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Para o Setor de
Saúde e Beleza:
Redes sociais, vídeo, mobile

Loções, cremes, perfumes e muito mais. O setor de saúde e
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beleza trabalha com produtos que usamos todos os dias e que
merecem atenção redobrada. Itens básicos e de luxo, de todos
os preços, para todas as idades. Marcas e varejistas sabem
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como ninguém mimar seus consumidores.

Por que o conteúdo em vídeo é o queridinho do momento
Segundo a Orbis Research, o mercado global de cosméticos
foi avaliado em US$ 532,43 bilhões em 2017, com expectativa
que atinja US$ 805,61 bilhões até 2023, uma taxa de

Mobile (ou: o futuro do mundo que conhecemos)

crescimento anual composta (CAGR) de 7,14% de 2018 a
2023. Neste guia rápido, vamos ver as principais tendências,
pesquisas e dicas para você caprichar no seu marketing para
o setor de saúde e beleza.

Dicas valiosas de marketing para o setor de Saúde e Beleza

#Instabom: tudo sobre o marketing
nas redes sociais
Quando se trata de marketing, as redes sociais merecem máxima
atenção. Ali quem reina é o conteúdo. O Instagram, que celebra a
autoexpressão e imagens de tirar o fôlego, parece ser feito sob medida
para o mundo da beleza.
Essa plataforma revolucionou a forma como os consumidores
descobrem e compartilham novos produtos, diferenciando em
especial os Millennials da Geração Z. Marcas mais novas e com rápido
crescimento aproveitaram a plataforma para inspirar, em tempo
recorde, uma quantidade enorme — e dedicada — de seguidores.
Fundadora e figura simbólica do Glossier, Emily Weiss credita 90% do
crescimento explosivo de receita da empresa ao boca a boca.
Marcas mais consagradas também vêm fazendo coisas bacanas.
A Sephora oferece quase 300 marcas de produtos de cuidados
pessoais e deixa os clientes comprarem direto dos posts.

Por que o vídeo é
o queridinho do momento.

Um estudo do IAB descobriu que o investimento com anúncios em
vídeo digital/mobile aumentou em todos os setores nos últimos três
anos. O setor de saúde e beleza investiu em média US$ 7,2 milhões
em vídeo digital em 2018, uma mudança de 99% em comparação
com 2016.
Embora o vídeo geralmente custe mais que os outros formatos
publicitários, as empresas descobriram que a publicidade em vídeo
gera maior ROI. Segundo o Aberdeen Group, os profissionais de
marketing que usam vídeo veem 66% mais leads qualificados por
ano e têm um aumento de 54% no reconhecimento da marca.
Para quem compra itens de beleza, o YouTube é o destino certo
para assistir a tutoriais sobre a melhor forma de aplicar os produtos
e conquistar a aparência desejada.
A marca cult Glossier é conhecida por aproveitar o conteúdo gerado
pelos usuários tanto no blog da marca quanto no site do produto.
Quando se trata de vídeo, a equipe produz conteúdo que, além de
divulgar seus produtos, também ensinam os espectadores a usá-los.
Ao lançar o pó finalizador de maquiagem Wowder, a Glossier criou
três vídeos no canal do YouTube da marca, no site e nas redes sociais
com três mulheres de diferentes tons de pele aplicando o Wowder.

No canto superior direito do vídeo há um CTA que leva quem assiste diretamente para a
página do produto Wowder para obter mais informações e ter a chance de comprar.

Mobile (ou: o futuro do
mundo que conhecemos)
Segundo o Statista, em 2016 quase dois terços da
população (62,9%) já tinha um telefone celular.
Até 2019, o número de usuários de celulares deve
ultrapassar 5 bilhões, e o número de usuários de
smartphones deve atingir 2,7 bilhões.
O uso de apps continua a aumentar em todas as
verticais no mundo inteiro. No setor de saúde e
beleza, as pessoas não estão só usando os apps
para navegar e comprar: estão experimentando
virtualmente maquiagem, brincando com cores e
compartilhando diferentes looks nas redes sociais.
Em 2018, não faltaram ótimos apps de beleza, com
tutoriais de aplicação de maquiagem, cuidados
da pele e biblioteca de cores de unha. Com o
app da Sephora, os usuários compram produtos,
experimentam cílios postiços, reservam serviços na
própria loja e muito mais. Ofertas exclusivas, previews
e promoções também estão disponíveis, inclusive com
ofertas que não estão nem no site.
Makeup Genius, da Maybelline
Para criar uma experiência digital personalizada,
a Maybelline desenvolveu o Makeup Genius, um
app mobile que os consumidores usam para aplicar
maquiagem virtualmente. O app já foi baixado mais
de 14 milhões de vezes.

PASSE O MOUSE PARA INTERAGIR

Ele escaneia o rosto da pessoa, analisando mais
de 60 traços, e depois mostra como diferentes
produtos e tons podem ser usados para
diferentes visuais.
Os consumidores podem percorrer uma biblioteca
de estilos de maquiadores profissionais ou só
experimentar diferentes produtos e tons. Depois que
o usuário “aplica” a maquiagem, o app consegue
seguir seus movimentos — e o cliente pode se
ver de qualquer ângulo. Depois de escolher um
estilo preferido, o consumidor só precisa salvar,
compartilhar nas redes sociais e fazer o pedido
desses produtos ao toque de um botão.
A lição que aprendemos? O app Makeup Genius
não é apenas um exemplo de experiência de
e-commerce. Por ser um canal para coletar dados
de consumidores, o app é um ativo sem igual que
permite entender as necessidades do cliente e
personalizar experiências só para ele.

Dicas valiosas de marketing para
o setor de Saúde e Beleza
Organize sua estratégia nas
redes sociais.
O Facebook e o Instagram são plataformas fundamentais de marketing para o setor de saúde e beleza. Essas redes sociais movimentam uma quantidade
infinita de consumidores, onde todo mundo está de
olho em tudo, quer saber de tudo e compartilhar
tudo. Feeds de influenciadores e marcas recebem
milhões de cliques dia e noite. Você precisa estar
pronto para aproveitar todas essas oportunidades.
O retargeting dinâmico pode dar um novo gás às
suas campanhas. O Instagram e o Facebook veem,
respectivamente, cerca de 1 bilhão de usuários
ativos e 2,23 bilhões de usuários ativos por mês.
Portanto, essas duas plataformas são extremamente
valiosas para campanhas de retargeting. Reengaje
consumidores que têm maior probabilidade de comprar
seus produtos mostrando anúncios personalizados e
veja um aumento nas vendas de 12% ou mais.
Quando usado estrategicamente, o retargeting para
redes sociais pode ser uma excelente maneira de
impulsionar suas vendas ajudando a reengajar consumidores que pesquisam muito — mas são indecisos.
Você pode reengajar clientes inativos ou aqueles que
sempre visitam seu site, mas ainda não converteram.

Use o retargeting para vídeo para trazer os
consumidores de volta.
O retargeting para vídeo é uma estratégia que você não
pode ignorar. Os consumidores passam um terço do próprio
tempo online assistindo a conteúdo em vídeo. Com a crescente
popularidade dessa plataforma em todos os dispositivos,
a publicidade em vídeo vem aumentando 40% ano a ano.
A Cisco prevê que, daqui a dois anos, mais de 80% do tráfego
online será de vídeos.
O Criteo Dynamic Retargeting gera anúncios de 20 segundos
em vídeo, com introdução e fechamento, recomendações
de produtos relevantes do seu próprio catálogo e música de
fundo – tudo em tempo real e com um poder de escala que só
a Criteo pode oferecer.
Os resultados falam por si só. Veja como varejistas do setor
de saúde e beleza aumentaram as conversões de carrinhos
abandonados, o tempo que o consumidor passa no site e as
taxas de conversão entre dispositivos.
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Capriche na experiência mobile.
Como mostra nossa Análise do e-Commerce no Mundo,
o uso de apps para compras online vem crescendo com
muita rapidez.
Design inteligente, imagens que permitem leitura na
tela do smartphone, carrinhos que se mantêm entre
dispositivos e capacidade de acessar contas online nas
caixas de lojas físicas estão se tornando a norma. Isso
significa que você precisa ter certeza de que sua presença
mobile está pronta para capturar todas as oportunidades
que passarem por perto.
Com o Criteo App Retargeting, você pode anunciar seus
aplicativos dentro dos apps mais utilizados (inclusive
nas redes sociais), facilitando ao máximo para os
consumidores concluírem as compras.

Ative os dados para personalizar o conteúdo.
Você precisa estar presente — nos apps, nos vídeos, nas
redes sociais, nos navegadores mobile — para ativar a
maior quantidade possível de dados. Só assim poderá
oferecer conteúdo que seja a cara do cliente.
Com o Criteo Shopper Graph, você aproveita três bases de
dados para ter uma visão mais completa da jornada do
consumidor, o que ajuda a impactar cada usuário levando
em conta seus dados de navegação, histórico de compras
e muito mais.

E o destaque vai para...
+725% no ROI. +45% de usuários únicos. Foi assim que a Sephora chegou lá.

AASephora iniciou uma campanha com o Criteo Audience
Match destinada aos clientes do Beauty Club, seu programa
de fidelidade.
Os clientes impactados pela campanha do Criteo Dynamic
Retargeting e que faziam parte do Beauty Club eram
automaticamente colocados nessa nova companha. Eles
passavam a ver banners com ofertas especiais e personalizadas
diferentes daquelas exibidas para quem fazia parte da
campanha de retargeting, mas não do programa de fidelidade.
Quinze dias depois de iniciar a campanha com o Criteo
Audience Match, a Sephora lançou uma campanha de
aquisição com o Criteo Customer Acquisition para gerar
tráfego qualificado para o site.
Com o perfil de usuário ideal identificado nas campanhas de
retargeting e Audience Match, a Criteo buscou perfis parecidos
dentro do Criteo Shopper Graph, com a meta de encontrar e
se conectar com usuários que nunca haviam comprado no site
da Sephora.
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Analisar nossa estratégia online e ter um parceiro
que gera resultados em todos os pontos de
contato foi fundamental para aumentarmos
a presença da marca e nossa conversão.
Agora temos ações que impactam os usuários
de forma significativa durante toda a jornada
de compra online.
– Simone Sancho, Executiva de Marketing Digital
e CRM, LATAM, Sephora

Para ter uma marca impecável no
mundo virtual, use dados como base.
Já sabemos que o omnichannel veio para ficar e que uma
estratégia conectada de marketing online e offline é o novo
must-have. Os consumidores estão afogados em conteúdo,
por isso a oportunidade de eliminar o ruído digital com
publicidade personalizada em diferentes canais é ilimitada.
As empresas que querem vencer terão uma abordagem
em comum: elas usarão dados para criar experiências
personalizadas em todos os pontos da jornada do consumidor —
nas redes sociais, no app, na web e na loja física.

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.

