
O Status do Marketing 
B2B no Brasil 2022 



Índice
Tudo de novo no front

Sobre a pesquisa

Rumo à digitalização

Estratégias de Marketing

Terceirizadas e plurais

A imprensa no foco

Branding é a bola da vez

A nova visão das métricas

Inbound: visão global

Social: sem surpresas

Ads: ainda um desafio

Vendas

Prospecção ativa cresce

CRM: Salesforce lidera

O Futuro

3

4

5

7

9

10

11

12

13

14

16

17

18



Tudo de novo 
no front
Em 1965, o então presidente da Intel, Gordon Earle Moore, estabeleceu o que ficou 
conhecido nas últimas décadas como a “Lei de Moore”: a quantidade de componentes em 
um circuito integrado dobraria a cada 18 meses, mantendo o mesmo custo de fabricação. 
Por décadas, a Lei de Moore se provou correta na indústria da tecnologia – mesmo que 
agora cientistas e especialistas já tenham decretado o seu fim, mais de 50 anos após a 
observação de Moore.

Obviamente, o aumento da capacidade dos microchips e o seu tamanho físico cada vez 
menor deram origem, por exemplo, ao seu smartphone. E isso invariavelmente nos levou a 
profundas transformações na maneira como nos comunicamos digitalmente. Mais 
pessoas conectadas, mais tecnologia disponível, mais capacidade de transmissão de 
dados – mais velocidade. 

Nos últimos dois anos, o Marketing Digital também precisou dar um salto: das feiras físicas 
de 2019 passamos para as calls remotas, home-office, e-mail, chat: tudo passou a ser 
virtual sem escolha, sem possibilidade de dar um passo para trás. E as empresas tiveram 
que mudar a chave do dia para a noite, com funcionários, clientes, parceiros e mercado 
em geral, reestruturando seu planejamento de Marketing por causa da pandemia, como 
apontou a nossa pesquisa "O Marketing B2B e o impacto do Coronavírus", realizada entre 
março e abril de 2020.

O resultado disso foi a transformação pela qual algumas empresas passaram – com o 
aumento de processos envolvendo tecnologia, Vendas e Marketing. Mas, além de oferecer 
as tecnologias que vão proporcionar novos modelos de interação, é preciso que as 
pessoas também entendam e adotem essas mudanças. 

Já não nos relacionamos mais com os clientes da mesma maneira: as pessoas querem 
agilidade, querem encontrar a informação, e querem poder tomar suas decisões a partir 
de sua própria avaliação. Essas são as regras do jogo agora – sistemas e dados devem se 
unir ao elemento humano para, quem sabe, em breve darmos um novo salto.
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Sobre a pesquisa
A pesquisa O Status do Marketing B2B no Brasil - edição 2022 foi realizada entre os meses de julho e 
outubro junto a 290 profissionais das áreas de Marketing e Comunicação. Ao menos 81% dos 
profissionais estão localizados em São Paulo, enquanto que o restante está distribuído em Estados do 
Sudeste, Sul e Nordeste e Centro-Oeste.
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Distribuição geográfica dos participantes da pesquisa

No que tange ao tamanho das empresas participantes,  59% são empresas acima de 100 funcionários. O 
restante se distribui entre outras faixas de funcionários. Em relação ao segmento, Tecnologia e Indústria 
estão entre os principais segmentos de participação dos respondentes.
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Rumo à digitalização
Para 67,2% dos participantes da pesquisa, a pandemia acelerou o 
amadurecimento das estratégias digitais da empresa

E, para se ter uma ideia desse impacto, a pesquisa de 2019 apontou que os eventos presenciais de 
conteúdo estavam em segundo lugar no que tangia às estratégias de divulgação da empresa, bem como 
o fato de que a maioria das empresas (68,4%) ainda não tinha uma visão clara em relação à 
implementação das estratégias digitais. 

A pesquisa de hoje reflete o estágio de adoção tecnológica no qual estão as organizações brasileiras 
neste momento: com as estratégias digitais em desenvolvimento, registrando relativo sucesso sobre o 
que já foi implementado, e ainda se sofisticando no que tange a métricas e amplitude de atuação 
(41,7%). No mesmo sentido, estão as organizações que enxergam as estratégias digitais como algo em 
crescimento, mas ainda carecendo de uma estratégia coesa (25%).

Apenas 1,7% das organizações declararam estar em um nível 
sofisticado de atuação digital, com grande integração entre várias 

áreas da empresa  no que tange às estratégias de Marketing. 

Para 51,7% dos respondentes, a alta liderança da empresa passou a manifestar mais interesse pelas 
estratégias digitais após a pandemia. Historicamente, no B2B, o C-Level sempre foi um entrave para a 
aprovação de novas abordagens de Marketing. Líderes de negócios no Brasil ainda veem as estratégias 
digitais com desconfiança. Soma-se a isso fato de que o assunto também ainda é novo para os 
profissionais que estão à frente da operação de Marketing, tornando difícil a adoção de novas 
tecnologias e metodologias na organização. 

Na mesma perspectiva, ao menos 80,4% dos respondentes da pesquisa declararam que as estratégias 
digitais adotadas após a pandemia seguirão no próximo ano, embora o orçamento ainda seja uma 
incógnita para 26,2% desse público – outros 44,2% esperam que haja um aumento na verba da área -
outros 44,2% esperam um aumento de verba para o desenvolvimento de ações da área.   
Aproximadamente 23% das empresas vão manter o mesmo orçamento de Marketing em 2022. 

Em relação à evolução das estratégias de Marketing, ao menos 57,4% dos respondentes declarou que as 
ações atuais têm melhor desempenho que no passado – sinal, também, de que os compradores B2B 
estão cada vez mais inseridos em uma jornada digital. 
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Terceirizadas e plurais
A pandemia aumentou a terceirização dos serviços de Marketing em comparação à 2019 –
mais empresas passaram a contar com parceiros externos em 2021

O ano de 2020 certamente não será esquecido: a pandemia do COVID-19 mudou drasticamente o 
cenário socioeconômico global. Para as empresas, isso não foi diferente: as organizações tiveram que se 
adaptar a uma outra realidade– não necessariamente nova mas, para muitas, completamente distinta 
da rotina até então. Em 2021, ao menos 73% das empresas declararam contar com fornecedores para 
apoiar a operação. Para se ter uma ideia, em 2019 esse número era de 48,4% – ou seja, o aumento 
registrado foi de 24,6%. 

Em 2020, ao menos 87,5% das empresas reestruturaram suas operações de Marketing por causa da crise, 
potencializando as estratégias digitais, o que levou, claro, à busca por novos fornecedores. 

Em relação ao modelo de contratação, os números permanecem consistentes em relação aos anos 
anteriores, com 76,1% das empresas optando por agências separadas – apenas 23,1% dos respondentes 
contam com agências integradas para fazer todos os serviços. Isso reflete, também, o próprio mercado 
atualmente: assessorias de imprensa e agências de Marketing ainda são competências separadas –
muito provavelmente pela natureza da formação dos profissionais.

Ao mesmo tempo em que o número de empresas terceirizando as operações de Marketing aumentou, a 
quantidade de funcionários no setor também. O volume de empresas com apenas um funcionário na 
área de Marketing diminuiu 14,2% – enquanto que enquanto que os departamentos com duas pessoas 
pessoas cresceu de 11,8% para 20,6%.

A contratação de agências e o aumento das áreas de Marketing durante a pandemia revela o esforço que 
as empresas B2B fizeram durante o período na tentativa de substituir formas mais tradicionais de gerar 
negócios – os eventos e, no caso mais particular das indústrias, as visitas presenciais. Essa mudança 
envolveu, fundamentalmente, o desenvolvimento rápido de estratégias digitais no Marketing, exigindo 
recursos humanos e financeiros.

51,6%

48,4%

27%

73%Temos uma equipe interna e 
fornecedores para apoiar a operação

Temos uma equipe interna somente

2021
2019

2021
2019

Como está estruturada a sua 
área de Marketing hoje?
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Um estudo da McKinsey realizado em outubro de 2020 apontou que mais de 75% dos compradores B2B 
passaram a preferir mais interações digitais e envolvimento humano remoto do que interações face a 
face – aumentando a necessidade das empresas em estabelecer uma jornada digital para seus clientes 
potenciais. Ainda de acordo com a pesquisa, a mudança para o envolvimento digital e remoto foi 
adotada por tomadores de decisão em todo o mundo. Líderes de Vendas em B2B precisaram adotar o 
digital em reação ao isolamento imposto em 2020 por conta da pandemia. 

Esse mesmo insight se reflete na pesquisa deste ano, onde ao menos 34,4% dos respondentes 
declararam que tecnologias como Inteligência Artificial e chatbots estão entre as tecnologias a serem 
consideradas no próximo ano. A jornada omnichannel é um conceito que ainda não faz parte da rotina 
do planejamento de Marketing B2B, mas deve despontar nos próximos anos, impulsionado pelas 
empresas que oferecem serviços no modelo SaaS, principalmente aquelas cuja venda recorrente é de 
baixo valor financeiro.

Na pesquisa realizada pela Intelligenzia em 2020, com foco específico nas ações de Marketing durante a 
pandemia, ao menos 44% das empresas passaram a fazer mais webinars. Outros 36% intensificaram o 
conteúdo para as mídias sociais, e outros 36% aumentaram suas ações de e-mail marketing – uma 
ferramenta que, em 2019, não tinha tanta adoção. 

Esse foco na jornada digital é expressivo – considere que ao menos 71,4% dos respondentes declarou 
que o Marketing Digital é o principal gerador de leads atualmente. Ainda assim, as empresas carecem de 
organizar dados e informações estrategicamente: 26,3% dos entrevistados afirmou não utilizar qualquer 
ferramenta de Inbound Marketing para acompanhamento das ações digitais. 
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A imprensa no foco
Serviços de assessoria de imprensa são o principal foco de contratação de novos 
fornecedores em 2021

Pela primeira vez, nos últimos anos, os serviços de assessoria de imprensa apareceram no foco da 
contratação de novos fornecedores por parte das empresas B2B. Ao menos 63% dos respondentes 
declararam contratar serviços de imprensa – os serviços de Marketing Digital aparecem em segundo 
lugar, com 60% das contratações. 

O impacto na busca por esse tipo de fornecedor acontece principalmente por dois motivos: o primeiro 
deles é que geralmente assessoria imprensa não é internalizada tão facilmente quanto as estratégias 
digitais.

Ao mesmo tempo, esse movimento de interesse em torno dos serviços de assessoria de imprensa 
também acontece pelo impulsionamento da mídia tradicional – que ganhou mais audiência pós-
pandemia. De acordo com o Comunique-se, por exemplo, a grade televisiva em 2020 sofreu grandes 
alterações para acomodar a cobertura sobre o COVID-19. Esse fenômeno de aumento da audiência 
aconteceu não somente com a mídia: uma reportagem do Meio & Mensagem também aponta um pico 
de consumo durante a pandemia, que vem desacelerando em 2021. 

17,1%

31,4%

51,4%

54%

60,0%

62,9%

Agência de Performance

Publicidade tradicional

Agência de Produção de Conteúdo

Design e Produção de Materiais

Especializada em Marketing Digital

Assessoria de Imprensa

Qual o tipo de agência você 
contrata hoje?

A imprensa se tornou estratégica porque as empresas tiveram que manter sua comunicação com o 
mercado, tanto para informar seus stakeholders em relação às suas ações no que tangia às operações, 
bem como para fornecer dados e outros esclarecimentos. Outro ponto de alta relevância –
principalmente para a indústria – foi a gestão de crises. 

Muitos segmentos industriais tiveram que aumentar a sua produção para dar conta da demanda durante 
a pandemia – como o setor de Alimentos, por exemplo. Isso causou manifestações locais de associações 
trabalhistas principalmente nos primeiros meses após a chegada do vírus ao Brasil. O segmento digital 
não sofreu cortes ou cancelamentos por causa ou após a pandemia. 
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Branding é a bola da vez
O interesse por estratégias focadas em branding teve um aumento de 9% em relação a 2019 –
puxada pelos serviços de assessoria de imprensa

Para os próximos 12 meses, entre os principais objetivos das empresas B2B ouvidas nesta pesquisa será 
o de gerar mais leads com qualidade (73%), e trabalhar no aumento da marca institucional (63,5%). 
Gerar mais leads em volume (34,5%) foi a quinta escolha dos respondentes – um panorama que se 
repete em relação a 2019/2020, mas que é bem distinto do cenário de 2018 – quando o principal objetivo 
era gerar leads em volume.

Quais são os objetivos de 
Marketing da sua empresa para os 
próximos 12 meses?

Em 2019, o principal objetivo era a geração de Vendas (72%) – o trabalho de branding também aparecia 
em segundo lugar, com 54,8% da preferência.  O aumento do interesse pelas estratégias de marca 
institucional acompanha o crescimento pelo interesse em assessoria de imprensa.

O trabalho de branding, entretanto, deve acompanhar um posicionamento mais moderno. Os 
compradores de B2B estão cada vez mais cautelosos. E, sem surpresas, isso resultou em jornadas 
prolongadas do comprador, e uma expectativa muito alta em relação ao serviço ou produto. Mais do que 
isso, a marca também sofre o impacto no digital, a experiência transparente e sem atrito desse usuário, 
por todos os canais, deve ser prioridade.

15,9%

33,3%

33,3%

34,9%

39,7%

49,2%

63,5%

73,0%Gerar mais leads de 
qualidade

Trabalhar a marca 
institucional

Dar mais visibilidade a 
produtos e serviços

Posicionar a empresa em 
determinado mercado

Gerar mais leads em 
volume

Expandir para outros 
segmentos de atuação

Melhorar a retenção e 
engajamento dos clientes

Diminuir o 
ciclo de Vendas
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A nova visão das métricas
A qualidade dos leads gerados ganha relevância em detrimento da quantidade; engajamento 
das mídias sociais passa a ser mais relevante que fatores de ranqueamento

Hoje, a principal métrica para geração de leads é a qualidade de leads gerados para as empresas B2B – o 
que é uma mudança de visão importante, se compararmos com a pesquisa de 2019, que apontava a 
quantidade de leads como o principal vetor para a mensuração do sucesso de uma campanha. 

Quais são as métricas que a sua 
empresa usa para determinar se o 
Marketing Digital está dando 
resultado?

Ainda em comparação a 2019, o uso das métricas de ranqueamento SEO teve uma queda de 15,4% – a 
relevância do engajamento nas mídias sociais teve uma discreta melhora em relação à última 
mensuração. 

A leitura em conjunto das estatísticas gerais aponta como a pandemia afetou a maneira das empresas 
medirem a taxa de sucesso quando se trata do Marketing Digital: ao mesmo tempo em que as mídias 
sociais ganharam uma ligeira importância, a mensuração do SEO sofreu com a mudança imposta pelos 
próprios algoritmos – que privilegiaram, em grande parte, o conteúdo noticioso relacionado à pandemia. 
Isso fez com que o tráfego orgânico sofresse um revés expressivo durante 2020 – e a queda dos números 
não teve uma recuperação em 2021 – com as mudanças expressivas do Google em relação ao 
ranqueamento com foco na experiência do usuário. 

15,8%

17,5%

35,1%

42,1%

59,6%

71,9%
Qualidade dos leads 

gerados

Quantidade dos leads 
gerados

Tráfego do site

Volume de engajamento 
nas mídias sociais

Ranking 
SEO

Tempo 
gasto no site
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Inbound: visão global 
Ainda que o nacional RD Station seja a ferramenta mais adotada pelas empresas brasileiras, 
o crescimento do Hubspot entre 2019 e 2021 foi de 12%

Em 2018, a pesquisa o Status do Marketing B2B no Brasil apontou que ao menos 45% dos respondentes 
utilizavam a ferramenta RD Station para gestão de Inbound Marketing, enquanto que o Hubspot era 
utilizado por cerca de 6,6% das empresas B2B brasileiras. De lá pra cá, a ferramenta mais do que 
triplicou sua participação no mercado nacional. 

Na mesma linha, a soluções de Marketing do Salesforce também aparecem pela primeira vez na 
pesquisa – ambas as soluções unem as ferramentas de CRM e Inbound Marketing, facilitando a 
integração entre Marketing e Vendas. 

Um ponto de atenção é que ao menos 26% das empresas ainda não adotaram qualquer ferramenta de 
marketing – um número que deve mudar nos próximos anos, já que 75% das empresas entrevistadas 
declararam que o uso de dados nas estratégias de Marketing é uma prioridade para 2022 (75,4%), bem 
como a automação de marketing (55,7%).

Qual é a ferramenta de 
inbound marketing que a sua 
empresa utiliza atualmente?

1%

1,8%

1,8%

1,8%

12%

26%

26,3%

33%

Pardot

Sharpspring

Leadlovers

Eloqua

Salesforce Marketing

Não uso ferramenta de marketing

Hubspot

RD Station
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Social: sem surpresas
LinkedIn e Instagram são as mídias sociais de preferência do B2B – novidades, como o 
TikTok, ainda estão distantes da realidade dos gestores 

Em 2019, o Facebook era preferido por 76,7% dos respondentes da pesquisa. Dois anos depois, o 
desgaste da rede social com fake news, vazamento de dados e o baixo engajamento por parte de uma 
população mais jovem afastou as empresas da mídia social, que registrou uma queda de 51,7% na 
preferência das empresas por esse canal. 

O YouTube tem sido mais usado como mídia orgânica e pouco em mídia paga devido ao seu baixo 
resultado na entrega de leads qualificados para o B2B. O investimento pago fica concentrado no 
LinkedIn e no Facebook/Instagram – as mídias mais importantes para o segmento historicamente. 

Quais são as mídias sociais 
orgânicas que a sua empresa 
utiliza?

78,3%

46,8%

33,9%

25%

8,2% 6,5%

LinkedIn Instagram YouTube Facebook Twitter TikTok

Quais são os canais pagos de 
mídias sociais que a sua 
empresa usa?

58,2%

44,2%

9,3%

LinkedIn Facebook/Instagram Twitter
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Ads: ainda um desafio
A publicidade online mudou radicalmente quando consideramos um cenário de 10 anos 
atrás comparado com os dias atuais – será que existe um caminho diferente para o B2B?

O canal de preferência para a publicidade do B2B ainda é o Google Ads – cujo resultado, inclusive, é 
superior aos canais pagos de mídias sociais. A publicidade online – realizada em veículos de imprensa 
do setor (porém na modalidade online) teve um aumento de 15,6% em relação a 2019 – o que pode ser 
um reflexo, também, do interesse nos serviços de assessoria de imprensa. 

A mídia programática ainda tem pouca adesão junto ao B2B justamente por se basear em mídia display 
– um tipo de publicidade que gera mais leads, porém com assertividade bem menor – e a geração de 
leads de baixa qualidade tem sido evitada nos últimos três anos. 

Quais são os canais de mídia 
paga que a sua empresa 
utiliza?

76,8%

29,3%

16,6%

Google Ads Publicidade online Mídia Programática

No total, 69,4% das empresas declararam utilizar mídia digital paga como parte da estratégia de 
marketing – um número 3,2% superior ao registrado em 2019. 

As ações online pagas continuaram mesmo durante a pandemia.  Somente 16,3% das empresas 
declararam ter interrompido as ações de mídia paga durante a pandemia – e os serviços mais 
interrompidos foram as campanhas de Google Ads (50%), mídia programática (50%), Facebook / 
Instagram (33,3%) e, por último, LinkedIn Ads (33%). 
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Prospecção ativa cresce
Em relação a 2019, a busca de clientes com o uso de prospecção ativa praticamente dobrou, 
mas estratégias comerciais ainda transitam por modelo “pessoalista”

Hoje, o principal motor de geração de leads para as empresas B2B é o Marketing Digital – uma tendência 
já presente em 2019. O que traz a diferença, em 2021, é a importância do relacionamento do time de 
Vendas com o mercado – ligeiramente superior à prospecção de vendas.  

Como a sua empresa está 
gerando leads de negócios 
atualmente?

Embora as estratégias de relacionamento ainda sejam mais relevantes, é notório o crescimento das 
táticas de prospecção ativa em relação a 2019. Naquele ano, apenas 36,8% dos respondentes declarou 
que a prospecção era uma tática de vendas importante. 

Ainda que os números apontem um amadurecimento do mercado – claramente impactado pela 
necessidade em substituir os tradicionais eventos por outras formas de captação de novos negócios – o 
relacionamento pessoal do time de Vendas com os clientes ainda é importante. Isso não é 
necessariamente um problema, desde que essa estratégia seja combinada com outras iniciativas. 

1,6%

6,3%

38,1%

60,3%

68,3%

71,4%
Iniciativas de 

Marketing Digital

Relacionamento do time 
de Vendas com o mercado

Prospecção Ativa

Indicações

Não geramos leads 
ativamente

Outros/Eventos
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CRM: Salesforce lidera
O Salesforce lidera a adoção de CRMs no Brasil, seguida do Hubspot, que registrou 
crescimento no país; 15% ainda não utiliza CRM

As empresas B2B brasileiras preferem o Salesforce como a principal ferramenta de CRM – seguida do 
Hubspot, que teve um crescimento razoável em relação a 2019. Mesmo com mais tecnologia, ao menos 
15% das empresas brasileiras ainda não usam nenhum CRM. 

Qual CRM a sua empresa 
utiliza?

1%

1,8%

3,6%

5,5%

15%

15%

27,3%

40%

Exact Sales

Nectar  CRM

Zoho

Microsoft Dynamics

Não uso CRM

CRM desenvolvido internamente

Hubspot

Salesforce

Outro ponto de atenção ainda é o uso de ferramentas desenvolvidas internamente – tecnologias 
proprietárias que nem sempre se integram com as ferramentas mais avançadas em SaaS. 

O Exact Sales foi a única ferramenta nacional citada pelos entrevistados, e também a menos 
utilizada. Mesmo com ferramentas nacionais, o mercado de CRM ainda é muito impactado pela 
flutuação do câmbio, o que faz com que a pressão dos preços nesse segmento seja ainda maior no 
Brasil. 
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O futuro
Entre dados e engajamento, gestores de Marketing B2B precisam encontrar a jornada 
omnichannel, integrando tecnologia e contato humanizado

Ao menos 75,4% dos profissionais à frente da área de Marketing das empresas B2B apostam no uso de 
dados e na integração de Inteligência Artificial e o uso de chatbots na estratégia de relacionamento com 
o mercado. 

A aproximação cada vez maior à tecnologia é consequência dos efeitos da Transformação Digital 
ocorrida no Marketing após a pandemia causada pelo Covid-19, e que mudou radicalmente a forma de 
as empresas se comunicarem. Sobretudo no B2B essa mudança teve um impacto ainda maior – setores 
mais tradicionais como a Indústria, por exemplo, sempre dependeram de eventos e contatos presenciais 
para a geração de novos negócios.

Mesmo com tantas opções, a automação de Marketing ainda é um ponto sensível para as áreas de 
Marketing B2B, que precisam integrar pontos de contato automatizados e humanos para automação do 
funil. Cada vez mais as equipes de Marketing e Vendas estão se alinhando com foco em uma 
orquestração omnichannel da jornada do prospect B2B – a experiência do cliente será determinante nos 
próximos anos, e é por isso que novas tecnologias que otimizam essa experiência são uma prioridade 
para os gestores.
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Quais as tendências em Marketing 
a sua empresa deverá considerar o 
próximo ano?

8,2%

34,4%

39,3%

50,8%

55,7%

75,4%
Uso de dados para 

estratégia de marketing

Automação 
de marketing

Eventos virtuais

Uso de 
influenciadores

Inteligência Artificial e 
Chatbots

Novas plataformas 
sociais, como TikTok
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