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Pense em uma jovem arquiteta que acabou de sair da casa 

dos pais e comprou seu próprio apartamento. Ela quer 

montar a casa e começa a pesquisar sofás na internet, 

mas, em meio à jornada, também vê uma mesinha de centro, 

uma cadeira confortável, um tapete bacana e um belo abajur. 

O espaço antes vazio começa a ganhar novos ares.

Tudo isso é possível por causa dos dados. Os dados 

nos ajudam a cruzar informações entre as 

plataformas que cada consumidor utiliza (desktop, 

web mobile, app, loja física e redes sociais) e tudo o 

que ele pesquisa, mostra interesse e depois compra.

Mas, quando compramos um produto, nem 

imaginamos esse número de interações e 

anúncios que vemos. Só queremos saber 

se o produto combina com a gente e com 

nosso estilo de vida.

Você aprenderá:

    Como a Inteligência Artificial está 
mudando o mundo

    Como são os anúncios hiper-relevantes

    Como os dados podem gerar 
experiências únicas para cada cliente

Neste guia, mostraremos como Inteligência 
Artificial, anúncios e dados de consumidores 
interagem para criar uma experiência 
verdadeiramente memorável.
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Como a Inteligência Artificial 
está mudando o mundo

Antes de vermos o que os dados e a Inteligência 
Artificial podem fazer para otimizar a experiência 
do cliente, vamos dar uma espiada no que já está 
acontecendo no mundo real.



1   COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ESTÁ MUDANDO O MUNDO

Veja como os avanços da Inteligência Artificial (IA) e dos modelos de deep 
learning (aprendizagem profunda) estão otimizando diferentes campos:

   O machine learning, um subconjunto da Inteligência 

Artificial, está sendo usado para analisar imagens, 

investigar tumores e fazer diagnósticos com base 

em laudos médicos.

   Chatbots podem ajudar a encontrar padrões em 

sintomas de pacientes. 

   Softwares de reconhecimento facial combinados 

com deep learning ajudam a identificar doenças 

genéticas raras.

Os sistemas de machine learning estão cada vez mais 

afiados em entender a linguagem humana e em responder 

à altura. Algumas aplicações de Processamento de 

Linguagem Natural (PLN) incluem tradução por máquina, 

reconhecimento de fala e análise de sentimentos. 

Pense nos dispositivos ativados por voz que já entendem o 

seu comando e dão respostas cada vez mais precisas.

Os mecanismos de busca usam tecnologias de Inteligência 

Artificial para aprender com o comportamento do 

usuário (em um ritmo constante) e melhorar os resultados. 

Por exemplo, se você digitar “São Paulo”, o mecanismo 

de busca entenderá, após analisar sua navegação por 

alguns minutos, que você está procurando o site do time 

de futebol, e não a cidade.

Veículos autônomos tornam as estradas mais seguras e a 

direção menos estressante.

Esses carros inteligentes, movidos à Inteligência Artificial, 

também podem aprender com o usuário e configurar 

automaticamente suas preferências, como temperatura interna 

e aquecimento de bancos.

Medicina

Linguagem

Pesquisa

Carros



1   COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ESTÁ MUDANDO O MUNDO

A Inteligência Artificial ajuda as empresas a analisar 

suas enormes bases de dados de clientes e oferecer 

conteúdo hiper-relevante a cada consumidor, com base 

no seu comportamento, nas compras realizadas e nas 

preferências individuais. Quanto mais informações a 

tecnologia reunir sobre cada pessoa, melhor poderá 

predizer o anúncio certo, com a mensagem certa, 

no momento certo.

Aquela moça que 
se mudou para um 
apartamento novo?

A Inteligência Artificial, aprendendo continuamente 

com seu histórico de compras e com seu 

comportamento de navegação, pode criar 

anúncios tão relevantes a ponto de ajudá-la a 

decorar a casa toda.

Anúncios



Como extrair todo o poder dos 
seus dados

Os avanços da Inteligência Artificial nos surpreendem a 
cada dia. Mas nem sempre é fácil imaginar como usar 
todo o poder dessa tecnologia para alavancar seus 
próprios negócios.



2  COMO EXTRAIR TODO O PODER DOS SEUS DADOS

Os profissionais de marketing se esforçam. O trabalho é árduo para colocar os 

produtos certos na frente dos consumidores no momento exato em que eles têm 

maior potencial de compra. No entanto, muitas vezes o budget disponível para 

publicidade é usado em uma tonelada de diferentes canais e táticas para ver o que 

dá certo: retargeting, marketing nas redes sociais, marketing de conteúdo, e-mail 

marketing etc. E, como muitas empresas de hoje, você pode estar se perguntando:

Tenho os dados 
certos?Tenho dados 

suficientes?

Os dados fazem toda a diferença. Na pesquisa “Why We Buy” (Por que compramos) 

da Criteo, perguntamos a 1.000 consumidores nos EUA o que gera fidelização e 

engajamento com anúncios.

Será que estou 
extraindo todo o poder 
dos meus dados?



2  COMO EXTRAIR TODO O PODER DOS SEUS DADOS

O QUE OS CONSUMIDORES REALMENTE ACHAM DOS ANÚNCIOS ONLINE:

52% 49% 8%

48% 46%

37% 42%

OFERECEM DESCONTOS 
EM PRODUTOS

TORNAM A EXPERIÊNCIA DE 
NAVEGAÇÃO MAIS LENTA

DISSERAM QUE OS 
ANÚNCIOS DIGITAIS 
SÃO MUITO COLORIDOS 
E ALEGRES PARA 
O MUNDO ATUAL. 
(UMA DECEPÇÃO!)

ME AJUDAM A DESCOBRIR 
NOVOS PRODUTOS

MOSTRAM PRODUTOS 
EM QUE NÃO ESTOU 
INTERESSADO

ME LEMBRAM DE 
PRODUTOS EM QUE ESTOU 
INTERESSADO

SÃO MUITO 
INTRUSIVOS

Os bons Os ruins Os feios

A pesquisa mostra que os consumidores são receptivos a anúncios. Contanto que sejam relevantes.

Quanto mais dados você puder processar com Inteligência Artificial, mais relevantes serão seus anúncios 
e mais fácil será impactar seus clientes oferecendo a melhor experiência possível. Nenhuma quantidade 
de dados é muita se a Inteligência Artificial é parte central da sua estratégia.



2  COMO EXTRAIR TODO O PODER DOS SEUS DADOS

Por trás do algoritmo

Os modelos de deep learning são treinados para 

encontrar padrões em bases de dados gigantescas, 

incluindo o histórico de comportamento do consumidor e 

dados de pontos de venda offline, e predizer o que cada 

usuário vai querer em seguida.

Os anúncios resultantes são personalizados para cada 

indivíduo, aumentando a probabilidade de engajamento 

e conversão.

Com a Inteligência Artificial, já é possível criar anúncios 

hiper-relevantes para um verdadeiro marketing 1:1. Que tal 

ajudar os consumidores a descobrir novos produtos 

(sem os quais não dá mais para viver) e lembrá-los de 

itens dos quais já esqueceram?



Cinco exemplos de 
hiper-relevância em ação

A publicidade hiper-relevante vai além
daqueles produtos que o usuário provavelmente 
vai querer comprar da próxima vez. Aqui a 
tecnologia trabalha com o quadro mais amplo, 
aprendendo com o contexto e com o que seria 
mais relevante naquele momento.



3  CINCO EXEMPLOS DE HIPER-RELEVÂNCIA EM AÇÃO

Como são os anúncios hiper-relevantes?

A publicidade hiper-relevante é o oposto daqueles anúncios irritantes que 
seguem o usuário por toda parte mostrando os mesmos tipos de produtos. 
Em vez disso, cada anúncio é orientado por um contexto, mostrando aos 
consumidores o que eles precisam naquele exato momento. A hiper-relevância 
impacta o posicionamento, o criativo e o conteúdo em tempo real.

A Macy’s usa vários pontos de dados, online e offline, 
como disponibilidade de estoque e padrões de 
compras e gastos, para oferecer experiências mais 
personalizadas.
A varejista analisa diferentes itens, como frequência 
de visitas e preferências de estilo, para incentivar 
os consumidores com recompensas e promoções 
personalizadas para gerar fidelização.

Os dados também conectam 
a experiência online e offline 
da Macy’s, gerando sugestões 
com anúncios personalizados 
através do app mobile.

Fotos de www.macys.com/p/enhance-app

EM AÇÃO



3  CINCO EXEMPLOS DE HIPER-RELEVÂNCIA EM AÇÃO

EM AÇÃO

Quanto mais os clientes usam o app do Starbucks, 
mais recompensas eles ganham e mais dados a 
cafeteria coleta sobre as preferências individuais de 
cada usuário — de opções de bebidas e alimentos a 
frequência de compra.

Os clientes recebem promoções e ofertas hiperpersonalizadas, 

atualizações sobre novos produtos de interesse e informações sobre 

as lojas mais próximas naquele momento.

Fotos do app mobile do Starbucks



3  CINCO EXEMPLOS DE HIPER-RELEVÂNCIA EM AÇÃO

EM AÇÃO

O app mobile da empresa sueca permite que o cliente 
visualize como os móveis ficariam na casa dele antes de 
comprá-los. O app Ikea Place usa tecnologia de realidade 
aumentada (RA) para que os usuários possam mapear um 
ambiente, navegar por mais de 2.000 produtos à venda e 
depois ver como todos esses itens ficariam dentro de suas 
casas reais.

Os consumidores podem reposicionar um item, ampliá-lo e reduzi-lo e 

encontrar produtos na medida certa para combinar com a decoração de 

suas casas. Com essa tecnologia, a IKEA leva a experiência de compra 

para outro patamar e reúne uma quantidade enorme de dados para poder 

oferecer recomendações com alta personalização nas próximas compras.

Fotos do app Ikea Place



3  CINCO EXEMPLOS DE HIPER-RELEVÂNCIA EM AÇÃO

EM AÇÃO

A varejista britânica de moda online ASOS muda 
sua navegação e suas landing pages com base 
nos interesses de cada cliente. Por exemplo, se, 
em algum ponto, o usuário pesquisar saias no site 
e depois digitar a URL da página inicial, ele será 
automaticamente redirecionado para a seção 
feminina. Isso permite criar experiências mais 
relevantes para visitantes recorrentes.

A ASOS também usa personalização nas páginas de produtos para 

ajudar os consumidores a encontrar o tamanho certo da roupa. 

Essas informações são usadas nas outras páginas visitadas, o que 

economiza tempo (e também evita possíveis frustrações) e cria uma 

experiência do cliente mais satisfatória.

Fotos de www.asos.com



3  CINCO EXEMPLOS DE HIPER-RELEVÂNCIA EM AÇÃO

EM AÇÃO

A Sephora é conhecida por sua estratégia de 
marketing excepcional, que inclui lojas físicas, redes 
sociais, app e web mobile. Nos diferentes canais, a 
Sephora mostra sugestões de produtos com base no 
histórico de compras, tomando todo o cuidado para 
que as recomendações sejam personalizadas conforme 
as preferências de cada cliente.

A varejista do setor de beleza trabalhou com a Criteo para mostrar 

anúncios na medida certa para seus clientes durante toda a jornada de 

compra. Anúncios hiper-relevantes ajudaram a empresa a ver:

+725%
ROI

+1,7 milhão 
usuários únicos 
impactados

+2.600
vendas 
geradas por 
usuários

+45%
usuários únicos 
engajados 
através de 
campanhas

Fotos do app mobile da Sephora 



3  CINCO EXEMPLOS DE HIPER-RELEVÂNCIA EM AÇÃO

A jornada de cada consumidor é única. 
Ajude seus clientes a percorrer o 
caminho certo.

Hoje a jornada do consumidor não é mais linear, 
e as pessoas percorrem cada ponto do funil — 
reconhecimento, consideração e conversão — 
em ritmos diferentes, em canais diferentes, 
durante o dia todo, o ano todo, em um 
vaivém contínuo.

Reforma de casa, faxina de objetos que não 
servem mais etc. O cliente pode dar muitos sinais 
de intenção. E os dados podem ajudar você a 
oferecer conteúdo hiper-relevante, no contexto 
certo e momento certo — não importa onde, 
quando ou como o indivíduo encontra a sua loja.

toalhas

Eles estão 
precisando de 
suprimentos?

Querem se tornar 
uma pessoa mais 

organizada?

sprays

esponjas

aspirador de pó

Quando você combina todos esses dados 
de intenção nos vários pontos de contato, 

o resultado é um quadro mais claro do 
que atrai esse indivíduo único e por que 

ele compra.



Os anúncios devem ser bons 
em cada ponto do funil

Para realmente alavancar seus negócios, 
você precisa investir em cada ponto do funil.



4  OS ANÚNCIOS DEVEM SER BONS EM CADA PONTO DO FUNIL

O importante é mostrar o tipo de anúncio certo, não importa quais sejam suas metas de vendas — 
reconhecimento de marca e consideração (upper funnel) ou conversões (lower funnel):

Anúncios eficazes sempre mostram os produtos certos, 
nas cores certas, com a mensagem certa, no momento certo.

Anúncios para gerar reconhecimento 

miram novos usuários que nunca 

viram sua marca.

Anúncios para gerar consideração 

levam novos clientes potenciais, 

visitantes antigos ou clientes existentes 

para seu site.

Anúncios focados em conversão são 

criados para ajudar os consumidores 

a finalizar suas compras e mostrar 

recomendações de produtos 

personalizadas.



A Criteo é a plataforma de anúncios para 
extrair todo o poder dos seus dados.
Na Criteo, acreditamos que a melhor forma de criar interações mais 
relevantes é tendo uma visão abrangente da jornada do consumidor e 
das transações resultantes.

   Sabemos que cada jornada de compra é única.

   Sabemos que a Inteligência Artificial pode ajudar você a criar as 
experiências hiper-relevantes que os consumidores tanto desejam.

   A Criteo pode ajudar você a extrair todo o potencial dos seus dados.



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 bases de dados incomparáveis. A Criteo 
empodera empresas de todos os tamanhos com 
a tecnologia que elas precisam para conhecer e 
atender melhor seus clientes.

Sobre a Criteo

O potencial da nossa plataforma — alimentada por mais de US$ 800 bilhões de transações anuais 
de e-commerce, finalizadas por mais de 1,9 bilhão de consumidores que vemos a cada mês em 
19.500 anunciantes, incluindo mais de 1.000 marcas — nos permite mostrar anúncios em mais de 
3.500 publishers premium e em mais de 65 ad exchanges globais.

Nossa exclusiva base de dados de e-commerce, o Criteo Shopper Graph, que alimenta nosso 
AI Engine, é um dos mais valiosos recursos disponíveis. Ele é composto por três bases de dados 
confiáveis:

Os profissionais de marketing podem usar esses dados para impactar seus melhores clientes, encontrar 
novos clientes com grande potencial de compra e inspirar audiências com ofertas exclusivas. É por isso 
que as campanhas da Criteo geram um ROI 13x maior em média, atendendo às metas de marketing 
full-funnel — reconhecimento, consideração e conversão. Tudo isso assegura que podemos mostrar a 
mensagem certa, no momento certo, no dispositivo certo, de acordo com os seus objetivos.

Na Criteo, performance e Inteligência Artificial estão no nosso DNA. Abraçamos os princípios da 
Internet Aberta, que dão a você controle total sobre seus clientes, com pleno acesso aos dados e à 
nossa plataforma.

Por que a Criteo?

IDENTIDADE: nos permite 
identificar os vários dispositivos 
de mais de 1,5 bilhão de 
usuários através de seus IDs 
cross-device, possibilitando a 
integração de transações offline.

INTERESSE: onde nosso 
Universal Catalogue nos 
permite identificar produtos 
similares nos vários feeds de 
produtos. Contém atualmente 
mais de 4,5 bilhões de produtos.

MENSURAÇÃO: onde 
vemos todas as transações 
(US$ 800 bilhões) que ocorrem 
em nossa rede, incluindo 
US$ 35 bilhões de vendas de 
e-commerce pós-clique.

Resta apenas uma pergunta: 
O que você deseja alcançar?

Para saber mais, entre em 
contato conosco.

https://www.criteo.com/br/talk-to-an-expert/

