Guia de Marketing

Para o Setor de
Artigos Esportivos
Apps, dados e vídeo

O setor de artigos esportivos (equipamentos, calçados,
roupas e acessórios) oferece tudo para manter nossa mente e
nosso corpo em atividade máxima. Maratonistas, skatistas ou
simplesmente fashionistas que amam o visual “athleisure”, todos
dependem de marcas e varejistas que entendam seu estilo de
vida e ofereçam o que há de melhor em performance e conforto.
No mundo todo, impulsionado pela crescente busca por um
estilo de vida mais saudável e pelo look atleta, o setor de
artigos esportivos vem crescendo a passos largos. De acordo
com uma pesquisa realizada pelo grupo financeiro Macquarie,
o mercado global de artigos esportivos, avaliado em torno
de US$ 318 bilhões pelo NPD Group em 2014, viu incrementos
de vendas anuais de 4,3% em média entre 2005 e 2014 e
deverá atingir 5,6% até 2020. A empresa de consultoria
IBISWorld prevê que, até 2023, a receita do setor aumentará
continuamente à medida que cresce o interesse por roupas,
equipamentos e calçados associados ao mundo dos esportes.
Marcas e varejistas que vêm obtendo bons resultados no
setor estão se adaptando e inovando em meio às pressões de
mercado. Neste guia rápido, vamos falar sobre as principais
tendências, pesquisas e dicas para você sair na frente neste
competitivo setor.
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Pressões de mercado
Nos últimos anos, o setor de artigos esportivos vem enfrentando acirrados
desafios. Tradicionais varejistas, como Sports Authority e Gander Mountain,
por exemplo, declararam falência. A Dick’s Sporting Goods agora detém o
maior market share, seguida pela Bass Pro. A expectativa é de que a maior
parte dos varejistas feche as portas e apenas alguns poucos dominem o setor.
Algumas marcas também vêm investindo em iniciativas direct-to-consumer
(D2C), recorrendo a uma técnica de vendas chamada “drop”, em que
aguardados lançamentos chegam às lojas com grande expectativa, de maneira
“pingada”, em edições ultralimitadas. Trata-se de uma estratégia para criar
demanda e levar os consumidores diretamente às suas próprias lojas e sites.
As lojas físicas de artigos esportivos também estão lutando, enquanto o digital continua a ter um maior share de vendas. A falta de tráfego físico tem forçado muitos varejistas a dar descontos em produtos com estoque excessivo, resultando em
menos vendas e mais fechamentos de lojas. Como ocorre com outras categorias, as
marcas e varejistas do setor de artigos esportivos têm sido forçados a reimaginar o
propósito e a funcionalidade de suas lojas físicas para atender às novas demandas.
As vendas físicas declinaram este ano, enquanto as vendas online
aumentaram em torno de 7% a 9%. Fonte: NPD Group Report, via RetailDive

A Nike lançou o SNKRS Stash, um app que permite aos usuários
acessar lançamentos de produtos exclusivos escondidos em “Stash
Spots” (pontos da cidade onde um produto exclusivo é desbloqueado
para compra). A Adidas tem um app parecido, chamado Confirmed.

Inovações
tecnológicas e vídeo
A tecnologia vem mudando o cenário do setor de artigos
esportivos. Os produtos “vestíveis” (wearables), por exemplo,
representam um enorme potencial no uso de dados. Além disso,
a realidade virtual — com sua capacidade imersiva — seduz o
consumidor que deseja novas experiências. A junção de apps de
fitness + compras também é uma grande tendência. As empresas
vêm aproveitando ao máximo os dados de suas comunidades
virtuais para oferecer recomendações de produtos personalizadas.
Veja o exemplo do app UA Shop da Under Armour.

Integramos conteúdos personalizados, o ambiente físico e
comportamentos em outros canais (inclusive experiências em
lojas físicas, histórico de compras e dados de atividades) para
criar uma visão abrangente de como cada consumidor está se
engajando com a Under Armour como marca.
Sid Jatia, VP, Direct-to-Consumer Digital, Under Armour1

O UA Shop interage com o app de fitness da marca,
o UA Record, que usa machine learning para oferecer
dietas personalizadas e orientações de exercícios
físicos. Os dados coletados pelo Record, inclusive
informações sobre alimentação, padrões de sono
e estatísticas de exercícios físicos, são combinados
com outros dados de comportamento para ajudar
o UA Shop a fornecer recomendações de produtos
ultrarrelevantes no momento certo.
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https://www.retaildive.com/ex/mobilecommercedaily/under-armour-taps-170m-fitness-users-for-new-shopping-app

Inovações
tecnológicas e vídeo

Varejistas inteligentes, como a alemã SportScheck, também estão

Com o app de loja física, as filiais da SportScheck viram um

desenvolvendo apps de lojas físicas para ajudar seus vendedores

aumento nas vendas de dez milhões de euros no ano passado.2

no atendimento de clientes. A ferramenta ajuda a resolver dúvidas,
conferir o estoque e oferecer recomendações mais rápidas e precisas.

Assistentes pessoais digitais também viraram tendência, como o

“Aproveitando a tecnologia de computação cognitiva, o XPS

Expert Personal Shopper (Fluid XPS) da The North Face. O Fluid XPS

oferece aos consumidores recomendações de produtos relevantes

pode entender perguntas e fornecer (e refinar) os resultados com

e personalizadas”, conta Neil Patil, Presidente do grupo de

base em respostas a perguntas complementares. É como falar com

software do Fluid. “Isso é inédito no setor e acreditamos que

um vendedor especializado da loja, só que no mundo virtual.

esse tipo de experiência personalizada será a norma para os
consumidores online nos próximos anos.”3
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ISPO.com

3

https://www.fluid.com/blog/latest-posts/the-north-face-debuts-fluid-expert-personal-shopper-an-artificially-intelligent-digital-commerce-platform-powered-by-ibm-watson

O vídeo também está mais forte do
que nunca. Isso se deve às avançadas
tecnologias de hoje, à crescente
velocidade da internet e, especialmente,
à preferência das gerações mais jovens
por conteúdo visual.
Atualmente, conteúdos de vídeo que motivam e
inspiram, que falam com “pessoas comuns”, estão por
trás do sucesso de qualquer marca, grande ou
pequena, não importa o tamanho do budget.
Veja ao lado um ótimo exemplo de um vídeo da REI
que mostrou conteúdo gerado pelos próprios usuários
em aventuras reais.

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

Os apps serão a chave para otimizar
a experiência do cliente.

Tecnologia + fitness = dados em
grandes proporções.

O video marketing será parte essencial
dos budgets digitais.

Há uma boa razão pela qual a Nike vem se
esforçando para encorajar os clientes a usarem seu app. O aplicativo oferece aos usuários
uma experiência muito mais personalizada,
vinculando, por exemplo, maratonistas a clubes de corrida ou selecionando criteriosamente produtos para uma experiência Nike
Live (loja conceito nos EUA para uma imersão
do consumidor com a marca). As marcas que
querem ter um sucesso como o da Nike precisam ter um app que os consumidores amem.

O mercado de wearables deverá dobrar até 2021 e

Segundo o estudo do IAB, “Digital Content
NewFronts: Video Ad Spend Study 2018” (em
inglês), em torno de 60% dos budgets de
publicidade online estão alocados para vídeo
digital. Com a preferência dos millennials e da
geração Z por conteúdos visuais, essa tendência
só tende a aumentar.
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alguns fabricantes já estão integrando rastreadores
de fitness diretamente a roupas e calçados. Todos
esses dados serão conectados a apps e poderão
ser usados para recomendar produtos, informar

sobre experiências nas lojas físicas e muito mais. Será

fundamental trabalhar com tecnologia de inteligência
artificial que gere personalização em alto nível. As
marcas capazes de usar seus dados de maneira
inteligente terão uma vantagem competitiva.

3

Dicas valiosas
1. Ganhe o jogo com apps.
Nosso relatório Análise do E-commerce no Mundo mostra que, 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. Além do imenso volume de
transações que um app oferece, as marcas e varejistas obtêm dados valiosos
que podem ser usados de diferentes maneiras, por exemplo, para a gestão de
estoques locais ou para assistência personalizada dentro da loja física.
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
2. Encontre players que possam oferecer
o nível de personalização que você precisa.
À medida que aumenta sua necessidade de dados relevantes e detalhados, o
seu nível de exigência de parceiros também deve aumentar. Se suas campanhas
de marketing não trabalham com personalização dinâmica avançada, o valor
dos seus dados é perdido.
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 ainda temos o Kinetic Design, que personaliza cada criativo de
anúncio, escolhendo as cores, o layout e os CTAs para cada consumidor.
O Criteo Dynamic Retargeting também é excelente para reengajar através
de anúncios personalizados cada consumidor que sai do seu site. Ele ajuda
varejistas do setor de artigos esportivos a aumentar conversões de carrinhos
abandonados, o tempo do consumidor no site e as taxas de conversão nos
diferentes dispositivos. Em média, o aumento das vendas cross-device com a
Criteo é de 142%.

Dicas valiosas
3. Aproveite todo o poder do vídeo.
A Cisco prevê que, daqui a dois anos, mais de 80% do tráfego da internet
será de vídeo. E nosso Relatório sobre a Geração Z mostra que os Zs passam
23 horas por semana assistindo a conteúdos por streaming — mais do que
qualquer outra geração. Cores, movimento, energia, entusiasmo — nenhum outro
veículo é capaz de transmitir todas essas sensações como o vídeo. Não à toa
já é um dos mais importantes recursos de marketing para o setor de artigos
esportivos. A tendência só tende a aumentar.
Marcas e varejistas que desejam vencer no online, além de criar conteúdo
autêntico e engajador para vídeo, devem considerar o retargeting para
vídeo como parte de sua estratégia de marketing digital. Com o Criteo
Dynamic Retargeting, você pode gerar 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.

E o destaque vai para...

Resultados*
A Sun & Sand Sports é a varejista líder do setor de artigos esportivos
no Oriente Médio, vendendo marcas de roupas, calçados e
acessórios de alta performance. Com mais de 200 lojas em
6 mercados no Oriente Médio, a Sun & Sand Sports oferece mais de
90 marcas a uma enorme diversidade de consumidores na região.
Com uma sólida presença física, a Sun & Sand Sports queria
melhorar sua performance online, especificamente, o tráfego e
o % de vendas. Tradicional parceira da Criteo, a empresa nos
procurou para ajudá-la a atingir suas metas online.
Para turbinar seu e-commerce, a Sun & Sand Sports expandiu
seu programa com o Criteo Dynamic Retargeting para
reengajar mais clientes existentes e levá-los de volta ao site
para comprar. Graças ao relacionamento direto da Criteo
com milhares de publishers, a Sun & Sand Sports aumentou
seu impacto e sua visibilidade na web, no mobile e nas
redes sociais. Nossa sofisticada tecnologia de machine
learning mostrou ofertas personalizadas no momento certo
para cada consumidor, maximizando o engajamento.

+833%

transações de vendas

+149%

taxa de conversão

+893%

valor do pedido

+80%

custo por venda

A Sun & Sand Sports lançou sua loja de e-commerce em 2016. A Criteo tem sido uma
parceira fundamental em nosso crescimento, superando nossas expectativas e gerando
um volume de vendas significativo. A equipe entendeu nossos objetivos comerciais e atua
como uma extensão da nossa própria equipe de integração técnica. Não apenas vimos
um crescimento inicial de nosso e-commerce, mas também continuamos a crescer ano
após ano em termos de número de transações e valor do pedido — reduzindo o CPS.
– Harry Lonergan, Gerente de Marketing Digital, Sun & Sand Sports

*Transações de vendas, valor do pedido, taxa de conversão e custo por venda (CPS) — mudança ano após ano
entre 2016 e 2017.

E o prêmio de melhor jogador vai...
para os dados!
O que está por trás de todas as tendências e dicas que
vimos aqui? Dados, dados e mais dados. A pergunta
deve ser: como obtê-los e o que fazer com eles para
poder oferecer a melhor experiência possível ao cliente?
Marcas e varejistas que conhecem seus atletas a fundo
sairão na frente. Isso porque poderão mostrar anúncios
personalizados com recomendações relevantes — seja um
tênis com palmilha antiderrapante, seja uma promoção
imperdível que o cliente há tanto tempo aguardava (e você
sabe disso porque coletou dados no seu app de fitness).

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.

