
Em um contexto digital em evolução, é cada vez mais importante para as empresas utilizar dados de forma signi�cativa e 
útil. Os dados podem ser usados não só para melhorar a experiência do usuário como também para prever necessidades e 
oferecer mensagens exclusivas e personalizadas para cada destinatário. As empresas já começaram a incorporar a análise 
de dados em seus processos de tomada de decisão e isso deve crescer exponencialmente em um futuro próximo. Até 2022, 
estima-se que 90% das estratégias corporativas vão mencionar explicitamente a análise de dados como uma competência 
essencial. Leia mais para saber sobre o estado de rápida evolução do setor de dados e para onde ele está indo. 

Setor de Dados
          Hoje e no Futuro

Somente 1 em cada 10
pro�ssionais de marketing está

satisfeito com o nível de interações
personalizadas com seus clientes.2

Os gastos com marketing mobile

aumentaram em  250%
em 4 anos.3

 O valor total de gastos com
marketing em iniciativas mobile deve

aumentar em 70% ao longo

dos próximos 5 anos.3

Até 2020, mais de  40% 
de todos os projetos de dados e 
analytics serão relacionados a 
algum aspecto da experiência 
do cliente.4 

76% dos pro�ssionais de 
vendas acreditam que o uso da 
análise de dados em vendas 
melhorou sua capacidade de 
oferecer uma experiência coerente 
entre todos os canais.5

Atualmente, só 22% das 
empresas acreditam estar 
traduzindo corretamente seus 
dados em insights para ações 
em tempo hábil.6 

Os gastos de marketing com análise

de dados devem crescer  71%
ao longo dos próximos 3 anos.3

Atualmente, as empresas usam análise
de dados para tomar decisões de

marketing  44% das vezes, o que

representa um aumento de

13% em comparação com 2013.3

50,7% das empresas
 consideram ter uma noção qualitativa

boa do impacto de seus gastos com
 marketing, mas acreditam que faltam

dados quantitativos.3

Hoje, menos de  50% das
estratégias empresariais documentadas

mencionam dados e analytics como
os componentes chaves para

oferecer valor.7

Mas, até 2022, estima-se que

90% das estratégias corporativas
vão mencionar explicitamente a

informação como um ativo imprescindível
 e a análise de dados como uma

competência essencial.7

Ao longo dos próximos 3 anos, a 
IA ou aprendizado de máquina 

deve crescer em 57% como 
uma solução chave dentro das 
ferramentas de marketing.3 

3 em cada 4 organizações 
que implementam IA e aprendizado 
de máquina informam um aumento 
de vendas de novos produtos e 

serviços em mais de10%.8 

Mais de 90% dos processos 
atuais que já empregam a 
Inteligência Contínua usam 
aplicativos comerciais prontos 
para a venda (COTS na sigla 
em inglês).7 

Em 3 anos, mais de 50%
dos novos sistemas de negócios 
utilizarão a inteligência contínua, 
que usa dados de contexto em 
tempo real como a principal 
ferramenta de tomada de decisão.7 

As equipes de vendas de alta 

performance têm10,5x 
mais chances de conseguir um 
impacto positivo em precisão de 
previsão ao usar recursos de 
inteligência5 

A Inteligência Contínua tem o 
maior potencial de impacto no 
envolvimento de clientes de varejo, 
empresas de serviços �nanceiros 
e gestão de operações de 
transporte.7 

VALID.COM

1.  Optimize Your Mobile Experience (1)

2. Trends in Personalization Survey Report (2)

3. The CMO Survey – Highlights & Insights Report (3, 4, 8, 9, 10, 13)

4. Gartner Market Guide for Web and Mobile App Analytics (5)

5. Salesforce – 26 Sales Statistics (6, 17)

6. Deploying Arti�cial Intelligence (7)

7. Predicts 2019: Data and Analytics Strategy (11, 12, 15, 16, 18)

8. Turning AI into concrete value: the successful implementers’ toolkit (14)

Marketing Mobile

61% dos proprietários de
smartphones preferem comprar

de sites que personalizam as
informações para a sua localização.1
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