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O mundo do e-commerce tem mudado rapidamente, de maneira 
radical. Hoje, marcas e varejistas precisam reunir dados em escala, 
online e offline, para entender o consumidor omnichannel e se 
conectar com ele. Novas tecnologias criaram novos hábitos. 
Compras e pesquisas ativadas por voz, por exemplo, requerem 
diferentes estratégias de conteúdo, enquanto novas legislações 
indicam a necessidade de reestruturação de antigos organogramas. 
Ao mesmo tempo, iniciativas para colaboração de dados e 
integrações online-offline demandam inovações como nunca se viu. 

O relacionamento direto da Criteo com mais de 17.000 anunciantes 
e milhares de publishers nos permite avaliar profundamente o 
mercado e detectar tendências emergentes. Este relatório apresenta 
as oito maiores tendências que vemos para o setor de marketing 
para e-commerce em 2018. 

A ênfase será cada vez maior nas inovações offline, no omnishopper
e na colaboração de dados. O ano promete ser desafiador. 

2018: um futuro vibrante
para o e-commerce 

Mollie Spilman
COO (Chief Operating Officer), 

Criteo
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1. A ascensão
das compras por 
comandos de voz 
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As pessoas comprarão cada vez mais usando dispositivos com 

comandos de voz, como Google Home ou Amazon Echo.  

O mercado de speakers inteligentes ficará saturado. O Google e a 

Amazon competirão com dispositivos como o Harman Kardon

Invoke™, que utiliza a assistente virtual da Microsoft, a Cortana. O 

HomePod da Apple, o Home Max do Google e o Aloha do Facebook

também terão sua parte.

Conforme o relatório "Trade Marketing in Transition" da Criteo, em 

parceria com a Kantar/Millward Brown, Gerentes de Marcas 

acreditam que os assistentes pessoais e os dispositivos ativados 

por voz serão as tecnologias com as quais eles mais trabalharão 

nos próximos dois anos. 

Dando voz ao e-commerce 
Com quais das seguintes tecnologias você espera 
trabalhar nos próximos dois anos?

Assistentes ativados por comandos 
de voz: Alexa (Amazon), Siri 
(Apple), Bixby (Samsung), Cortana 
(Microsoft), etc.

Outros assistentes controlados por 
voz: Amazon Echo, Amazon Dot, 
Google Home, etc.

Smartphones funcionando como 
scanners de produtos pessoais

Geladeiras conectadas e 
outros utensílios

Dispositivos loT (Internet das 
Coisas) que atualizam a lista 
do supermercado e fazem os 
pedidos automaticamente
(Amazon Dash, Kwik)

RFID 
(identificação 
por 
radiofrequência)

57%

55%

41%

32%

22%

18% Base N=100

Fonte: Criteo, Kantar/Millward Brown, relatório "Trade Marketing in Transition", 2017
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Personalização ativada por voz

Impacto em 2018

Anúncios contextuais de voz personalizarão recomendações e 

conteúdos. A Best Buy já utiliza a assistente virtual da Amazon, a 

Alexa, para mostrar a “oferta do dia”. 

Com dados avançados sobre os interesses e preferências de 

cada consumidor, assistentes de voz inteligentes poderão 

oferecer produtos e serviços relevantes. 



2. A relação entre 
plataformas sociais 
e e-commerce
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Plataformas sociais
e e-commerce

• O serviço de Marketplace do Facebook está presente em vários 
países, entre os quais EUA, Reino Unido e Austrália. 
Recentemente, foi expandido para compradores e vendedores 
em 17 mercados europeus. 

• A Amazon lançou o Spark. Semelhante ao Instagram e ao 
Pinterest, o Spark mostra imagens de produtos e permite a 
realização de compras instantâneas. 

• Serviços de mensagens, como Facebook Messenger e 
WhatsApp, serão utilizados como chatbots por mais empresas.

• A Amazon também planeja lançar a plataforma de mensagens 
“Anytime” em 2018 – um serviço integrado com a Alexa, com 
recursos similares aos do WhatsApp e do Slack.

Percentual de usuários de plataformas sociais nos 
EUA que fizeram uma compra pela última vez 
diretamente através de um post (ou de um link 
dentro de um post) de mídias sociais. Dados de 
outubro de 2017.
% de entrevistados

Observação: n=514 que usam as mídias sociais pelo menos uma vez por semana e seguem 
celebridades ou indivíduos que não conhecem pessoalmente. Os números podem não chegar a 
100% devido ao arredondamento.   

Fonte: Open Influence, 24 de outubro de 2017

Outras Nunca 
compram 

um item via 
mídias 
sociais

47,7%

8,6%

4,5%

2,1%
1,4%

0,8%
0,4%

34,6%
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Navegando por walled gardens

Impacto em 2018

À medida que as grandes redes sociais constroem "walled

gardens" (“jardins murados”) em torno dos dados de 

consumidores, marcas e varejistas precisam encontrar formas 

de impactar o cliente – e de coletar seus dados. 



3. A conexão entre vendas offline
e online
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A convergência
entre Online e Offline

• Com a aquisição da Whole Foods, a Amazon coletará 
cada vez mais dados sobre hábitos de consumo, 
aumentando suas oportunidades de up-selling, com 
serviços de processamento e entrega de pedidos. 

• A maior parte dos varejistas continuará a oferecer 
maneiras atraentes de retirar os produtos comprados 
online, incluindo estacionamento dedicado e lockers
(armários) dentro da loja física. 

Opção de processamento de 
pedidos

% de entrevistados

Click & Collect (comprar e retirar 
na loja física)

Comprar online, retirar na loja 
física mais próxima

Comprar online, devolver o 
produto na loja física

Usar varejistas parceiros como 
pontos de retirada de pedidos 
online

Clicar e retirar no mesmo dia

Clicar e retirar no drive-thru do 
estacionamento da loja

Fonte: JDA e PWC, "CEO Viewpoint 2017: The Transformation of Retail", 23 de 
fevereiro de 2017. Observação: n-351 entrevistados nos seguintes países: 
Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, China e México.

Opções de processamento de pedidos do cliente 
que o varejo oferece/pretende oferecer (nos 
próximos 12 meses), fevereiro de 2017 
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Transformando o tráfego do varejo em
tráfego da web
Impacto em 2018

Os varejistas buscarão parceiros que os permitam usar dados 

de CRM da loja física para encontrar e impactar consumidores 

online, com campanhas personalizadas para reengajamento e 

up-selling. Será dada uma ênfase cada vez maior à interação 

entre o tráfego offline e online. 



4. O imperativo da colaboração 
de dados
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Os ecossistemas fechados ou "jardins murados" (walled 

gardens), construídos por gigantes como Amazon e 

Facebook, assustam marcas e varejistas.  

Três quintos das marcas e varejistas já fazem parte de 

alguma iniciativa de colaboração de dados e agrupam 

informações de identificação não pessoal para se 

conectarem melhor com os consumidores.  

Abrindo os walled gardens 

Fonte: Insights da Criteo e da Forbes, "The Commerce Data 
Opportunity: How the Collaboration Levels the Retail Playing Field", 
quarto trimestre de 2017.
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Três principais benefícios da colaboração de 
dados (percentual de entrevistados)

Maior
receita

Lucros
maiores

Maior 
satisfação 
do cliente
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Criando um ecossistema alternativo

Impacto em 2018

Para permanecerem competitivos e inovadores, marcas e 

varejistas continuarão a agrupar ativos de dados para 

personalizar conteúdo e fidelizar clientes.

72% dos executivos de marketing acreditam que a colaboração de 

dados aumentará a receita, os lucros (65%) e a satisfação do 

cliente (56%).    



5. O poder da otimização do 
feed de produtos
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Os anunciantes vão procurar formas de otimizar a 

gestão dos feeds de produtos, incluindo 

descrições e a parte visual.

Fotos contextuais, close-ups em alta resolução, 

imagens em 360 graus e outros detalhes do 

produto passarão a ser cruciais para oferecer ao 

consumidor a melhor experiência online possível.  

Feeds de produtos 2.0

Como os sites de e-commerce podem melhorar a conversão

Fonte: Criteo Shopper Story, EUA. 2017, n=2435 

Devolução
com frete 
grátis

Descontos 
disponíveis

Chat online

Avaliações
organizadas
por relevância

Imagens de 
produtos em 360°

Fotos
atraentes

Percentual de consumidores que dizem que estes fatores são muito 
importantes no site:
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Usando display avançado para turbinar 
a experiência do usuário online

Impacto em 2018

A gestão de dados será cada vez mais importante à medida que 

os anunciantes correlacionarem as informações dos produtos de 

marcas e varejistas, integrando os dados da empresa ao 

conteúdo gerado pelo usuário.

As empresas desenvolverão técnicas cada vez mais sofisticadas 

para responder a feedbacks e reclamações de consumidores. 

Dessa forma, as avaliações de produtos também precisarão ser 

gerenciadas com mais eficiência.  



6. GDPR e gestão de dados 
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A nova era
da proteção de dados 

• O Regulamento Europeu de Proteção de Dados, o GDPR 

(General Data Protection Regulation), entrará em vigor em 25 

de maio de 2018, afetando empresas e profissionais de 

marketing em um mercado com mais de 500 milhões de 

cidadãos europeus. 

• O GDPR terá impacto global e será válido para todas as 

empresas que fazem tracking de residentes da UE para fins 

de análise de dados e marketing. 

3%

22%

35%

42%

Eu não acredito que varejistas estão 
usando os dados das minhas 

atividades online

Estou interessado em aprender mais 
sobre como eles estão usando os meus 

dados

Eu acho que o uso dos meus dados 
pessoais invade a minha privacidade

Estou preocupado que os varejistas 
estejam usando meus dados para me 

mostrarem anúncios sem o meu 
consentimento

Fonte: Criteo Shopper Story, Reino Unido, 2017, N=1515

Atitudes em relação a varejistas que usam dados de 

navegação

(percentual do total)
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Personalização + Transparência

Impacto em 2018

Garantindo maior proteção dos dados individuais, o GDPR vai 

restaurar a confiança dos consumidores. As novas regras também 

serão benéficas às empresas que oferecem transparência e direito 

de escolha para seus clientes. Para os profissionais de marketing, 

aplicar boas práticas de gestão de dados será fundamental.

Personalização, confiança e transparência andarão de mãos dadas, 

fortalecendo o relacionamento entre empresas e consumidores.

As empresas desenvolverão técnicas cada vez mais sofisticadas 

para responder a feedbacks e reclamações. Dessa forma, as 

avaliações de produtos também precisarão ser gerenciadas com 

mais eficiência.  



7. A batalha pelo vídeo
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Intervalos de anúncio, 
cord-cutters e Facebook

À medida que intervalos de anúncio forem inseridos em mais 

conteúdos de vídeo, serão criadas oportunidades para novos 

inventários de anúncios programáticos em vídeo. 

Cord-cutters estão consumindo conteúdo multimídia, o que 

significa que plataformas sociais, incluindo Facebook, 

YouTube, Instagram e Snapshat, estão priorizando o formato 

de vídeo com conteúdo de qualidade premium similar ao 

conteúdo da televisão. 

A Amazon também pretende deixar anúncios de vídeo fluir 

automaticamente do Twich, sua plataforma de transmissão ao 

vivo, e através da Amazon Advertising Platform, para suas 

propriedades, incluindo a home page e a Fire TV.

Mais de 2 bilhões 
de usuários ativos 
todo mês (segundo 
trimestre de 2017)

Anúncios in-feed, mid-roll e 
post-rolls entre vídeos 
sugeridos no News Feed.

News Feed, páginas; 
perfis/murais de pessoas e 
eventos, guia Assistir, 
resultados da pesquisa, 
artigos instantâneos, 
Messenger, vídeos 
integrados (públicos) na 
web. 

Mais de 700 milhões 
de usuários ativos 
todo mês (abril de 
2017)

Anúncios in-feed, anúncios 
no Instagram Stories

Feeds pessoais de 
usuários, perfis de 
usuários, guia Explorar, 
Instagram Stories, 
mensagens diretas, vídeos 
integrados (públicos) na 
web.

Mais de 1,5 bilhão 
de usuários 
conectados todo 
mês (junho de 2017)

Os anúncios podem ser 
pre-roll, mid-roll ou post-roll, 
com opção de pular após 5 
segundos. Também há 
anúncios sem opção de 
pular, com duração mínima 
de 15-20 segundos, e 
anúncios mais longos, com 
até 30 segundos. Também 
há o formato "Bumper Ads" 
(vinhetas) pre-roll, sem 
opção de pular, de até 6 
segundos.

Em todo o website (canais, 
resultados da pesquisa, 
experiência com autoplay, 
etc.). Vídeo integrado na 
web.

Mais de 174 milhões 
de usuários ativos 
todo dia (segundo 
trimestre de 2017)

Snap Ads post-roll e mid-
roll exibidos entre histórias 
e apresentações.

Histórias dos usuários e 
Nossa História, mensagens 
pessoais de usuários, 
botão Descobrir para ver 
histórias postadas pelas 
principais fontes de 
notícias, apresentações.Fonte: BI Intelligence, The Social Video Report, setembro de 2017

Cord-cutters: https://trendr.com.br/d%C3%A1-para-ser-um-cord-cutter-no-brasil-d2f95b49af4c

https://trendr.com.br/d%C3%A1-para-ser-um-cord-cutter-no-brasil-d2f95b49af4c
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Vídeo = Conversa

Impacto em 2018

O share do tempo gasto online pelo consumidor vai aumentar 

continuamente, forçando anunciantes, publishers e empresas de 

mídia a reconhecerem e aumentarem seus investimentos em 

anúncios no formato de vídeo. 

Um consumo maior de vídeo significa mais anúncios – e uma 

nova batalha para anunciantes de mídia programática e seus 

parceiros. 



8. O crescimento 
de aquisições e parcerias
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O crescimento
de aquisições e parcerias 

• Nos últimos seis meses, ocorreram grandes aquisições e 

parcerias no setor de varejo: Amazon e Whole Foods, 

Amazon e Kohl’s, Walmart e o serviço Google Express, etc. 

O Walmart também comprou o ModCloth, o Bonobos e o 

Shoes.com.

• Em 2018, veremos um número cada vez maior de marcas e 

varejistas buscando aquisições e parcerias para 

permanecerem competitivos, expandirem suas operações e 

fortalecerem sua presença.

2018 será o ano do e-commerce no setor de 
alimentos. Dois fatos sustentam a expectativa: a 
compra da rede de supermercados Whole Foods
pela Amazon e o anúncio feito pelo Alibaba de 
um investimento de US$ 2,9 bilhões no Sun Art, o 
maior operador de hipermercados da China.

US$ 13,7 bilhões em agosto de 2017 

HK$ 22,4 bilhões (US$ 2,9 bilhões) 
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A união faz a força

Impacto em 2018

Mais players buscarão oportunidades de aquisições e parcerias 

estratégicas para construírem uma ponte entre o online e o offline e 

gerarem valor com essa integração. Na corrida contra a Amazon, 

será preciso união e colaboração.
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Lições valiosas para o sucesso
do e-commerce e do marketing digital em 2018 

A expectativa é de grandes mudanças em 2018. Veja como se preparar para as novas 
oportunidades e desafios:

Colabore e combine dados 
para permanecer 
competitivo em relação 
aos gigantes digitais.

Chegou a hora de colaborar e combinar 
dados online e offline. Só assim marcas e 
varejistas verão uma escala similar a dos 
gigantes digitais e poderão compreender 
melhor o consumidor. 

Ofereça experiências de 
compras simplificadas e 
relevantes em todos os 
dispositivos e canais.

Identifique e impacte consumidores em todos os 
dispositivos e canais. Leve em conta seus 
padrões de navegação e interesses. Use dados 
de CRM ou DMP para segmentar o seu público 
em todas as plataformas (web, mobile e apps). 
Isso vai permitir reengajar clientes e alavancar 
conversões com recomendações de produtos 
personalizadas.

Ofereça experiências para 
inspirar os consumidores.

Vivemos em uma economia voltada para a 
experiência. Online ou offline, as empresas precisam 
criar experiências inovadoras. Só assim poderão se 
destacar e aumentar a fidelização de clientes. Isso 
significa otimizar estratégias de dados e colocar 
todos os dados em uso – as empresas só poderão 
realmente se conectar com seus consumidores, com 
inovação e relevância, através de campanhas 
personalizadas para cada indivíduo. Em 2017, as 
plataformas sociais e os mecanismos de busca 
impactaram o varejo. Em 2018, esse impacto será 
ainda maior. 



Mollie Spilman

COO (Chief Operating Officer), Criteo

Obrigada!



Sobre a Criteo

A Criteo (NASDAQ: CRTO), líder em marketing para e-commerce, está construindo um ecossistema de alta performance para gerar 

lucros e vendas para varejistas e marcas. Mais de 2.700 membros de equipe da Criteo trabalham em parceria com mais de 17.000 

varejistas e marcas e milhares de publishers em todo o mundo para oferecer performance em escala, conectando consumidores ao que 

eles precisam e amam. Projetado para o e-commerce, o Criteo Commerce Marketing Ecosystem vê mais de US$ 550 bilhões em 

vendas anuais.

Para mais informações, visite www.criteo.com/br.

Este e outros relatórios da Criteo
podem ser encontrados aqui: criteo.com/br/insights

https://www.criteo.com/br/insights/

