Guia de Marketing

Para o Setor
de Moda
Geração Z, mobile e
muito mais

Dos trench coats de oncinha da alta costura até as cuecas básicas de
algodão, a indústria da moda deixa o mundo todo bonito e bem vestido
da cabeça aos pés. Roupas, sapatos e acessórios de moda, como
bolsas e bijuterias, caem todos no mesmo balaio do vestuário — e nunca
compramos tanto. Embora o aumento na concorrência, as marcas “fast
fashion” e as vendas diretas para o consumidor tenham chegado para
complicar o jogo, a oportunidade é enorme para as marcas que estão
de olho no futuro e sabem se planejar.
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Segundo o Statista, o mercado global de moda vale US$ 1,39 trilhão e
a projeção é que atinja US$ 1,65 trilhão em 2020. E o Shopify espera
que a receita mundial para o setor de moda no e-commerce aumente
de US$ 481 bilhões em 2018 para colossais US$ 713 bilhões em 2022.
Como acontece com outras categorias, vem ocorrendo uma mudança
monumental no setor de moda em termos de comportamento e
expectativas do consumidor, especialmente na última década.
Neste guia rápido, vamos conferir a situação atual do mercado e ver
as principais tendências, pesquisas e dicas para você garantir que seu
plano de marketing para o setor de moda está pronto para arrasar.

Mais canais, mais dispositivos e novas vozes
O produto final pode nem ter mudado tanto (continua sendo roupas,
afinal de contas... e alta costura, como isto aqui, não conta), mas as formas
como os consumidores recheiam o guarda-roupa aumentaram — e muito.
Chegou a era multicanal, onde online, offline, mobile e social são usados
expressivamente — e, muitas vezes, todos juntos — como parte do caminho
até a compra. A compra cross-device também virou a norma, já que os
consumidores esperam que as lojas os acompanhem do computador para o
smartphone e vice-versa antes de fecharem a compra. Sem contar que o uso
do mobile continua a crescer em todo o mundo, chegando a ser o canal de
compra preferido em várias regiões.

Quatro a cada dez consumidores em
todo o mundo usam o smartphone
para comparar preços enquanto estão
fazendo compras dentro de uma loja.

As contas mobile respondem por
39% das transações na América do
Norte e por 51% das transações na
região Ásia-Pacífico.

Quase 60% do budget para
publicidade digital dos
profissionais de marketing é
alocado para vídeo digital.

Fonte: GfK

Fonte: IAB Research

Fonte: Análise do E-commerce no Mundo (Criteo)

A ascensão da Geração Z também vem exercendo um profundo impacto sobre o marketing para
o setor de moda. Apesar da pouca idade (16 a 24 anos), os Zs mostram um tremendo poder de
compra e comportamentos e crenças que os diferenciam. Para a Geração Z, o conteúdo visual
fala mais alto que qualquer conteúdo escrito, o que significa que foco nas redes sociais — como
Instagram — e no video marketing passou a ser fundamental para os profissionais de marketing.

Millennials e Geração Z:
as gerações da “experiência”.
Hoje são inúmeras as oportunidades para se conectar, mas aumentaram também as exigências para oferecer uma
experiência memorável durante toda a jornada do consumidor. Os Millennials e a Geração Z querem sentir uma conexão
mais autêntica com as marcas — eles não caem tão fácil no jogo publicitário. Esqueça o produto. Esqueça o preço.
Por enquanto, e no futuro próximo, quem reina é a experiência de marca. Veja como isso acontece no setor de moda:

Cada ponto de contato é uma oportunidade
para criar uma experiência memorável.

O marketing de experiência está em alta.

O caminho até a compra pode ser longo e sinuoso. Por isso, para

marcas de uma forma mais significativa. As marcas estão

manter os consumidores a bordo, ele precisa ser excepcional. As

seguindo esse caminho com o marketing de experiência,

marcas, então, passaram a reimaginar a experiência dentro da loja,

uma forma de ganhar corações e mentes de consumidores

somando encanto com realidade virtual/realidade aumentada e

não com o produto, e sim por meio de experiências únicas

criando apps inteligentes e inovações em inteligência artificial.

do mundo real.

Os Millennials e a Geração Z querem se conectar com as

78% dos Millennials preferem gastar dinheiro em uma experiência ou um evento cobiçado em vez de
comprar algo.
Fonte: Eventbrite

Millennials e Geração Z:
as gerações da “experiência”.

As marcas precisam ser pé no chão e ter uma missão.
O grupo que vai dos 16 aos 34 anos de idade tem opiniões fortes e valoriza muito
transparência e autenticidade. Esses indivíduos querem encontrar marcas e produtos
que tenham uma voz sincera e que se dediquem mais do que aos lucros, como estas
empresas, que têm uma missão clara.

Personalização é fundamental.
Essas gerações esperam que as marcas as entendam e saibam o que estão procurando, em que dispositivo estão
e no que podem estar interessadas depois. Além disso, são duas gerações que valorizam a individualidade —
por isso, a marca que souber falar com cada consumidor individualmente é a que está no caminho da vitória.

81% dos consumidores querem marcas
que os entendam melhor e saibam
quando abordá-los e quando ficar longe.
Fonte: Accenture

Mais de 9 em 10 Millennials trocariam de marca
para outra associada a uma causa.
Fonte: Estudo de responsabilidade social corporativa
e Millennials da Cone Communications

3 tendências para ficar de olho
O que o setor de moda guarda para o futuro?

As redes sociais, especialmente redes
visuais como o Instagram, vão ganhar
importância cada vez maior.

O mobile vai se tornar o principal
canal de compra em todo o mundo.

A personalização será o segredo para
vencer o jogo da experiência do cliente.

O mobile está atingindo o ponto de saturação

Acertar a mão na personalização significa

em todo o mundo, mas os apps continuam

continuar a fazer o ajuste fino da integração

visual e o desejo de conexão com a marca

crescendo e vão desbancar o desktop como

multicanal e usar esses dados para entender

sinalizam o caminho para os profissionais de

forma preferida de compra.

e atender melhor os consumidores. Significa

A preferência da Geração Z por conteúdo

marketing, que deverão incrementar suas
ações nas redes sociais.
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também adotar inovações em inteligência

artificial, como chatbots, apps de provador

virtual e comandos por voz, para melhorar a
personalização e a busca no site.

Não somos do setor de
commodities. Estamos no
ramo da experiência.
— Jeff Gennette, Macy’s

Dicas valiosas
1. Reveja e refaça sua estratégia social.
Instagram, YouTube e Facebook são plataformas fundamentais para o setor de
moda. Se você não estiver nessas redes, comece a criar sua presença agora
mesmo. Se estiver, faça a si mesmo as seguintes perguntas: Você está se engajando
com seus seguidores de um jeito que o faz parecer real, honesto e humano? Você
está sendo transparente a respeito dos seus produtos e da sua empresa? Você está
criando um conteúdo visual altamente engajador? É fácil comprar com você? Seus
seguidores podem navegar e fechar a compra direto da rede social?
Investir em uma campanha de retargeting para redes sociais também é uma
forma valiosa de criar conexões multicanal com consumidores. Depois que os
usuários saem do seu site, você pode impactá-los via Facebook e Instagram com
anúncios personalizados com base no histórico de compras e no engajamento
anterior. O Criteo Dynamic Retargeting para Facebook e Instagram ajuda você
a conquistar uma performance incomparável, oferecendo uma visão granular de
toda a jornada do consumidor online e da intenção de compra em tempo real — na
web, no mobile, no app e no desktop. Os clientes atuais que usam o Criteo Dynamic
Retargeting no Facebook e no Instagram veem um aumento médio de 12% nas
vendas em todas as campanhas de retargeting.
O retargeting para vídeo também será fundamental, pois somente a Geração Z
passa 23 horas por semana assistindo a conteúdos por streaming.

Dicas valiosas
2. Capriche no seu app.
Nossa Análise do E-commerce no Mundo mostrou que, na maioria das regiões, o
mobile já responde por 65% das transações online de varejistas com um app de
compras, e o share in-app das vendas continua a crescer. Não é surpresa nenhuma,
já que as taxas de conversão dos apps chegam a ser cinco vezes mais altas que
na web mobile em todo o mundo. Tomando como base as tendências observadas
em 2018, esperamos que a participação do mobile continue aumentando —
especialmente o share das transações de varejistas que têm um app de compras.
Está claro que a oportunidade é enorme. Só que, segundo um relatório da
Localytics, cerca de 1 em cada 4 pessoas abandona os apps depois de um único
uso. Sem uma estratégia para engajar ativamente quem baixa seu app, o uso da
base instalada pode diminuir rapidamente. Os apps que não conseguem engajar
os usuários e permanecem sem uso acabam sendo excluídos, e a oportunidade de
engajar usuários de alto valor é perdida.
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.

Dicas valiosas
3. Obtenha os dados de que você precisa
para oferecer experiências personalizadas.
Os millennials e a geração Z, em particular, têm maior probabilidade de ignorar
anúncios ou usar bloqueadores de publicidade. Por isso, para impactá-los, você
precisar acertar em cheio. Isso significa anúncios altamente personalizados com o
design certo, no lugar certo, na hora certa. Significa também conseguir reconhecer os
consumidores entre cada canal e dispositivo, criando uma comunicação integrada.
Esse nível de personalização exige uma quantidade enorme de dados e inteligência
artificial sofisticada para você conseguir analisar e agir com base nesses dados.
Com o Criteo Audience Match, você pode usar dados de CRM para identificar e
impactar suas audiências online com anúncios dinâmicos. O Criteo Audience Match
interage com o Criteo Shopper Graph — a maior base de dados aberta de
consumidores do mundo — para você ter as melhores taxas de combinação do setor.
E tudo movido pelo Criteo Engine, que usa 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 todos os anos.

E o destaque vai para...
Aumento de 2,5X no investimento. Melhora em todas as principais métricas.

Com o Criteo Dynamic Retargeting e o Criteo
Audience Match, a Le Slip Français conseguiu fazer
o retargeting dos clientes com estratégias baseadas
no ROI. O exclusivo inventário da Criteo, bids flexíveis
e um nível mais fino de detalhes permitiram uma

Melhora em todas as principais métricas
ano a ano, incluindo CTR, CPC, carrinho
médio e COS

melhora constante na performance da Slip Français.
Com o Kinetic Design, nossa tecnologia de otimização
dinâmica de criativos, a Le Slip Français assegurou
campanhas relevantes, com layouts personalizados
e diferentes formatos, de acordo com o seu guia de
marca. E, ao mesmo tempo, entregou o anúncio certo
em todos os dispositivos, em todos os contextos e
durante todas as etapas da jornada do consumidor.
Relatórios transparentes e granulares permitiram à Le
Slip Français ajustar e otimizar suas campanhas e usar
os dados da Criteo para moldar a estratégia global.

As melhoras em cliques, vendas e valor do pedido
superaram o aumento de 2,5x no investimento em
comparação com o primeiro ano

A Criteo nos ajudou a melhorar nossos dois
principais objetivos: branding e performance.
Graças às soluções da Criteo, nós melhoramos
continuamente a performance, ano após ano.
Estamos crescendo com muita rapidez e a
Criteo é quem está em melhor posição para nos
acompanhar nos novos desafios.
Robin Cros, Chefe de Aquisições, Le Slip Français

Se as roupas fazem o homem
(ou a mulher), os dados fazem
o plano de marketing.
As marcas de roupa que querem continuar na moda têm
de usar dados para se diferenciarem da concorrência.
Com dados suficientes e as ferramentas certas, é possível
oferecer uma experiência omnichannel personalizada
a todos os consumidores. Assim como acontece com as
roupas, nada se compara a uma peça feita sob medida só
para você. Os consumidores de hoje e de amanhã nutrem
altas expectativas — a personalização será fundamental
para atender aos novos anseios e superá-los.

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

Gosta de dados? Confira nosso painel interativo
de vendas.

