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As 4 grandes tendências do marketing digital para ficar de
olho em 2019
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clientes para
beneficiá-los

Mídia programática,
inteligência artificial e o
futuro do marketing

Introdução
Enquanto traçamos nossas metas para 2019, é essencial refletirmos sobre o atual cenário do varejo e pensarmos
estrategicamente. Reunimos aqui três etapas básicas para ajudar sua empresa a se preparar para o novo ano.
Responda a cada pergunta abaixo e confira se sua estratégia de marketing está pronta para vencer.

1. Analise os resultados e os dados de 2018

2. Examine as principais tendências
de 2019

3. Capriche na sua estratégia para 2019

Qual o nível de satisfação dos clientes
em relação aos seus produtos ou serviços?

Quais são as tendências para este ano
segundo os líderes do setor?

Como você pode gerar escala para seu
negócio em 2019?

Quais foram os melhores canais de marketing
em termos de receita?

Quais novas leis e regulamentos
entraram em vigor que impactam seus
negócios?

Quais são as principais maneiras de ficar à
frente da concorrência em 2019?

De que forma o comportamento do
consumidor está mudando?

Como você pode incrementar suas taxas
de conversão?

Em que parte da jornada do consumidor você
perdeu a maior parte dos seus clientes? Como
você pode melhorar a experiência do cliente?

Você verá muitas das respostas aqui mesmo. Neste guia, a Criteo e a Privy compartilham dicas sobre as principais
tendências para 2019 para que as pequenas e médias empresas (PMEs) se preparem para os novos desafios.
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Resumo de 2018
Olhando em retrospectiva para 2018, muitas das tendências que a Criteo previu prepararam o terreno para um
2019 repleto de oportunidades. Com as novas leis e regulamentos de proteção de dados, novos canais de
marketing e mudanças no comportamento do consumidor, 2018 foi um ano crucial para as marcas que querem
impactar os consumidores de hoje.
Algumas das principais tendências de 2018:
• A ascensão das compras por comandos de voz
• A relação entre plataformas sociais e e-commerce
• A conexão entre vendas offline e online
• O imperativo da colaboração de dados
• O poder da otimização do feed de produtos
• O GDPR e a gestão de dados
• A batalha pelo vídeo
• O aumento de aquisições e parcerias
Tudo isso teve um efeito direto na jornada de compra e na forma como as marcas
estão impactando seus consumidores. 2019 certamente trará mudanças ainda mais significativas.
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Tendências 2019 para PMEs
Usuários da internet em
bilhões

Inovação e táticas inteligentes para gerar engajamento
são a chave para vencer em 2019. Com mais de 3,5
bilhões de pessoas regularmente usando a internet
hoje e com uma expectativa de 4,66 bilhões até 2022,
as empresas estão cada vez mais conscientes sobre o
poder do marketing digital.

A questão é aprender a aproveitar todo esse poder.
Com tantas soluções, ferramentas, plataformas, apps,
redes e tecnologias, como ter certeza de que você está
tomando as melhores decisões para alavancar seus
negócios?
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2022

Tendências 2019 para PMEs
Para ajudarmos a sua empresa a navegar no cenário do marketing digital este ano, preparamos uma visão
geral sobre as principais tendências para ficar de olho em 2019.
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Campanhas de aquisição
segmentadas

Usar os dados dos clientes
para beneficiá-los

Marketing eficaz =
personalização

O enorme volume de dados que
hoje coletamos indica que não há
motivo para investirmos em
mensagens de marketing
genéricas para audiências
aleatórias.

Regulamentos de privacidade, como o
Regulamento Geral de Proteção de
Dados da União Europeia (GDPR), e
novas ações judiciais contra o uso
indevido de dados têm contribuído
para tornar os consumidores mais
conscientes quanto à proteção de
suas informações pessoais.

Os consumidores de hoje
querem ver anúncios relevantes
e personalizados. Por isso,
mensagens genéricas não têm
mais efeito.

Mídia programática,
inteligência artificial e
o futuro do marketing
Temos sido expostos cada vez
mais a tecnologias que nos
ajudam a realizar nossas tarefas
de marketing.

Tendência 1:
Campanhas de
aquisição
segmentadas

Campanhas de aquisição segmentadas
Em 2019, estamos comprometidos em alcançar todo o nosso potencial. Como uma PME, você sabe como é
importante aproveitar ao máximo os dados, as ferramentas e as audiências que você já tem. Neste ano, queremos
que você veja o poder dos seus dados.

A meta é usarmos os dados dos clientes existentes para criarmos campanhas de aquisição segmentadas. Dessa
forma, será possível oferecer alta personalização e experiências relevantes, mostrando exatamente o que cada
consumidor quer — onde e quando quer.
Hoje, com os algoritmos das redes sociais e dos mecanismos de busca em constante evolução, as marcas que
trabalham com mensagens genéricas não apenas estão jogando dinheiro fora, mas também perdendo visibilidade. O
uso de campanhas de aquisição segmentadas será a única forma de ser visto e ouvido em 2019.
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Dicas da Criteo:
Campanhas de aquisição segmentadas
Ofereça soluções
As comunicações de marketing precisam fornecer soluções
específicas para problemas específicos. Trabalhando com os
líderes do setor para desenvolver campanhas de aquisição
segmentadas, você poderá prever os pontos críticos em cada
etapa da jornada do consumidor e usar enormes bases de
dados para fornecer valor real ao cliente, no exato momento
em que ele precisa.
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Dicas da Criteo:
Campanhas de aquisição segmentadas
Impacte a audiência certa
É crucial trabalhar com as ferramentas certas para ter uma visão abrangente
das tendências e dos comportamentos do seu público-alvo. Onde seus clientes
procuram soluções? Onde eles passam o tempo? Quais são seus pontos
críticos? Hoje, com a enorme quantidade de dados disponíveis, podemos
calcular tudo isso com alta precisão e usar todas essas informações para criar
campanhas de retargeting relevantes e valiosas. Isso é ainda mais importante

para empresas que têm budgets limitados para testar diferentes canais de
marketing. As pequenas empresas requerem precisão na hora de decidir como
investir suas verbas. O primeiro passo é ter dados suficientes para respaldar
decisões e diminuir o risco de perder dinheiro.
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Dicas da Criteo:
Campanhas de aquisição segmentadas
Conte a história certa
Os anúncios com melhor performance nem sempre vendem algo.
Em vez disso, eles divertem, educam e inspiram. Empresas bemsucedidas que trabalham com vendas diretas ao consumidor
(modelo de vendas D2C), como a Warby Parker e a Away, contam
histórias com as quais os usuários possam se identificar e
compartilhar nas redes sociais. Marcas de sucesso compartilham
valores e interesses semelhantes aos de suas audiências,
desenvolvendo um sentimento de identidade e um vínculo de
reconhecimento. Mensagens padronizadas na internet não levarão a
uma maior taxa de conversão. Está na hora de você armar seu jogo
e agregar valor real aos consumidores por meio do marketing digital.
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Dicas da Privy:
Campanhas de aquisição segmentadas
Conte a história certa para a audiência certa
A maior parte das empresas online tem convertido apenas 2% a 3% de seus visitantes em
clientes pagos ou em assinantes de email marketing. Isso acontece porque os profissionais

de marketing gastam muito tempo pensando em como gerar tráfego para lojas ou sites,
mas não investem tempo suficiente para pensar em como interagir com seus clientes
depois de impactá-los. Os consumidores são bombardeados o tempo todo com os mais
variados anúncios, e as marcas que farão a diferença em 2019 serão aquelas que criarão
uma experiência mais personalizada.

Em vez de tratar cada pessoa que visita seu site da mesma forma, com a mesma oferta, a
mesma mensagem de boas-vindas ou o mesmo pop-up de saída, use o que você sabe
sobre cada visitante para criar uma mensagem mais personalizada. Considere como o
consumidor chegou até o seu site, se é a primeira visita dele ou se está retornando, qual
página está acessando, se está comprando o produto de uma coleção específica e assim

por diante. Depois, use essas informações para mostrar a esse consumidor uma oferta
relevante.
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Dicas da Privy:
Campanhas de aquisição segmentadas
Crie uma experiência de publicidade
consistente online e offline
Os consumidores que visitam seu site através de publicidade paga — via Instagram,
Facebook, Google ou qualquer outro canal — chegaram ali porque você investiu seu
budget para isso. E possivelmente eles também têm interesse no que você oferece.
Você quer ter certeza que a experiência do usuário seja a melhor possível e que a
impressão seja duradoura.
Uma bela forma de deixar o cliente feliz é dar continuidade ao anúncio em que ele
clicou para chegar até você. Por exemplo, se ele chegou via oferta no Facebook,
que prometia 10% de desconto na primeira compra no seu site, diga olá com um
pop-up mais ou menos assim: “Obrigado por sua visita, aqui está o código de 10%
que prometemos.” Use um layout e branding semelhantes aos do anúncio original.
Isso não apenas vai aumentar sua chance de conseguir o email do cliente ou
concluir uma venda, mas também oferecerá uma experiência de marca memorável.
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Dicas da Adjust:
Campanhas de aquisição segmentadas
Retargeting em alta,
com foco na eficiência do anúncio.
Muitas marcas já entenderam que é mais eficaz fazer o retargeting de clientes
existentes (que já estão familiarizados com elas ou com seus apps mobile) do
que ir atrás de novos usuários, nem sempre interessados nos produtos ou
serviços que elas oferecem. Em 2018, nossos dados registraram um aumento
de 40% de atribuições derivadas de retargeting, um aumento de 37% na
receita derivada de campanhas de retargeting (em comparação com
campanhas de aquisição) e uma taxa de retenção 5% maior de usuários
reativados por campanhas de retargeting em comparação com novos usuários
em um período de sete dias. Ou seja, sai mais barato reter um usuário que
conquistar um novo. Outro argumento seria que um usuário existente pode ser

mais valioso que novos usuários.
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Dicas da Adjust:
Campanhas de aquisição segmentadas
Mobile: o novo rei do pedaço
O mobile está deixando de ser uma tela secundária para se tornar o

melhor canal para impactar consumidores. Hoje ele representa uma linha
direta de comunicação com os usuários, e todas as marcas só têm a
ganhar em ser mobile-first — até mesmo as empresas físicas
tradicionais, que só agora estão começando a investir em uma presença

mobile. Por exemplo, nosso cliente AKBANK aumentou suas solicitações
de empréstimos em 60% por conta de uma segmentação mobile com alta
precisão. Na era digital, as campanhas de marketing precisam considerar
experiências mobile-first para aproveitar as vantagens dessa nova
tendência.
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Dicas da Branch:
Campanhas de aquisição segmentadas
É preciso competir cross-channel e cross-platform
Não importa o tamanho da sua empresa, se você não consegue competir
cross-channel e cross-platform, você é praticamente invisível. Essa dinâmica
é nítida no marketing para a aquisição de clientes, em que a diferença entre
uma instalação e uma consideração posterior muitas vezes depende de um
único link. Toda marca de sucesso com a qual trabalhamos aproveita todo o
poder dos dados e das tecnologias para conquistar (e reter) clientes de
maneira mais eficaz que a concorrência. Essas marcas se empenham ao
máximo durante toda a jornada do consumidor e nunca param de otimizar
suas estratégias. Resumindo, elas transformam cada ponto de contato em
uma oportunidade de conversão.
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Dicas da Branch:
Campanhas de aquisição segmentadas
É preciso competir cross-channel e cross-platform
Confira o que torna essas marcas de sucesso tão especiais:
•

Elas sabem onde seu ROI é gerado porque são capazes de atribuir com
precisão cada instalação à fonte certa, refinar estratégias que funcionam e
dispensar as que não funcionam.

•

Essas marcas conectam seus consumidores aos conteúdos que eles
querem ver fornecendo um link direto que otimiza o tempo entre o
engajamento inicial e a instalação, o onboarding e/ou o reengajamento.

•

Elas são cross-plataform (multiplataforma) porque os usuários são crossplataform. Qualquer interrupção na experiência do usuário, pela falta de
recursos multiplataforma, é inaceitável e constitui um fator determinante
para a perda de clientes.

Para PMEs, todo minuto e todo clique contam. Pensar e agir multiplataforma

aumenta a probabilidade de vencer.
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Tendência 2:
Usar os dados dos clientes
para beneficiá-los

Tendência 2: Usar os dados dos clientes para beneficiá-los
Os dados dos consumidores sempre foram peças
fundamentais para estratégias de sucesso. Quanto mais
dados você tem, mais pessoas você pode impactar e
oferecer uma experiência personalizada. No entanto, com
as novas leis e regulamentos em vigor no mundo, ter dados
simplesmente não basta — a questão agora é como obter
e usar esses dados.
O GDPR entrou em vigor oficialmente na Europa em maio
de 2018 e, desde então, empresas no mundo todo têm
adotado medidas para garantir a conformidade com os
novos regulamentos, que afetam não apenas as empresas
da União Europeia, mas também qualquer empresa que
venda produtos e/ou preste serviços aos residentes do
bloco. Novos regulamentos, como o GDPR, podem ter um
impacto imenso nos negócios e colocar toda uma empresa
em risco.
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Quais medidas as empresas dos
EUA adotaram para adaptar-se ao
GDPR? % dos entrevistados, agosto de 2018
Conduziram uma avaliação
de não conformidade com o
GDPR

78%

Implementaram ou
atualizaram avisos de
privacidade

78%

Atualizaram
políticas/procedimentos
de notificações de filiais

43%

Aumentaram o budget
para a privacidade de
dados

32%

Designaram um diretor
de proteção de dados

32%

Observação: os entrevistados são membros de conselhos de administração de empresas de
capital aberto.
Fonte: BDO USA, “2018 Cyber Governance Survey”, 15 de outubro de 2018

Tendência 2: Usar os dados dos clientes para beneficiá-los
Como o GDPR pode impactar as PMEs:

O índice de aprovação do Facebook
nos EUA afundou nos últimos cinco
meses

• O usuário agora deverá dar consentimento para o envio de email
marketing ou email de vendas
• Incapacidade de comunicação com os clientes do seu CRM que não
ativam o recebimento de publicidade (opt-in)

80
70

• Incapacidade de trabalhar com parceiros de tecnologia que não estão
em conformidade com o GDPR
Além das novas políticas de proteção de dados da União Europeia,
muitos legisladores e líderes do setor no mundo todo defendem a
aplicação de leis de privacidade semelhantes. Até mesmo gigantes da
indústria, como o Google, têm considerado mudar a maneira como
coletam e monetizam dados para dar aos usuários maior controle sobre
seus próprios dados. Hoje vemos ações judiciais contra empresas como
o Facebook, que sofreu grandes perdas quando colocado sob escrutínio
pela forma como coleta e usa os dados. Não importa onde sua empresa
está localizada, está na hora de adaptá-la a essas mudanças.
20 • Fonte: Axios Polls, março de 2018 vs. outubro de 2017
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Dicas da Criteo: Usar os dados dos clientes
para beneficiá-los
Transparência
Com as novas leis de proteção de dados, podemos ver um conexão
cada vez maior entre segurança, transparência e privacidade. Isso está
diretamente relacionado à reputação, ao branding e aos valores de uma
empresa. A forma como você faz um usuário se sentir é tão importante
quanto a qualidade dos seus produtos ou serviços. 2019 será o ano da
transparência total nas práticas comerciais e as empresas mais bemsucedidas já oferecem uma experiência de marca impecável.
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Dicas da Criteo:
Usar os dados dos clientes para beneficiá-los
Novas leis e regulamentos
O GDPR e outras leis de proteção de dados são um reflexo direto do
empoderamento do consumidor. Essas leis e regulamentos não devem ser vistas

como inimigas das empresas. O inimigo aqui é o uso indevido dos dados. As
empresas que entendem e incorporam isso aos seus valores centrais têm tudo
para decolar em 2019. Em qualquer lugar do mundo, é preciso extremo cuidado
para não ser processado pelo uso indevido de dados. Ao traçar seu plano de
marketing para 2019, faça a si mesmo duas perguntas: Estou em conformidade

com todas as novas leis e regulamentos de proteção de dados? Como utilizo os
dados dos consumidores para oferecer a eles uma experiência melhor? Dê aos
clientes uma ótima razão para que forneçam seus dados. Otimize a experiência de
compra e mostre produtos relevantes. Faça de tudo para surpreendê-los e engajálos de vez.
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Dicas da Criteo:
Usar os dados dos clientes para beneficiá-los
Parceiros de tecnologias inteligentes
Sabemos como é importante proteger os dados. No entanto, quando
seus parceiros estão coletando ou usando dados de clientes, como ter
certeza que estão fazendo isso com toda a segurança? Pequenas
empresas não precisam necessariamente trabalhar com pequenos
fornecedores, que nem sempre usam os sistemas de segurança mais
modernos e atualizados. Otimize seu investimento em publicidade e
garanta a segurança dos seus consumidores trabalhando com os
melhores do setor.
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Dicas da Privy:
Usar os dados dos clientes para beneficiá-los
Experiências personalizadas para clientes recorrentes
Visitas recorrentes significam alto engajamento. Mas nem sempre você sabe quem é seu

visitante, pois nem o endereço de email dele você tem — essa é a hora! O visitante
recorrente pode ser um assinante que nunca fez uma compra ou alguém que já comprou
com você uma, duas ou mais vezes. Recomendamos campanhas sem formulários
(campanhas que não pedem o endereço de email) para assinantes e clientes que já fizeram
uma compra, pois você já tem os dados do cadastro e poderia cansá-los.
Não importa o tipo de consumidor com o qual você esteja lidando, o importante é usar as
informações que você já tem para mostrar uma mensagem personalizada àquela pessoa
específica — isso faz toda a diferença. A mensagem poderia ser algo simples, por exemplo,
“Que bom que você voltou!”. Caso seu visitante tenha deixado itens no carrinho (se você for
um e-commerce), você poderia aproveitar esse momento para dizer “Que bom que você
voltou!” e também usar um lembrete sobre a compra não finalizada.
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Tendência 3:
Marketing eficaz =
personalização

Tendência 3: Marketing eficaz = personalização
Os consumidores estão se tornando verdadeiros experts em táticas de marketing e já reconhecem e
ignoram facilmente mensagens genéricas. Se você continuar com as mesmas estratégias de vendas
e marketing dos anos anteriores, é possível que veja seu ROI declinar cada vez mais. Hoje as marcas
devem inspirar e entender seus consumidores — é exatamente isso que fará toda a diferença em
2019.
As marcas investirão pesadamente em campanhas de marketing muito além das simples mensagens
de vendas, evocando emoções positivas e gerando curiosidade e entusiasmo para alavancar
conversões.
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Dicas da Criteo:
Marketing eficaz = personalização
Faça do retargeting uma parte da
jornada
Para aumentar as conversões, as marcas precisam estar presentes
durante todo o ciclo de compra e entender que o retargeting faz parte
da jornada completa do consumidor. Os anúncios de retargeting são
usados para criar uma experiência personalizada, não para empurrar
ofertas irrelevantes. Mostre aos usuários o conteúdo certo no momento
certo e no lugar certo com descontos atraentes e produtos
interessantes.
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Dicas da Criteo:
Marketing eficaz = personalização
Use diferentes formatos
Para aumentar sua taxa de conversão, mostre anúncios em formatos
engajadores. O vídeo, por exemplo, é excelente para criar experiências
impactantes. Crie uma experiência personalizada para cada usuário
mostrando conteúdo relevante e atraente no momento certo e no local
certo.
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Dicas da Criteo:
Marketing eficaz = personalização
Surpreenda os usuários com
recomendações de produtos
Impacte os usuários mostrando produtos que eles nunca viram antes,
mas que você tem certeza de que amarão. Para tornar isso realidade,
trabalhe com parceiros que têm as ferramentas certas. Novas

recomendações de produtos são feitas com base nos produtos que o
usuário viu (comparados a produtos semelhantes), nos produtos mais
vistos e nos produtos mais comprados.
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Dicas da Privy:
Marketing eficaz = personalização
Use mídia interativa para divertir
e educar
Se você quer aumentar as vendas, é essencial dar informações detalhadas sobre
seu produto. Para fazer isso, você deve criar conteúdo rico e engajador ao mesmo
tempo. Não é segredo que o vídeo já é uma das mídias favoritas tanto de
consumidores quanto de profissionais de marketing.
Além de engajadores, eles são uma maneira fácil e eficaz de informar a audiência.
Talvez você venda uma variedade de plantas e deseje ensinar seus clientes a
cuidar delas. Ou você venda especiarias e deseje fazer uma demonstração de
pratos que harmonizam com seus produtos. Essas são duas maneiras de educar e

entreter seu cliente, oferecendo uma experiência de marca que ele certamente vai
se lembrar por muito tempo.
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Dicas da Privy:
Marketing eficaz = personalização
Use mídia interativa para divertir
e educar
Outra forma de prender a atenção do consumidor é usar GIFs nos anúncios. Tratase de um jeito divertido e engajador de exibir vários produtos de uma só vez.
Pense em desembrulhar um produto ou mostrar vários itens de uma coleção.
Anúncios dinâmicos e animados podem ser mais poderosos que imagens

estáticas.
Testes interativos também são uma forma eficaz de educar e informar os
consumidores. Se você vende produtos com várias opções, como cremes ou
xampus, fatores como o tipo de pele ou o tipo de cabelo afetam quais produtos

funcionariam melhor para cada cliente.
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Tendência 4:
Mídia programática, inteligência
artificial e o futuro do marketing

Tendência 4: Mídia programática, inteligência artificial e o
futuro do marketing
As tecnologias de marketing estão em constante evolução, permitindo
que as marcas entendam cada vez melhor suas audiências. Desde
2018, várias empresas de marketing digital anunciaram investimentos

Como anunciantes* no mundo todo estão
usando a inteligência artificial para escolher
táticas de publicidade digital?
% dos entrevistados, maio de 2018

em inteligência artificial (IA) para turbinar seus processos e melhorar os
resultados. Todas essas tecnologias parecem fantásticas, mas como

Ofertas personalizadas

38%

35%

27%

Otimização de investimento em mídia

39%

31%

30%

Planejamento e estruturação de campanhas

41%

30%

29%

Criativo dinâmico

42%

27%

31%

Segmentação de audiência

45%

35%

20%

Segmentação de audiência

47%

34%

19%

elas realmente impactam as PMEs? Veja a seguir algumas das

maneiras como sua marca pode se beneficiar desses avanços
tecnológicos.
• Aumentar e automatizar decisões de marketing e budget
• Impulsionar automaticamente as campanhas
• Automatizar tarefas e processos de marketing
• Oferecer experiências altamente relevantes e personalizadas
Em 2019, as tecnologias de marketing vão se tornar parte central de
nossas estratégias para ficarmos à frente da concorrência e
impactarmos novas audiências.

Atualmente usando
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Fonte: Econsultancy, “Dream vs. Reality: The Start of Consumer-First and Omnichannel Marketing”,
em parceria com a MediaMath, 10 de setembro de 2018.
n=260 e inclui anunciantes de marcas, agências de publicidade e fornecedores de tecnologia.

Planejando usar

Nenhuma intenção de usar

Dicas da Criteo:
Mídia programática, inteligência artificial e o
futuro do marketing
Aproveite todo o poder da inteligência
artificial
Em 2018, empresas de marketing no mundo todo divulgaram ter investido
em inteligência artificial. Em 2019 veremos a evolução dessas tecnologias
e os clientes impactados. Trabalhar com parceiros que utilizam o que há
de melhor em tecnologia de IA será fundamental para dar um novo gás
aos seus negócios.
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Dicas da Criteo:
Mídia programática, inteligência artificial e o
futuro do marketing
Utilize dados em escala para ter sucesso
Os fornecedores que têm acesso a amplas bases de dados serão os mais
preparados para desenvolver soluções baseadas em inteligência artificial.
As empresas que trabalham com esses fornecedores líderes do setor vão
se beneficiar da coleta e da análise de enormes bases de dados
acionáveis.
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Dicas da Criteo:
Mídia programática, inteligência artificial e o
futuro do marketing
Concorrência em um mundo de jardins
murados (walled gardens)
O crescente acesso às tecnologias de inteligência artificial e
baseadas em nuvem permitirá que muitas empresas administrem

internamente suas operações de ad tech, não precisando mais
recorrer a terceiros e beneficiando-se da redução de custos e do
tempo de resposta mais rápido. O foco cada vez maior em
segurança e conformidade de dados também será determinante

para essa tendência.
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Dicas da Privy:
Mídia programática, inteligência artificial e o
futuro do marketing
O mobile torna-se cada vez mais forte
Durante o fim de semana da Black Friday e da Cyber Monday, descobrimos que mais de
70% dos visitantes dos sites de nossos clientes estavam navegando em dispositivos
móveis. Levando-se em conta esses dados, os profissionais de marketing precisam adotar
uma mentalidade mobile-first. Isso porque nem tudo o que funciona para o desktop
funciona para o mobile. Portanto, uma mentalidade mobile-first é necessária.
Por exemplo, mesmo se você tiver criado um anúncio pop-up incrível e engajador para seu
site, nem sempre ele funcionará da mesma forma para o mobile — é possível até que seus
visitantes nunca mais queiram voltar. É por isso que você deve criar uma variação dessa
mesma campanha específica para dispositivos móveis.
Os flyouts são um tipo de display similar aos pop-ups, mas são criados especificamente
para telas de smartphones. Segmentando seus visitantes por tipo de dispositivo, você
aumentará sua taxa de conversão e criará uma experiência do usuário muito melhor.
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Dicas da Adjust:
Mídia programática, inteligência artificial e o
futuro do marketing
Uma maior eficiência na análise de dados
criará tempo para otimização
De uma perspectiva da análise mobile, os profissionais de marketing precisam ter
cada vez mais dados à disposição. Mas essa sobrecarga de dados vem
acompanhada de muita dor de cabeça, pois é preciso trabalhar com um número
cada vez maior de ferramentas, plataformas e painéis. Isso significa menos
tempo — e menos oportunidades — para que as equipes de marketing mobile
das empresas otimizem criativos ou foquem em estratégias para novas
campanhas. Usar as ferramentas certas para consolidar dados é essencial para
aumentar a eficiência. Os profissionais de marketing precisam passar menos
tempo pra lá e pra cá em diferentes painéis ou bases de dados. A automação
dessas tarefas significa que não será mais preciso fazer o trabalho pesado e
manual para ver onde é possível otimizar.
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Dicas da Adjust:
Mídia programática, inteligência artificial e o
futuro do marketing
As fraudes continuarão a ser um enorme
problema
Com a expectativa de que os gastos no mobile aumentem para US$ 232,34
bilhões em 2019, indivíduos mal-intencionados estarão cada vez mais
motivados e aplicarão métodos astutos e maliciosos para roubar budgets de
atribuição de usuários — por isso, esquemas fraudulentos em anúncios
continuarão a ser um tópico central em 2019. Isso é especialmente válido à
medida que a automação ganha força — a automação só é boa quando bem
aplicada e fraudes não detectadas podem arruinar bases de dados inteiras. A
ferramenta Global Benchmarks da Adjust mostra uma taxa de rejeição média

de 14% devida a atribuições fraudulentas. Esse número, porém, só leva em
conta os clientes que ativaram o Fraud Prevention Suite da Adjust. Assim,
estimamos que o número real seja ainda muito maior.
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