaremos 
os participantes da pesquisa de acordo com os 
seguintes níveis de desempenho de marketing.

Baixo desempenho (n = 321) 
0–10% de crescimento com base 
em marketing no último ano

Alto desempenho (n = 439) 
>50% de crescimento com base 
em marketing no último ano

Desempenho moderado (n = 1794) 
Todos os outros profissionais 
de marketing

17%

69%

15%
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*Salesforce State of the Connected Customer, outubro de 2020.
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Conforme os clientes apresentam um 
comportamento cada vez mais digital 
first*, os profissionais do marketing 
abraçaram um mandato duplo: a 
satisfação dos clientes e o crescimento 
da empresa.

Os dados são a base desses dois 
objetivos. Os profissionais do marketing 
usam os dados para personalizar as 
experiências dos clientes, construir 
relacionamentos com base em confiança 
e otimizar o ROI (retorno sobre 
os investimentos) de suas campanhas 
e programas.

Mas não é nada fácil coletar, preparar, 
analisar e transformar esses dados 
em informações. Conforme a 
quantidade e variedade dos dados 
continua aumentando, e as normas 
e regulamentações relacionadas à 
privacidade vão ganhando espaço, 
usar os dados com eficácia vira algo 
primordial para o sucesso das iniciativas 
de marketing.

Os profissionais de marketing e seu mandato duplo 
na era Digital First
O papel do marketing evoluiu para atender a duas necessidades: 
promover o crescimento por meio da otimização do ROI e melhorar 
a experiência do cliente. Os profissionais do marketing apontam 
a satisfação dos clientes e o retorno sobre os investimentos em 
marketing como as duas métricas mais importantes para o sucesso.

01

As mudanças da área de privacidade de dados inspiram 
transformações estratégicas
As novas políticas de privacidade digital estão aqui para ficar, 
e os profissionais de marketing estão adaptando sua abordagem. 
Noventa por cento dos profissionais de marketing afirmam que 
as mudanças recentes nas políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a forma como eles mensuram 
o desempenho do marketing.

02

O sucesso é equivalente aos dados, e os dados são 
equivalentes ao sucesso
Ter uma base robusta de dados é essencial para o sucesso — mas isso 
inclui alguns desafios. Quase quatro em cada cinco profissionais 
de marketing afirmam que a qualidade dos dados é essencial para 
promover um crescimento com base no marketing e melhorar as 
experiências dos clientes.

03

O marketing data driven requer velocidade 
nas informações
O maior desafio dos profissionais de marketing em relação as análises 
de dados é a utilização de suas conclusões nas estratégias de marketing - 
conseguir chegar nos insights com rapidez é fundamental. Apenas 27% 
dos profissionais de marketing monitoram o desempenho em diferentes 
canais mensalmente ou menos.

05

A visualização unificada Cross Channel é ainda 
um sonho em construção
Quase todos os profissionais de marketing (98%) afirmam que 
é importante contar com uma visão centralizada do marketing 
em diversos canais. No entanto, mais de sete em cada dez avaliam 
o desempenho dos canais separadamente, não de forma centralizada.

04

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/?d=cta-header-1


Métricas dos canais

Pipeline gerado 
pelo marketing

Conversões ou ações 
importantes

Métricas de RP

Satisfação do cliente

Retorno sobre os 
investimentos em 

marketing

Aquisição de clientes

Brand Awareness

46%
35%

40%
31%

39%
31%

36%
32%

34%
30%

33%
30%

30%
31%

21%
28%
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A satisfação dos clientes e o crescimento determinam 
o sucesso do marketing

Em sua essência, o marketing de hoje 
em dia tem dois objetivos: fomentar os 
relacionamentos com os clientes e aumentar 
a receita. 

80% dos profissionais de marketing 
entrevistados afirmam que suas organizações 
lideram iniciativas de experiência do cliente 
na empresa inteira.

Isso faz sentido com a forma como esses 
profissionais definem o sucesso: quase 
a metade deles diz que a satisfação 
dos clientes é a métrica mais importante, 
com o retorno sobre os investimentos 
em marketing em segundo lugar.

No entanto, apesar da importância dessas 
métricas, os profissionais do marketing 
têm dificuldade em avaliá-las. Na verdade, 
menos de dois em cada cinco declaram 
conseguir fazer isso de forma altamente 
satisfatória.

*Salesforce State of Marketing, agosto de 2021.

Os profissionais de marketing 
e seu mandato duplo na era 
Digital First

Os entrevistados puderam escolher até três respostas.

94% dos profissionais de marketing ao redor 
do mundo encaram a área de marketing 
como essencial para gerar crescimento, 
em comparação com 87% no ano passado.

Principais métricas que definem o sucesso do marketing

Profissionais de marketing que dizem que as métricas são importantes

Profissionais de marketing que dizem conseguir avaliar as métricas perfeitamente

https://www.salesforce.com/form/state-of-marketing/


Relatórios e dashboards

Como conectar os dados de todos os canais e fontes

Estratégias de frequência e planejamento de mídia

Estratégias de taxonomia dos dados

A comprovação do impacto do marketing no crescimento

A comprovação do impacto do marketing na experiência 
do cliente
Dados precisos e validados

Acesso aos dados em tempo real

Insights e informações com base na inteligência artificial
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Sem uma estratégia sólida de análise, os 
profissionais do marketing não conseguem 
ter certeza de que coletarão os dados dos 
quais precisam. As estratégias de análise 
são a essência do marketing de hoje em dia, 
e os profissionais da área estão construindo 
essas táticas com base em seus objetivos 
de satisfação do cliente e crescimento. 

Como comprovar o impacto do marketing 
tanto no crescimento quanto na experiência 
dos clientes é o aspecto mais importante das 
estratégias de análise de marketing.

 

Classificação de importância das estratégias de análise de marketing

Sem impacto, as estratégias de análise de marketing 
são jogadas para escanteio

Os entrevistados puderam escolher até três respostas.

    Os relatórios agregam 
um valor gigantesco às novas 
apresentações empresariais. 
Podemos demonstrar que temos 
um painel integrado que exibirá 
o sucesso de uma campanha, e que 
os clientes conseguirão visualizar 
o desempenho dessa campanha, 
quais fluxos funcionam melhor 
em cada mercado e o que não está 
funcionando conforme o esperado.
 
DIRETORA - AGÊNCIA DE MÍDIAS E MARKETING 
INTEGRADO (AUSTRÁLIA)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Os profissionais de marketing 
e seu mandato duplo na era 
Digital First



Mensurar o ROI do marketing

Bater as metas comerciais  
e empresariais

Criar experiências 
personalizadas para os clientes

Identificar e segmentar 
os públicos importantes

Comparar o desempenho do 
marketing em diferentes canais

37%

42%

40%

39%

38%

Seleção dos fornecedores

Modelos de atribuição

Coleta de dados dos clientes

Alocação da verba de marketing

KPIs e metas de desempenho do 
marketing

Estratégias de personalização

51%

34%

64%

61%

59%

55%
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02 As mudanças da área de privacidade de 
dados inspiram transformações estratégicas

Nos últimos anos, as regulamentações 
da privacidade dos dados (tanto no âmbito 
regional quanto por meio da LGPD, da CCPA 
ou das políticas de grandes empresas de 
tecnologia, como a Proteção de Privacidade 
de Emails da Apple e a suspensão do uso de 
cookies de terceiros pela Google) forçaram 
as empresas a adotarem uma postura de 
priorização do cliente e obtenção de seu 
consentimento antes da coleta dos dados. 

Em reação a isso, os profissionais do 
marketing estão se esforçando para 
conquistar e manter a confiança dos clientes 
com relação aos seus dados. Além disso, 
algumas métricas de desempenho – como 
a taxa de abertura de emails – perderam 
relevância uma vez que as empresas de 
tecnologia prometem um leque mais amplo 
de proteções de privacidade para seus 
usuários. 

Sendo assim, os profissionais da área estão 
nadando contra a corrente nessa nova 
dinâmica, principalmente na hora de medir 
o ROI, mensurar o desempenho dos canais 
e compreender os públicos.

Profissionais de marketing revisitaram os seguintes tópicos por conta de mudanças 
nas políticas de privacidade dos dados

Conforme as regulamentações de privacidade mudam, 
vemos uma repaginação das estratégias de dados

Profissionais estão confiantes de que conseguirão fazer as coisas a seguir por conta das 
mudanças na área da privacidade

90% dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças realizadas 
recentemente nas políticas de 
privacidade de dados mudaram 
fundamentalmente a forma como eles 
mensuram o desempenho do marketing.

https://www.salesforce.com/blog/apple-privacy-changes/
https://www.salesforce.com/blog/apple-privacy-changes/
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A tecnologia é essencial para 
os profissionais de marketing conseguirem 
se adaptar às transformações que ocorrem 
nas normas e expectativas relacionadas 
à privacidade. 

Cada vez mais frequentemente, os 
profissionais da área aumentam ou 
continuam seus investimentos em 
plataformas para a mensuração de 
performance e a compreensão dos clientes 
(por exemplo, com plataformas de análise 
e de dados dos clientes, respectivamente).

De forma geral, apenas uma minoria 
dos profissionais da área diminuiu seus 
investimentos em tecnologia.

Investimentos feitos pelos profissionais da área em tecnologia por conta 
das mudanças nas políticas de privacidade

As mudanças da área da privacidade dos dados levam 
a mudanças nos investimentos de tecnologia

Tecnologias de análise  
e mensuração para  

a área de marketing

Tecnologia de plataforma  
de dados do cliente

Tecnologia de personalização  
e interação em tempo real

52%

45%

38%

43%

8%

9%

9%50% 38%

Aumentou Permaneceu igual Diminuiu

Tecnologia de gestão  
de consentimento

Tecnologia de resolução  
e aprimoramento de identidade 41% 46% 9%

9%44% 44%

As mudanças da área de privacidade de 
dados inspiram transformações estratégicas
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Do ponto de vista tático, cerca de metade 
dos profissionais de marketing aumentou 
os investimentos em anúncios pagos 
nas redes sociais, marketing mobile 
e experiências na Web. Por outro lado, 
os canais antigos como a publicidade 
tradicional no rádio e na televisão foram 
as opções em que ficou mais visível 
retirada dos investimentos. 

Isso reflete uma tendência contínua 
de expansão para os meios digitais 
conforme os clientes fazem cada vez mais 
compras e transações pela internet. 58% 
dos consumidores esperam fazer mais 
compras pela internet após a pandemia, 
e 80% dos clientes corporativos esperam 
fechar mais negócios pela internet.*

Investimentos feitos nas táticas de marketing por conta de mudanças 
na privacidade dos dados

Os profissionais do marketing estão priorizando as tecnologias 
digitais durante essas mudanças da área da privacidade

Marketing de OTT/TVs 
conectadas

Anúncios programáticos 
e de display

Marketing de afiliados

Marketing de 
influenciadores

Anúncios tradicionais 
no rádio e na televisão

Busca paga

Mídia Out of Home

Marketing de conteúdo

Experiências na Web

Marketing por eventos

Email marketing

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

Anúncios pagos em 
mídias sociais

Marketing mobile

54% 37% 7%

52% 38% 7%

51% 42% 6%

49% 43% 7%

48% 42% 8%

46% 40% 8%

43% 42% 13%

41% 43% 13%

40% 47% 9%

39% 48% 9%

38% 44% 12%

36% 45% 12%

32% 42% 17%

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

As mudanças da área de privacidade de 
dados inspiram transformações estratégicas

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/?d=cta-header-1


77%

71%

75%

71%

72%

72%

75%

74%

79%

67%

74%

69%

73%

71%

73%

71%
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Seja para melhorar o crescimento ou 
a experiência dos clientes, os profissionais 
do marketing precisam de dados confiáveis 
para demonstrar o valor dos seus programas 
e gerar resultados. 

Quase quatro em cada cinco profissionais 
da área afirmam que a qualidade dos 
dados é essencial para promover um 
crescimento com base no marketing 
e melhorar a experiência do cliente.

Segundo esses profissionais, o segundo 
fator mais importante para fomentar 
o crescimento e uma melhor experiência 
para os clientes é ter objetivos empresariais 
compartilhados entre das equipes de 
marketing e vendas. Com metas alinhadas, 
talvez essas equipes se sintam mais 
motivadas para se ajudarem e atenderem 
os clientes de uma forma mais unificada.

O sucesso é equivalente 
aos dados, e os dados são 
equivalentes ao sucesso 

Profissionais de marketing que descrevem os itens a seguir como um fator-chave 
para gerar esses resultados

A qualidade dos dados afeta o crescimento e a experiência 
dos clientes

Qualidade dos dados

Objetivos empresariais 
compartilhados entre as 

equipes de marketing e vendas

Análise cross channel

Colaboração entre  
diversas equipes

Personalização  
em tempo real

Testes de novos canais e 
plataformas de marketing

Informações de performance 
com base na inteligência artificial

Unificação do perfil  
dos clientes

Crescimento com base no marketing Experiência do cliente

A definição de “fator-chave” é de algo “completamente essencial” ou “muito importante” 
para gerar crescimento ou melhorar a experiência dos clientes, respectivamente.



SALESFORCE RESEARCH 12MARKETING INTELLIGENCE REPORT 3A EDIÇÃO

03

Para muita gente, trabalhar os dados para 
comprovar o sucesso do marketing não é algo 
tão simples assim.

Os profissionais do marketing alegam que os 
recursos humanos e a integração manual dos 
dados são os principais desafios que dificultam 
uma boa avaliação do desempenho.

Atrair as pessoas certas é mais importante 
ainda durante a alta rotatividade nos times e 
da ascensão do ambiente de trabalho híbrido – 
e muitos profissionais de marketing andam 
tendo dificuldade na hora de encontrar e reter 
os talentos que entendem dessas análises.

Além disso, construir os processos de 
integração de dados como a recuperação 
dos dados, sua preparação e sua modelagem 
costuma demandar habilidades mais técnicas, 
e sua gestão pode consumir bastante tempo 
e muitos recursos.

Principais desafios na hora de avaliar o desempenho do marketing

Quando há lacunas nos colaboradores ou processos, 
fica difícil avaliar o desempenho

Processos de gestão e governança de dados

Processos manuais de geração de relatórios

Dados em silos

Recursos e habilidades  
dos colaboradores

Processos de integração  
manual dos dados

Alocação e otimização da verba

Alinhamento entre diferentes equipes para as 
atividades de mensuração e produção de relatórios

36%

35%

34%

42%

42%

40%

38%

Os entrevistados puderam escolher até três respostas.

80% dos profissionais de marketing dizem 
que precisam melhorar sua habilidade de 
monitorar o ROI de cada investimento de 
marketing. 

O sucesso é equivalente 
aos dados, e os dados são 
equivalentes ao sucesso 

https://www.salesforce.com/news/stories/hybrid-workplace/


27%

27%

27%

26%

25%

24%

24%

24%

23%
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Desenvolver uma boa estratégia de análise 
de marketing demanda várias coisas, e os 
profissionais da área indicam que há uma 
oportunidade de melhoria na forma como 
as organizações lidam com essa questão. 
Apenas um em cada cinco profissionais 
do marketing diz que a empresa “supera 
as expectativas” em qualquer quesito de 
análise. Mais especificamente, as áreas 
com mais oportunidades de melhoria são 
as informações com base em inteligência 
artificial, a taxonomia dos dados, e a 
frequência e o planejamento de mídia.

As pesquisas anteriores já pontuavam 
a importância da inteligência artificial, 
mostrando que 64% dos participantes 
de alto desempenho têm uma estratégia 
de inteligência artificial, em comparação 
com apenas 45% dos entrevistados 
de baixo desempenho.*

Priorizar a qualidade dos dados também 
pode ser um diferencial. Em comparação 
com os participantes de baixo desempenho, 
é duas vezes mais provável que os 
entrevistados de alto desempenho 
digam que superaram as expectativas ao 
conectarem os dados de diferentes canais.

Profissionais de marketing que alegam trabalhar para empresas com 
um desempenho que “supera as expectativas” nos itens a seguir 

Ainda é possível melhorar as estratégias de análise de marketing

Acesso aos dados 
em tempo real

31%
28%

21%

Comprovação do impacto 
do marketing no crescimento

31%
27%

20%

Conexão dos dados 
de todos os canais

32%
28%

16%

Dados precisos 
e validados

30%
27%

21%

Comprovação do impacto  
do marketing na experiência  

do cliente

31%
25%

18%

Relatórios 
e painéis

32%
24%

19%

Práticas de frequência 
e planejamento de mídia

27%
25%

18%

Práticas de taxonomia 
dos dados

28%
25%

17%

Informações com base 
na inteligência artificial

27%
24%

15%

Total

*Salesforce State of Marketing, agosto de 2021.

Entrevistados de alto 
desempenho

Entrevistados de 
desempenho moderado

Entrevistados de baixo 
desempenho

O sucesso é equivalente 
aos dados, e os dados são 
equivalentes ao sucesso 

https://www.salesforce.com/form/state-of-marketing/
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Apesar de os profissionais de marketing 
claramente precisarem de dados e análises 
de alta qualidade, muitos deixam a desejar 
nos investimentos que precisariam fazer em 
colaboradores, ferramentas e processos para 
tornar isso possível.  

E ainda menos equipes têm recursos 
dedicados às tecnologias de análise, 
ou às práticas – como a preparação 
e integração dos dados – que 
são essenciais para mensurarmos 
e otimizarmos o sucesso do marketing.

Mas os profissionais da área querem correr 
atrás do prejuízo: cerca de dois em cada 
cinco profissionais de marketing dizem que 
planejam investir nessas áreas.

Equipes de marketing que têm ou planejam ter as coisas a seguir

Há falhas nas práticas de dados das empresas

Colaboradores dedicados 
à análise das informações

Tecnologias dedicadas 
à análise das informações

Integração dos dados 
de diferentes canais

51%

46%

38%

43%

48% 41%

Já temos Planejamos ter Não planejamos ter

Processos estabelecidos 
de preparação dos dados

KPIs e métricas customiza-
das em diferentes canais 44% 43%

45% 44% 9%

9%

9%

10%

11%

No momento, apenas 51% das 
equipes de marketing contam 
com colaboradores dedicados 
para a análise das informações. 

O sucesso é equivalente 
aos dados, e os dados são 
equivalentes ao sucesso 
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A expectativa desses profissionais é haver, 
ano após ano, um número cada vez maior 
das fontes de dados usadas para fomentar 
o crescimento,** o que aumenta o potencial 
do isolamento dos dados. Como já era de 
se esperar, os profissionais do marketing 
sentem que ter uma visão centralizada 
de todos esses dados é essencial.

No entanto, 71% desses profissionais 
avaliam o desempenho de seu marketing 
multicanal isoladamente – atuando 
de forma individual no canal (46%) 
ou plataforma (51%), não em uma 
estrutura centralizada.

A visualização unificada Cross 
Channel é ainda um sonho em 
construção

**Salesforce State of Marketing, agosto de 2021.

Como os profissionais do marketing avaliam o desempenho em vários canais

Os profissionais da área querem visualizar um panorama cross 
channels, mas acabam tendo que lidar com uma estrutura de silos

29%

71%

Fazem avaliações separadas

Fazem avaliações em uma 
estrutura centralizada

98% dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância de termos 
uma visualização completa 
e centralizada de todo 
o marketing multicanal.

Como os profissionais do marketing fazem a avaliação do desempenho*

Fazem a avaliação do desempenho 
de cada canal separadamente

Fazem a avaliação do desempenho  
de cada there's a double space here

46%

51%

* Referência: Profissionais que fazem a avaliação do desempenho isoladamente.

https://www.salesforce.com/form/state-of-marketing/https://www.salesforce.com/form/state-of-marketing/


Integração dos dados de unidades de negócio alinhadas1

Preparação dos dados de diferentes fontes2

Automatização das conexões dos dados3

Inconsistências dos dados4

Volume dos dados5

Criação de KPIs consistentes para diferentes canais 
e plataformas

6

Habilidades de análise e gestão dos dados7

Nível adequado de autorização e disponibilidade dos dados8

Tempo gasto na preparação manual dos dados9
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A integração e gestão dos dados 
continuam sendo obstáculos na hora de 
criarmos uma visualização consistente 
do desempenho em diferentes canais. A 
análise do marketing pode perpassar as 
áreas e diferentes unidades de negócio 
da organização, o que significa que fazer 
a conexão das diferentes fontes de dados 
não é fácil. 

Os profissionais do marketing mencionam 
dificuldades tanto na hora de conectar 
os dados de unidades de negócio alinhadas 
(como as equipes de vendas e produto) 
quanto na preparação dos dados de 
diferentes fontes (nas atividades de limpeza, 
modelagem e taxonomia, por exemplo) ao 
fazer a integração de seus dados.

Principais desafios enfrentados na gestão e integração dos dados

Fazer a integração e gestão dos dados é essencial, mas continua 
sendo desafiador

Os entrevistados puderam escolher até três respostas. 

    Quando temos esses 
departamentos fora de sintonia, 
não existe uma comunicação 
horizontal entre as áreas, e de 
repente vemos alguém enviar um 
email nada alinhado com o anúncio 
impresso que acabou de ser 
lançado, ou a área de mídias sociais 
também começa a falar sobre algo 
completamente diferente.”
 
VICE-PRESIDENTE DE MARKETING
VAREJO (ESTADOS UNIDOS)

A visualização unificada Cross 
Channel é ainda um sonho em 
construção
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Antes de os profissionais de marketing 
conseguirem usar dados precisos 
de diferentes canais nos seus relatórios 
e análises, é necessário fazer seu 
processamento, harmonização em 
um modelo de dados, classificação 
segundo a taxonomia empresarial 
e validação de sua qualidade.

A adoção dessas práticas não é homogênea. 
Cerca de metade dos profissionais de marketing 
diz que realiza tarefas de preparação 
dos dados como por exemplo as verificações 
de garantia de qualidade e o mapeamento do 
modelo de dados.

Muitos começaram a simplificar e acelerar 
os processos de integração e preparação 
dos dados por meio da automação.  
A maioria dos profissionais de marketing 
descreve a forma como sua equipe integra 
seus dados de diferentes canais como pelo 
menos parcialmente automática. No entanto, 
quase um em cada cinco profissionais ainda 
depende de métodos manuais.

Esse processo manual acaba demandando 
muito tempo. Ao fazer a integração 
manual dos dados, 29% dos profissionais de 
marketing gastam pelo menos uma semana 
por mês coletando, limpando e modelando 
os dados para seus relatórios e análises.

Como os profissionais da área descrevem os processos de integração 
e preparação dos dados de diferentes canais

A automatização da integração e preparação dos dados é uma 
oportunidade de ter mais eficiência

17%

40%

42% Manuais em sua maioria ou totalidade

Automáticos em sua maioria ou totalidade

Processos manuais e automáticos em 
proporção similar

Profissionais de marketing que realizam os seguintes processos 
de preparação dos dados

Especificação de  
naming conventions

Verificações periódicas  
de garantia de qualidade

Mapeamento do modelo  
de dados de marketing

Definição de todos os atributos 
com a classificação dos dados

Automatização 
de data connections

37%

56%

56%

56%

53%

A visualização unificada Cross 
Channel é ainda um sonho em 
construção



Aplicar aprendizados a partir dos dados nas estratégias 
de marketing

1

Conectar os investimentos de marketing aos resultados 
de negócio

2

Otimizar as campanhas em tempo real3

Conseguir informações de marketing de vários canais4

Criar boas visualizações e relatórios dos dados5

Trabalhar de forma colaborativa com as outras equipes6

Personalizar os conteúdos e ofertas7

Conseguir insights sobre a jornada do cliente8

Conseguir insights sobre a segmentação do público9
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Conforme os profissionais de marketing 
correm atrás de culturas mais baseadas 
em dados, vários desafios vão surgindo. 
É possível superar muitos deles centralizando 
os dados da organização inteira.

Para isso, os profissionais da área precisam 
não só integrar os dados de diferentes fontes 
e unidades empresariais, mas também 
compartilhar essas informações para 
conectar os resultados de marketing e de 
negócios, fomentando a colaboração entre 
toda a equipe. 

Esses desafios estão interconectados, e 
ambos dependem de uma boa base de 
dados – seja em vários canais de marketing 
ou entre o marketing e outras partes 
interessadas da empresa.

O marketing data driven 
requer velocidade nas 
informações

Principais desafios enfrentados na hora de fazer a análise e otimização dos dados

Precisamos conectar as informações de vários canais para 
determinarmos uma estratégia de marketing

Os entrevistados puderam escolher até três respostas. 
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58%

46%
37%

57%
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O marketing com base nos dados 
é um trabalho contínuo. Menos da 
metade dos profissionais da área diz 
estar contente com sua capacidade 
de aproveitar os dados para tarefas 
específicas de marketing, principalmente 
com relação a frequência, segmentação 
e direcionamento.

Ao buscarem resultados específicos, 
os entrevistados de alto desempenho 
têm mais chance que os de baixo 
desempenho de dizerem que estão 
plenamente satisfeitos com a própria 
capacidade de gerar conversões 
em diferentes categorias.

Entrevistados plenamente 
satisfeitos com a própria 
capacidade de usar os dados 
para as coisas a seguir

Os profissionais do marketing apresentam um panorama 
heterogêneo no quesito do uso dos dados

Entrevistados plenamente 
satisfeitos com a própria 
capacidade de gerar as 
conversões a seguir

Entrevistados de alto desempenho

Entrevistados de desempenho moderado

Entrevistados de baixo desempenho

% de mais 
probabilidade 
(alto vs. baixo)

Visitas 
ao site

52%
51%

37%
41%

Aumento do público 
ou do número 
de seguidores

51%
46%

34%
50%

Adoção 
dos produtos

51%
44%

35%
46%

Transações 
de e-commerce

50%
45%

38% 32%

51%Downloads 
dos conteúdos 45%

35% 46%

Preenchimento 
de formulários 

e cadastros

51%
44%

34%
50%

Cadastros de notificações 
em plataformas móveis

48%
41%

40%
20%

Cadastros de  
recebimento de emails

48%
42%

36%
33%

Geração e classificação 
de leads

Personalização dos 
conteúdos e ofertas

Estratégia 
de conteúdo

Otimização das 
campanhas ou jornadas

Conexão do marketing 
com a área comercial

Segmentação 
e direcionamento

Ritmo dos gastos

45%

41%

44%

43%

42%

43%

40%

    Usar os dados para tomar 
decisões bem fundamentadas 
é sempre um desafio. É muito 
comum usarmos os dados para 
os relatórios, mas não tão comum 
conectá-los a estratégia de canais 
e tomada de decisão.”
DIRETORIA DE ESTRATÉGIA DE MÍDIA 
AGÊNCIA (REINO UNIDO)

O marketing data driven 
requer velocidade nas 
informações
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Os profissionais de marketing de todos os 
níveis de desempenho acham difícil conseguir 
informações na velocidade necessária para 
colocar tudo em prática.

Menos da metade dos entrevistados concorda 
plenamente que conseguem acessar os dados 
na velocidade da qual precisam. Além disso, 
apenas 11% dizem que recebem alertas 
de desempenho em tempo real, e 27% 
monitoram o desempenho em vários canais no 
máximo uma vez por mês. 

No entanto, embora muitos desses 
profissionais tenham dificuldade em conseguir 
essas informações rapidamente, os de alto 
desempenho têm quase duas vezes mais 
chance de concordarem que conseguem 
receber as informações com rapidez em 
comparação com os profissionais de baixo 
desempenho.

As informações demoram demais para a tomada 
de decisões no marketing

40%

34%

23%

dos profissionais 
de marketing concordam 
plenamente que recebem 

as informações rápido 
o bastante para tomarem 

boas decisões

33%
Entrevistados de alto desempenho

Entrevistados de desempenho moderado

Entrevistados de baixo desempenho

Em tempo real 
(por meio de alertas 

automatizados)

11%

Diariamente

22%

Toda semana

40%

Frequência na qual os profissionais do marketing monitoram  
o desempenho em vários canais

Todo mês

21%

No máximo 
todo trimestre

6%

    Se eu não receber os dados 
diariamente, não consigo 
reagir rápido o suficiente. Se eu 
precisar pedir com dois meses 
de antecedência, também é uma 
desvantagem. Precisamos de 
mais agilidade e precisamos olhar 
mais para os dados.”
CMO (DIRETOR DE MARKETING)
VAREJO (REINO UNIDO)

O marketing data driven 
requer velocidade nas 
informações



Os profissionais do marketing querem ver melhorias  
no próximo ano

Análise do funil de marketing

Otimização dos gastos em marketing

Acesso aos dados em tempo real

Análise da jornada dos clientes

Automatização da integração dos dados

1

2

3

4

5

Melhorias mais desejadas para o desempenho do marketing no próximo ano

Os entrevistados puderam escolher várias respostas. 

Programas de e-commerce

Personalização dos conteúdos e ofertas

Programas de fidelidade

Gestão do consentimento dos clientes

Análise da jornada dos clientes

Melhorias mais desejadas para a experiência dos clientes no próximo ano

1

2

3

4

5
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DE OLHO NO FUTURO:  
táticas e estratégias
Ao longo do próximo ano, há várias áreas 
que os profissionais do marketing gostariam 
de melhorar. 

Melhorar o desempenho é essencial 
conforme os profissionais da área se 
recuperam de uma época de incerteza e as 
verbas continuam sendo analisadas com uma 
lupa. A otimização dos gastos com o marketing, 
ou o processo de prever e acompanhar esses 
gastos nas campanhas e canais, é a principal 
tática na qual os profissionais da área estão 
se concentrando para garantir seus resultados.

Ao mesmo tempo, essas pessoas querem 
aprimorar a relevância do marketing que 
praticam para melhorar as experiências 
dos clientes, seja por meio de programas 
de fidelidade ou de conteúdos e ofertas 
personalizados. Os programas de fidelidade 
e o consentimento dos clientes também 
são ferramentas cruciais para continuarmos 
oferecendo experiências individualizadas 
sem precisarmos de cookies de terceiros.
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Dados demográficos 
da pesquisa
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Dados demográficos da pesquisa
Setor

Arquitetura, engenharia, 
construção e serviços  
imobiliários ......................................... 13%
Automotivo ......................................... 16%
Comunicações  ..................................  14%
Bens de consumo............................... 27%
Energia e serviços públicos  .............  13%
Serviços financeiros  .........................  18%
Público  .................................................  7%
Saúde ................................................... 14%
Ciências biológicas  
ou biotecnologia ................................ 10%
Manufatura  .......................................  20%
Mídia e entretenimento  ..................  16%
Organizações sem fins lucrativos  .....  5%
Serviços profissionais  
e empresariais  ..................................  17%
Varejo  .................................................  26%
Cadeia de suprimentos e logística  ...  13%
Tecnologia  .........................................  21%
Viagem e hospitalidade  .....................  7%
Outros  ................................................... 1%

Tipo da empresa

Business-to-Business (B2B)  .............  25%
Business-to-Consumer (B2C)  ..........  30%
B2B2C (Business-to-Business-to-
Consumer)  ........................................  45%

Porte da empresa

Pequena (até 200 colaboradores) .........29%
Média (201–999 colaboradores) ...........44%
Grande (acima de mil colaboradores)  ... 27%

Função na área de marketing

Executivos .................................................19%
Presidente, EVP, SVP, VP, diretores..........41%
Líderes de área e supervisores  ...............19%
Gestores, estrategistas e analistas  .........20%

Região

EMEA  ........................................................59%
APAC  .........................................................18%
América Latina  ........................................ 18%
Estados Unidos  .........................................  6%

País

Austrália .......................................................6%
Brasil  ..........................................................  6%
Colômbia  ....................................................6%
França  ........................................................  6%
Alemanha  ..................................................  6%
Israel ............................................................6%
Itália  ...........................................................  6%
Japão  ..........................................................6%
México  .......................................................  6%
Holanda  .....................................................  6%
Cingapura  ..................................................  6%
África do Sul  ..............................................  6%
Espanha  .....................................................  6%
Suécia ..........................................................6%
Emirados Árabes Unidos  .........................  6%
Reino Unido  ..............................................  6%
Estados Unidos  .........................................  6%



*Lembre-se de que os vieses culturais afetam os resultados da pesquisa nas diferentes regiões.
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing da

Austrália

87% 

19% 24% 

97% 

43% 43% 10%

41% 7%47%

12%45%40%

Qualidade dos dados1

2

3

1

2

3Empate

Empate

1

2

3

Colaboração entre 
diversas equipes

Perfis unificados dos clientes 
e qualidade dos dados

Teste de novos canais e 
plataformas de marketing

Reconhecimento da marca

Satisfação dos clientes 
e ROI do marketing

Aquisição de clientes

Personalização em tempo real

Análises em diversos canais 
e teste de novos canais e 
plataformas de marketing

Empate

KPIs e metas  
de performance do marketing

Coleta de dados dos clientes

1

2

3

Processos de gestão 
e governança de dados

Recursos e habilidades 
dos colaboradores

Integração manual dos dados 
e processos manuais de 
geração de relatórios

1

2

3Alocação da verba de marketing
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

60% 31% 6%

40% 4%55%

6%39%51%

O relatório de inteligência de marketing do

Brasil

92% 

28% 19% 

100% 

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas 
e análises em diversos canais

Satisfação do cliente

ROI de marketing

Reconhecimento da marcaInformações com base na 
inteligência artificial

1

2

3

Colaboração entre 
diversas equipes

Qualidade dos dados e unificação 
do perfil dos clientes

Análise de vários canais

Empate

Empate

1

2

3

Seleção dos fornecedores

Estratégias de personalização

Coleta de dados dos clientes 1

2

3

Recursos e habilidades dos 
colaboradores
Integração manual dos dados 
e alinhamento entre diferentes 
equipes para as atividades de 
mensuração e produção de relatórios

Alocação e otimização da verba

Empate
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing da

Colômbia

92% 

44% 13% 

99% 

55% 38% 7%

42% 10%48%

7%41%52%

1

2

3

1

2

3

Análise de vários canais 

Colaboração entre diversas 
equipes e Informações com 
base na inteligência artificial

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

Métricas de canais1

2

3

Qualidade dos dados

Personalização em tempo real

Colaboração entre diversas 
equipes Satisfação do cliente

Conversões ou ações importantes Empate

1

2

3

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

Alinhamento entre diferentes 
equipes para as atividades de 
mensuração e produção de relatórios

Alocação e otimização da verba

Processos de integração manual dos 
dados e dados em silos

Alocação da verba de 
marketing

Estratégias de personalização Empate
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing da

França

84% 

22% 49% 

94% 

49% 34% 11%

41% 10%39%

11%42%42%

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as equipes 
de marketing e vendas

Análise de vários canais

Satisfação do cliente

Aquisição de clientes

ROI de marketing

1

2

3

Unificação do perfil dos clientes

Qualidade dos dados

Colaboração entre 
diversas equipes

1

2

3

1

2

3

Processos de integração manual dos 
dados

Processos de gestão 
e governança de dados

Alocação da verba de 
marketing

Estratégias de personalização

Coleta de dados dos clientes Dados em silos
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing da

Alemanha

42% 

83% 

26% 

98% 

51% 39% 8%

42% 44% 10%

36% 8%51%

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Colaboração entre diversas 
equipes

Satisfação do cliente

Informações com base na 
inteligência artificial

1

2

3

Qualidade dos dados

Unificação do perfil dos 
clientes

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as equipes 
de marketing e vendas

ROI de marketing

Aquisição de clientes

1

2

3

1

2

3

Recursos e habilidades dos 
colaboradores

Processos de integração manual dos 
dados

Coleta de dados dos clientes

Estratégias de personalização

Alocação da verba de 
marketing

Alinhamento entre diferentes 
equipes para as atividades de 
mensuração e produção de 
relatórios
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing de

Israel

89% 100% 

24% 18% 

52% 38% 5%

38% 14%44%

6%49%40%

1

2

3

1

2

3

Teste de novos canais e 
plataformas de marketing

Colaboração entre 
diversas equipes

Personalização em tempo real

Satisfação do cliente1

2

3

Qualidade dos dados

Teste de novos canais e 
plataformas de marketing

Análise de vários canais

Métricas de canais

Aquisição de clientes

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

KPIs e metas 
de performance do marketing 
e estratégias de personalização

Alocação da verba de 
marketing

Empate

1

2

3

Recursos e habilidades dos 
colaboradores e alocação e 
otimização da verba

Processos de gestão 
e governança de dados

Processos de integração manual dos 
dados

Empate
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

18% 

O relatório de inteligência de marketing da

Itália

79% 

50% 43% 5%

58% 35% 6%

47% 3%45%

30% 

96% 

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

Colaboração entre 
diversas equipes

1

2

3

Personalização em tempo real

Qualidade dos dados e Objetivos de negócio 
compartilhados entre as equipes de marketing 
e vendas, colaboração entre diversas equipes e 
teste de novos canais e plataformas de marketing

Análise de vários canais

Satisfação do cliente

ROI de marketing

Aquisição de clientes

Empate

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

Estratégias de personalização

Alocação da verba de 
marketing e KPIs e metas de 
performance do marketing

Empate

1

2

3

Alocação e otimização da verba

Processos de integração manual dos 
dados

Processos manuais de geração de 
relatórios
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

53% 39% 7%

O relatório de inteligência de marketing do

Japão

39% 48% 13%

34% 15%49%

31% 28% 

99% 91% 

1

2

3

1

2

3

Teste de novos canais e 
plataformas de marketing

Qualidade dos dados

Colaboração entre 
diversas equipes

1

2

3

Qualidade dos dados

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

Unificação do perfil dos 
clientes

ROI de marketing

Satisfação do cliente

Aquisição de clientes

1

2

3

Alocação da verba de 
marketing

Coleta de dados dos clientes

KPIs e metas  
de performance do marketing

1

2

3

Recursos e habilidades dos 
colaboradores

Processos de integração manual 
dos dados
Alinhamento entre diferentes 
equipes para as atividades de 
mensuração e produção de 
relatórios
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

23% 

O relatório de inteligência de marketing do

México

88% 

57% 35% 7%

59% 34% 6%

51% 9%37%

31% 

98% 

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as equipes 
de marketing e vendas

Personalização em tempo real

1

2

3

Colaboração entre 
diversas equipes

Teste de novos canais e 
plataformas de marketing

Análise de vários canais

Aquisição de clientes

Satisfação do cliente

Métricas de canais

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

Estratégias de personalização

Alocação da verba de 
marketing

1

2

3

Alocação e otimização da verba

Recursos e habilidades dos 
colaboradores

Processos de integração manual dos 
dados
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing da

Holanda

32% 47% 19%

35% 41% 21%

34% 16%46%

28% 36% 

97% 94% 

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Teste de novos canais e 
plataformas de marketing

Análise de vários canais

1

2

3

Unificação do perfil dos clientes

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as equipes 
de marketing e vendas

Personalização em tempo real

Aquisição de clientes

Satisfação do cliente

Métricas de canais

1

2

3

KPIs e metas 
de performance do marketing

Alocação da verba de marketing

Coleta de dados dos clientes

1 Dados em silos

2 Processos de integração manual dos 
dados

3 Recursos e habilidades dos 
colaboradores
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing de

Cingapura

98% 

54% 37% 8%

50% 40% 9%

42% 4%49%

32% 27% 

99% 

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

Informações com base na 
inteligência artificial

1

2

3

Qualidade dos dados

Personalização em tempo real

Objetivos de negócio compartilhados 
entre as equipes de marketing e vendas 
e unificação do perfil dos clientes

Aquisição de clientes

Reconhecimento da marca

Conversões ou ações importantesEmpate

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

KPIs e metas 
de performance do marketing

Alocação da verba de 
marketing

1 Processos de integração manual dos 
dados

2 Dados em silos

3

Alinhamento entre diferentes 
equipes para as atividades de 
mensuração e produção de 
relatórios
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

14% 34% 

O relatório de inteligência de marketing da

África do Sul

86% 

68% 25% 5%

27% 6%64%

57% 7%33%

99% 

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Análise de vários canais

Personalização em tempo real

1

2

3

Qualidade dos dados

Objetivos de negócio compartilhados 
entre as equipes de marketing e vendas

Colaboração entre diversas equipes e 
personalização em tempo real e teste de 
novos canais e plataformas de marketing

Satisfação do cliente

ROI de marketing

Reconhecimento da marcaEmpate

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

Alocação da verba de 
marketing e KPIs e metas de 
performance do marketing

Estratégias de personalização

Empate

1

2

3

Recursos e habilidades dos 
colaboradores

Alocação e otimização da verba

Processos de gestão e 
governança de dados
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

31% 

O relatório de inteligência de marketing da

Espanha

91% 

46% 42% 11%

45% 47% 7%

48% 8%42%

33% 

100% 

1

2

3

1

2

3

Colaboração entre 
diversas equipes

Qualidade dos dados e análise 
de vários canais

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

1

2

3

Objetivos de negócio compartilhados 
entre as equipes de marketing e vendas

Informações com base na 
inteligência artificial

Colaboração entre diversas 
equipes e teste de novos canais 
e plataformas de marketing

ROI de marketing

Aquisição de clientes

Satisfação do cliente

Empate

Empate

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

Alocação da verba de marketing  
e estratégias de personalização

KPIs e metas  
de performance do marketing

Empate

1

2

3

Processos de integração manual 
dos dados

Alocação e otimização da verba

Recursos e habilidades dos 
colaboradores e alinhamento entre 
diferentes equipes para as atividades 
de mensuração e produção de 
relatórios

Empate
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

37% 

O relatório de inteligência de marketing da

Suécia

96% 

56% 36% 7%

54% 34% 10%

48% 7%43%

27% 

97% 

1

2

3

1

2

3

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

Qualidade dos dados

Informações com base na 
inteligência artificial

1

2

3

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

Qualidade dos dados

Informações com base na 
inteligência artificial

ROI de marketing

Pipeline gerado pelo marketing

Reconhecimento da marca

1

2

3

KPIs e metas 
de performance do marketing

Estratégias de personalização

Alocação da verba de marketing

1 Processos de integração manual 
dos dados

2 Processos manuais de geração de 
relatórios

3 Recursos e habilidades dos 
colaboradores
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

20% 

O relatório de inteligência de marketing dos

Emirados Árabes Unidos

88% 

58% 33% 7%

60% 32% 8%

50% 10%36%

27% 

97% 

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados e 
análise de vários canais

Personalização em tempo real

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as equipes 
de marketing e vendas

1

2

3

Colaboração entre 
diversas equipes

Qualidade dos dados

Personalização em tempo real

Satisfação do cliente

Pipeline gerado pelo marketing

Aquisição de clientes

Empate

1

2

3

KPIs e metas 
de performance do marketing

Alocação da verba de 
marketing

Coleta de dados dos clientes 1 Dados em silos

2 Processos manuais de geração de 
relatórios

3 Processos de integração manual 
dos dados
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing do

Reino Unido

91% 

53% 38% 7%

51% 40% 5%

40% 12%47%

31% 

100% 

28% 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados e colaboração 
entre diversas equipes

Objetivos de negócio compartilhados 
entre as equipes de marketing e vendas

Personalização em tempo real

Satisfação do cliente

Aquisição de clientes 
e reconhecimento da marca

Qualidade dos dados

Análise de vários canais

Colaboração entre diversas 
equipes e personalização em 
tempo real

ROI de marketing

Empate

Empate

Empate

1

2

3

Alocação da verba de 
marketing

KPIs e metas 
de performance do marketing

Coleta de dados dos clientes

1

2

3

Recursos e habilidades dos 
colaboradores

Alocação e otimização da verba

Alinhamento entre diferentes 
equipes para as atividades de 
mensuração e produção de 
relatórios
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing dos

Estados Unidos

96% 

53% 38% 8%

54% 39% 7%

49% 6%44%

22% 27% 

99% 

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Personalização em tempo real

Análise de vários canais

1

2

3

Qualidade dos dados

Objetivos de negócio compartilhados 
entre as equipes de marketing e vendas

Personalização em tempo real

Satisfação do cliente

Reconhecimento da marca

ROI de marketing

1

2

3

Alocação da verba de 
marketing

KPIs e metas 
de performance do marketing

Coleta de dados dos clientes

1

2

3

Processos de integração manual 
dos dados

Alocação e otimização da verba

Recursos e habilidades dos 
colaboradores
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing do setor de

Arquitetura, engenharia, construção e serviços imobiliários

87% 

50% 36% 12%

49% 10%36%

49% 41% 5%

32% 

96% 

22% 

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Personalização em tempo real

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

1

2

3

Qualidade dos dados

Colaboração entre 
diversas equipes

Personalização em tempo real 
e análise de vários canais

Satisfação do cliente

Aquisição de clientes

ROI de marketingEmpate

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

Estratégias de personalização

Alocação da verba de 
marketing

1

2

3

Processos de integração manual 
dos dados

Recursos e habilidades dos 
colaboradores

Alocação e otimização da verba
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing do setor

Automotivo

90% 

48% 41% 9%

50% 8%41%

54% 33% 10%

30% 23% 

99% 

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Colaboração entre 
diversas equipes

1

2

3

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

Qualidade dos dados

Colaboração entre 
diversas equipes

Satisfação do cliente

Métricas de canais

Aquisição de clientes e 
reconhecimento da marca

Análise de vários canais

Empate

1

2

3

Coleta de dados dos clientes e 
alocação da verba de marketing

Seleção dos fornecedores

Estratégias de personalização

Empate 1

2

3

Processos de integração manual 
dos dados

Alocação e otimização da verba

Alinhamento entre diferentes 
equipes para as atividades de 
mensuração e produção de 
relatórios
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing do setor de

Comunicações

89% 

53% 36% 7%

49% 10%39%

52% 36% 11%

31% 21% 

98% 

1

3

1

2

3

Qualidade dos dados 1

2

3

Teste de novos canais e plataformas 
de marketing

Qualidade dos dados

Colaboração entre diversas 
equipes

Satisfação do cliente

Aquisição de clientes

ROI de marketing

2

Colaboração entre 
diversas equipes

Análise de vários canais

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

Alocação da verba de marketing 
e estratégias de personalização

KPIs e metas  
de performance do marketing

Empate

1

2

3

Processos de integração manual 
dos dados

Recursos e habilidades dos 
colaboradores

Alocação e otimização da verba



SALESFORCE RESEARCH 45MARKETING INTELLIGENCE REPORT 3A EDIÇÃO

O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing do setor de

Bens de consumo

91% 

54% 37% 7%

49% 9%40%

54% 37% 8%

32% 

99% 

22% 

1

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Teste de novos canais e 
plataformas de marketing e 
personalização em tempo real

1

2

3

Qualidade dos dados

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

Teste de novos canais e plataformas 
de marketing

Satisfação do cliente

Aquisição de clientes

ROI de marketing

2 Análise de vários canais

Empate

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

Alocação da verba de marketing

KPIs e metas 
de performance do marketing

1

2

3

Recursos e habilidades dos 
colaboradores
Integração manual dos dados e 
alinhamento entre diferentes equipes 
para as atividades de mensuração 
e produção de relatórios

Alocação e otimização da verba

Empate
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing do setor de

Energia e serviços públicos

90% 

50% 37% 10%

45% 11%41%

48% 38% 11%

28% 

97% 

25% 

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados e 
personalização em tempo real

Colaboração entre diversas equipes e 
análise de vários canais e informações 
com base na inteligência artificial
Objetivos de negócio 
compartilhados entre as equipes de 
marketing e vendas e teste de novos 
canais e plataformas

1

2

3

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

Qualidade dos dados

Colaboração entre 
diversas equipes

Satisfação do cliente

Aquisição de clientes

Métricas de canais

Empate

Empate

Empate

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

Alocação da verba de marketing

KPIs e metas 
de performance do marketing 
e estratégias de personalização

Empate

1

2

3

Processos de integração manual 
dos dados

Alocação e otimização da verba

Recursos e habilidades dos 
colaboradores
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing do setor de

Serviços financeiros

89% 

52% 34% 11%

9%46% 42%

52% 36% 9%

26% 27% 

99% 

1

3

1

2

3

Qualidade dos dados

2 Análise de vários canais

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

1

2

3

Qualidade dos dados

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

Colaboração entre 
diversas equipes

Satisfação do cliente

Aquisição de clientes

ROI de marketing

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

Alocação da verba de marketing

KPIs e metas 
de performance do marketing

1
Processos de integração manual dos 
dados

3 Recursos e habilidades dos 
colaboradores

2

Alocação e otimização da verba 
e dados em silos e alinhamento 
entre diferentes equipes para 
as atividades de mensuração 
e produção de relatórios

Empate
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing do setor

Público

90% 

29% 

49% 40% 10%

45% 8%45%

9%43%45%

98% 

28% 

1

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Teste de novos canais e 
plataformas de marketing

1

2

3

Qualidade dos dados

Teste de novos canais e 
plataformas de marketing

Aquisição de clientes

Satisfação dos clientes e pipeline 
gerado pelo marketing 

Métricas de canais

2 Colaboração entre 
diversas equipes

Colaboração entre 
diversas equipes

Empate

1

2

3

Estratégias das KPIs e metas 
de performance do marketing

Estratégias de personalização

Alocação da verba de 
marketing

1

2

3

Recursos e habilidades dos 
colaboradores

Alinhamento entre diferentes 
equipes para as atividades de 
mensuração e produção de relatórios

Processos de integração manual dos 
dados
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing do setor de

Saúde

93% 

36% 12%49%

12%36%50%

48% 40% 8%

99% 

27% 25% 

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Análise de vários canais

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

1

2

3

Colaboração entre 
diversas equipes

Qualidade dos dados

Análise de vários canais

Satisfação do cliente

ROI de marketing

Aquisição de clientes  
e reconhecimento da marcaEmpate

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

KPIs e metas 
de performance do marketing 
e estratégias de personalização

Alocação da verba de 
marketing

Empate

1

2

3

Processos de integração manual 
dos dados

Recursos e habilidades dos 
colaboradores

Alinhamento entre diferentes 
equipes para as atividades de 
mensuração e produção de 
relatórios
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

25% 

O relatório de inteligência de marketing do setor de

Ciências biológicas e biotecnologia

90% 

32% 

99% 

37% 10%

34%

40% 7%

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as equipes 
de marketing e vendas e 
personalização em tempo real
Colaboração entre diversas 
equipes e unificação do perfil 
dos clientes

1

2

3

Qualidade dos dados

Objetivos de negócio compartilhados 
entre as equipes de marketing e vendas

Personalização em tempo real e teste de 
novos canais e plataformas de marketing

Satisfação do cliente

ROI de marketing

Aquisição de clientesEmpate

Empate

Empate

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

Alocação da verba de marketing

KPIs e metas 
de performance do marketing

1

2

3

Processos manuais de geração de 
relatórios

Recursos e habilidades dos 
colaboradores

Processos de integração manual dos 
dados

52%

11%53%

49%
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing do setor de

Manufatura

89% 

33% 

99% 

9%42%46%

9%49% 40%

49% 40% 10%

25% 

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

Análise de vários canais

1

2

3

Qualidade dos dados

Teste de novos canais e plataformas 
de marketing

Colaboração entre diversas 
equipes

ROI de marketing

Aquisição de clientes

Reconhecimento da marca

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

KPIs e metas 
de performance do marketing

Alocação da verba de 
marketing

1

2

3

Recursos e habilidades dos 
colaboradores

Processos de integração manual dos 
dados

Alocação e otimização da verba
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing do setor de

Mídia e entretenimento

90% 

33%58% 9%

54% 35% 10%

10%36%53%

99% 

33% 21% 

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Teste de novos canais e 
plataformas de marketing

1

2

3

Colaboração entre 
diversas equipes

Qualidade dos dados

Análise de vários canais

Satisfação do cliente

ROI de marketing

Aquisição de clientes

Personalização em tempo real

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

Estratégias de personalização

Alocação da verba de 
marketing

1

3

Processos de integração manual 
dos dados

2 Alocação e otimização da verba

Recursos e habilidades dos 
colaboradores
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing do setor de

Organizações sem fins lucrativos

28% 

97% 89% 

44%44% 10%

37%52% 11%

25% 

39%47% 12%

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Análise de vários canais

Colaboração entre diversas 
equipe e teste de novos canais 
e plataformas de marketing e 
unificação do perfil dos clientes

1

2

3

Colaboração entre 
diversas equipes

Qualidade dos dados e Objetivos 
de negócio compartilhados entre 
as equipes de marketing e vendas

Informações de desempenho 
com base na inteligência artificial

Métricas de canais

Aquisição de clientes

Reconhecimento da marcaEmpate

Empate

1

3

Estratégias de personalização

2 Coleta de dados dos clientes

Seleção dos 
fornecedores

Recursos e habilidades dos 
colaboradores1

Dados em silos2

Processos de integração manual dos 
dados3
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing do setor de

Serviços profissionais e empresariais

90% 

28% 22% 

100% 

58% 36% 4%

37% 7%54%

9%39%51%

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Colaboração entre 
diversas equipes

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

1

2

3

Colaboração entre 
diversas equipes

Qualidade dos dados e teste de novos 
canais e plataformas de marketing

Personalização em tempo real

Satisfação do cliente

Aquisição de clientes

Reconhecimento da marca

Empate

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

Estratégias de personalização

Alocação da verba de 
marketing

1

2

3

Recursos e habilidades dos 
colaboradores

Processos de integração manual dos 
dados

Alocação e otimização da verba
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing do setor de

Varejo

92% 

30% 25% 

98% 

53% 39% 7%

38% 9%51%

9%41%48%

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

Análise de vários canais

1

2

3

Qualidade dos dados

Personalização em tempo real

Colaboração entre diversas 
equipes e teste de novos canais 
e plataformas de marketing

Satisfação do cliente

ROI de marketing

Reconhecimento da marcaEmpate

1

2

3

Alocação da verba de 
marketing

Coleta de dados dos clientes

KPIs e metas 
de performance do marketing

1

3

Processos de integração manual dos 
dados

2 Alocação e otimização da verba

Recursos e habilidades dos 
colaboradores
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

22% 

O relatório de inteligência de marketing do setor de

Cadeia de suprimentos e logística

91% 

33% 

99% 

55% 33% 10%

33% 8%57%

6%37%54%

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Análise de vários canais e 
personalização em tempo real

Colaboração entre 
diversas equipes

1

2

3

Qualidade dos dados

Objetivos de negócio compartilhados 
entre as equipes de marketing e vendas 
e colaboração entre diversas equipes

Teste de novos canais e 
plataformas de marketing

Satisfação do cliente

Aquisição de clientes

ROI de marketing

EmpateEmpate

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

Alocação da verba de marketing

Estratégias de personalização

1 Processos de integração manual dos 
dados

2 Recursos e habilidades dos 
colaboradores

3 Alocação e otimização da verba
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing do setor de

Tecnologia

92% 

29% 

99% 

59% 34% 6%

33% 7%59%

8%36%53%

20% 

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Colaboração entre 
diversas equipes

Teste de novos canais e 
plataformas de marketing

1

2

3

Qualidade dos dados

Colaboração entre 
diversas equipes

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

Satisfação do cliente

Aquisição de clientes

ROI de marketing

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

Alocação da verba de marketing

KPIs e metas 
de performance do marketing

1

2

3

Alocação e otimização da verba

Recursos e habilidades dos 
colaboradores

Processos de integração manual dos 
dados
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O crescimento duplo e a exigência do cliente no marketing
3 fatores principais que promovem 
o crescimento

Investimentos em tecnologia por conta de mudanças  
na privacidade dos dados

Principais desafios na hora de avaliar 
a performance de marketing

3 fatores principais que promovem 
a experiência do cliente

3 métricas principais de definição 
do sucesso

Como as mudanças da área da privacidade 
inspiram transformações estratégicas

Seu desempenho de marketing em vários canais

dos profissionais de marketing 
avaliam a performance cross 
channel com uma visualização 
única e centralizada.

dos profissionais de marketing 
monitoram o desempenho em 
diferentes canais no máximo 
uma vez por mês.

Análises e  
mensurações para  

a área de marketing

Plataforma 
de dados do cliente

Personalização e 
interação 

em tempo real

Aumentou Sem mudanças Diminuiu

3 alterações principais feitas por 
causa de mudanças na privacidade 
dos dados

dos profissionais de marketing 
afirmam que as mudanças 
realizadas recentemente nas 
políticas de privacidade de dados 
mudaram fundamentalmente a 
forma como eles mensuram o 
desempenho.

dos profissionais de marketing 
enfatizam a importância 
de termos uma visualização 
completa e centralizada de 
todo o marketing multicanal.

O relatório de inteligência de marketing do setor de

Viagens e hotelaria

84% 

37% 

100% 

50% 43% 8%

33% 8%58%

8%41%49%

23% 

1

2

3

1

2

3

Qualidade dos dados

Colaboração entre 
diversas equipes

Objetivos de negócio 
compartilhados entre as 
equipes de marketing e vendas

1

2

3

Colaboração entre 
diversas equipes

Qualidade dos dados

Teste de novos canais e 
plataformas de marketing

Satisfação do cliente

Aquisição de clientes

ROI de marketing

1

2

3

Coleta de dados dos clientes

Seleção dos fornecedores

Estratégias de personalização

1

2

3

Processos de integração manual dos 
dados

Alocação e otimização da verba

Recursos e habilidades dos 
colaboradores
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