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Utilidades domésticas, material de construção, reforma 
residencial — não importa o nome que você dê, o fato é 
que o varejo de artigos para o lar está em alta. Móveis, 
cortinas, poltronas moles e muito mais. A demanda vem 
crescendo rapidamente. 

Após muitos anos de retração, em decorrência da crise 
financeira global de 2008, o setor de artigos para o lar 
ressurgiu e o mercado global de mobiliário doméstico deverá 
ver uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,98% 
de 2017 a 2021, segundo os analistas da Technavio. O Home 
Improvement Research Institute prevê que o mercado de 
material de construção nos EUA crescerá mais 5,3% em 2018. 
E segundo o eMarketer, as vendas de e-commerce de móveis e 
artigos para o lar alcançarão US$ 62,36 bilhões até 2021.

As marcas que querem aproveitar o bom momento do setor 
devem estar atentas às tendências e prontas para atender 
às novas expectativas. Neste guia rápido, vamos mostrar 
tendências, pesquisas e dicas para você garantir que seu 
plano de marketing acerte em todos os detalhes.
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A volta do consumo

Os proprietários de imóveis voltaram a sorrir após anos de dívidas 

hipotecárias e crédito restrito. Aumento no empréstimo imobiliário e na 

renda discricionária, fortalecimento do mercado de imóveis e economia 

forte — todos esses fatores têm contribuído para o crescimento da 

demanda de artigos para o lar e material de construção. 

Ao mesmo tempo, o mercado vê um novo grupo de consumidores: os 

millennials, uma geração (em torno de 25 e 34 anos) que, comparada 

às gerações anteriores, demorou a chegar ao mercado — talvez 

porque se case mais tarde e, possivelmente, porque cresceu durante 

a instabilidade financeira da Grande Recessão. No entanto, seu poder 

de compra é forte e aumenta ano após ano.

58% dos proprietários de imóveis planejam investir em 

projetos de reforma da casa este ano. E 45% planejam 

investir pelo menos US$ 5.000.1

1Fonte: LightStream Home Improvement Survey



5 entre 6 millennials planejam investir tanto 

quanto ou mais em projetos de reforma 

da casa nos próximos 12 meses, como 

aconteceu no ano passado. E mais 

da metade desses consumidores 

deverão aumentar seus gastos.

2Fonte: HomeAdvisor 2018 True Cost Report



Casas inteligentes, marketing inteligente

Enquanto os mercados globais lutavam para sair da crise financeira, a tecnologia 

residencial e a forma como hoje comercializamos artigos para o lar viram uma 

imensa transformação. 

Em breve, qualquer objeto doméstico poderá ser conectado à internet. A Internet das 

Coisas (IoT) avança de maneira espetacular. Alto-falantes inteligentes, geladeiras 

inteligentes e até mesmo lixeiras inteligentes estão mudando a forma como pensamos 

o “lar” — e mudando a forma como os profissionais de marketing podem impactar 

suas audiências. As marcas que tentam disputar o acirrado mercado estão otimizando 

suas estratégias com tecnologias de reconhecimento de voz e também com coleta e 

análise de uma quantidade sem precedentes de dados de IoT.

A forma como os consumidores compram seus artigos para o lar também está 

mudando. O webrooming (pesquisar online, comprar na loja física) e o showrooming 

(ver o produto na loja física, mas comprar online) são práticas cada vez mais comuns. 

Esses métodos de compra, somados às expectativas que representam os Millennials 

e a Geração Z, estão promovendo uma transformação no varejo — digital e físico. 

O Walmart, por exemplo, lançou uma nova experiência de compras online, “alinhada 

à forma como os clientes naturalmente compram artigos para o lar”.






A realidade aumentada (RA) e a realidade virtual 

(RV) também estão transformando a categoria de 

artigos para o lar. As inovações não param. Móveis 

feitos com impressoras 3D e experiências imersivas 

que usam computação gráfica para recriar 

lojas vêm sendo exploradas. Hoje a realidade 

aumentada inclui apps, por exemplo, que podem 

mostrar como o sofá ficará na sala do usuário.

Para 51% dos maiores profissionais de 

marketing do mundo, a Internet das Coisas 

deverá revolucionar o cenário até 2020.3

3Fonte: Marketo

Casas inteligentes, marketing inteligente



3 tendências para ficar de olho

1 2 3

O que o setor de artigos para o lar guarda para o futuro? 

As vendas mobile continuarão 
a crescer. 
Os consumidores usam seus smartphones 
para encontrar as lojas mais próximas, para 
pesquisar e comparar preços e para fazer 
compras o ano todo. Para permanecerem 
competitivas, as marcas precisarão ter uma 
forte presença mobile.

Apps desenvolvidos com RA 
serão essenciais para competir.
A categoria de artigos para o lar e material de 
construção apresenta inúmeras oportunidades para 
ser criativo com o uso de realidade aumentada. 
Muitas marcas já vêm desenvolvendo apps inteligentes 
que facilitam a jornada do consumidor e removem 
as barreiras para comprar. As marcas que querem 
ganhar mais clientes devem ter apps inovadores.

A IoT levará a um novo nível 
de personalização 
A grande quantidade de dados de consumidores 
disponíveis graças à Internet das Coisas permitirá 
que os profissionais de marketing respondam 
às necessidades individuais com mais precisão 
do que nunca. Conectando dispositivos de IoT 
a outras tecnologias de marketing, as marcas 
poderão entregar a mensagem perfeita no 
momento perfeito. Como o anúncio de um shake 
proteico, em que a geladeira mostra que falta leite 
na casa do consumidor e os dados do dispositivo 
wearable mostram que o usuário é atleta. 



Dicas valiosas

1. Determine se você precisa  
renovar sua plataforma mobile 
Nossa mais recente Análise do E-commerce no Mundo mostra que o share 
de transações mobile está se aproximando de 50% no mundo inteiro. 
Reconhecendo o domínio do mobile, o Google lançou recentemente um índice 
“mobile-first”. Isso significa que a plataforma está usando a versão mobile dos 
sites para fins de ranqueamento. 

Assim, chegou a hora de avaliar se sua presença mobile é forte e eficaz. 
Reveja seu site mobile: design, CTAs, páginas de produtos e velocidade do site. 
E revisite e otimize sua estratégia de publicidade mobile. 

Uma ótima maneira de aumentar o ROI do seu investimento em publicidade 
mobile é por meio de campanhas de retargeting dinâmico. O Criteo Dynamic 
Retargeting aumentou conversões de carrinhos abandonados e gerou em média 
+122% de vendas em dispositivos mobile para varejistas do setor de Casa e Jardim.

https://www.criteo.com/insights/infographic-the-power-of-retargeting-home-and-garden/
https://www.criteo.com/insights/infographic-the-power-of-retargeting-home-and-garden/


Dicas valiosas

2. Coloque seu app no centro 
da sua estratégia mobile. 
Segundo nossa Análise do E-commerce no Mundo, para varejistas que promovem 
ativamente seus apps de compras, as transações mobile representam 65% de todas 
as transações e o share de transações in-app no mundo todo vem crescendo 
30% ano após ano. As taxas de conversão no app também são 3-6X maiores do 
que na web mobile. Especialmente para marcas e varejistas de artigos para o lar 
ou material de construção, um app poderoso pode transformar consumidores 
indecisos em clientes felizes.

Para maximizar o potencial do seu app, considere o retargeting para apps 
para levar usuários inativos de volta ao seu site e mantê-los ativos. Aprendendo 
continuamente com 1,4 bilhão de consumidores por mês, o Criteo App Retargeting 
atrai cada usuário com anúncios mobile de todo o seu catálogo de produtos — 
tudo otimizado em tempo real de acordo com a intenção de compra e o contexto 
de navegação de cada consumidor.

https://www.criteo.com/br/for-marketers/products/criteo-dynamic-retargeting/app-retargeting/


Dicas valiosas

3. Invista em personalização. 
Os dados dos consumidores são o ponto de partida para a personalização. 
A maioria das marcas e varejistas não tem dados suficientes para oferecer 
uma personalização que possa fazer a diferença no mercado. Examine 
suas campanhas. Seus dados estão limitados a ecossistemas fechados 
(walled gardens)? Eles são granulares o suficiente para entregar a mensagem 
certa? Você tem tecnologia de inteligência artificial para analisá-los em conjunto 
e transformá-los em insights acionáveis?

Se a sua resposta foi “não” a alguma ou a todas essas perguntas, encontre um 
parceiro que possa lhe dar acesso aos dados e às tecnologias de que você 
precisa para mostrar anúncios personalizados e relevantes aos seus clientes. 
O Criteo Shopper Graph é a maior base de dados de consumidores do mundo. 
Nossa ferramenta conta com informações granulares e atualizadas de mais de 
35 bilhões de dados diários de eventos de compra e navegação de quase 3/4 
dos usuários de internet que vemos no mundo todo. O Criteo Shopper Graph 
interage com o Criteo Engine, que utiliza uma avançada tecnologia de machine 
learning para analisar insights de mais de 1,4 bilhão de consumidores ativos todos 
os meses e mais de US$ 615 bilhões de transações de e-commerce a cada ano.

https://www.criteo.com/br/technology/criteo-shopper-graph/
https://www.criteo.com/br/technology/criteo-engine/


E o destaque vai para...

A Vedia, varejista suíça de artigos para o lar 
online, é parceira da Criteo em bem-sucedidas 
campanhas de retargeting desde 2014, mas 
queria turbinar suas vendas em mais canais sem 
aumentar o budget de marketing.

Aproveitando todo o potencial do Criteo 
Dynamic Retargeting para Facebook, a Vedia 
usou nossa tecnologia programática para 
impactar novos consumidores nessa rede 
social com recomendações personalizadas 
no desktop e no mobile.

15%

18%

15%

7%

maior CTR 
no Facebook

de redução no 
custo por pedido

mais vendas em 
todas as campanhas

de redução no custo 
por venda no Facebook

https://www.criteo.com/br/for-marketers/products/criteo-dynamic-retargeting/dynamic-ads-for-facebook-and-instagram/%20
https://www.criteo.com/br/for-marketers/products/criteo-dynamic-retargeting/dynamic-ads-for-facebook-and-instagram/%20


Um pequeno toque faz toda a diferença

Para proprietários de imóveis, algumas reformas agregam mais valor 

que outras. Podemos dizer o mesmo sobre o marketing. Para marcas e 

varejistas que querem uma melhor relação custo/benefício, arrumar suas 

estratégias mobile e de personalização é a receita do sucesso. 



Sobre a Criteo

Para mais dicas e táticas de marketing, visite criteo.com/br/insights.

Gosta de dados? Confira nosso painel interativo de vendas.

A Criteo (NASDAQ: CRTO) é a plataforma de publicidade para a internet aberta, 

um ecossistema que favorece a neutralidade, a transparência e a inclusão. 

2.700 funcionários da Criteo trabalham em parceria com mais de 18.000 marcas e 

varejistas e milhares de publishers em todo o mundo para oferecer performance 

em escala em todos os canais, aplicando avançado machine learning em conjuntos 

de dados incomparáveis. A Criteo empodera empresas de todos os tamanhos com 

a tecnologia que elas precisam para conhecer e atender melhor seus clientes.

http://www.criteo.com/br/insights
http://www.criteo.com/br/about
https://www.criteo.com/insights/criteo-seasonal-sales-dashboard/

