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Introdução
Uma nova década está aí e novas perguntas surgem
sobre o futuro do marketing digital. Será que os próximos
anos serão tão disruptivos quanto os últimos? Como a
Inteligência Artificial afetará nossa forma de anunciar?
Como será a personalização na era da privacidade?
Na Criteo, estamos sempre olhando à frente quando o
assunto é marketing e adtech. Confira o que as empresas
devem ter em mente na próxima década:

As marcas terão uma força cada vez maior.

Nos anos 2020, veremos consumidores cada vez mais conscientes em relação aos valores e
às práticas corporativas. Eles farão pesquisas para ver se uma determinada empresa está
alinhada aos seus valores pessoais e tomarão decisões de compra com base nessas descobertas.
A concorrência está só a um clique de distância. Por isso, é preciso garantir que potenciais clientes
conheçam a sua marca — e você deverá conhecê-los também — para gerar fidelização.

Privacy by design será obrigatório.

Do GDPR ao comunicado recente do Google sobre cookies, está claro que segurança e
privacidade de dados serão prioridades nos próximos anos. Com os consumidores cada vez
mais exigentes em relação à proteção de seus dados, as empresas deverão aderir a todos os
regulamentos aplicáveis e desenvolver cada recurso tendo a privacidade em mente.

Inteligência Artificial e automação vão revolucionar a experiência do consumidor.
Esta será a década em que a Inteligência Artificial fará toda a diferença no marketing e na adtech.
Otimizando diferentes bases de dados, podemos até mesmo esperar mais personalização e
relevância contextual dos canais de marketing e dos anúncios digitais. Ao mesmo tempo, no backend, os profissionais de marketing usarão ferramentas alimentadas por Inteligência Artificial que os
ajudarão a trabalhar com mais inteligência — e menos esforço.
Portanto, enquanto pensávamos na edição de 2020 deste guia, vimos que os principais canais
de marketing ainda serão os mesmos. O que muda é a abordagem em relação a esses canais à
medida que os valores da marca, as políticas de privacidade e a Inteligência Artificial continuam
a crescer em importância.

Nas páginas a seguir, incluímos as estatísticas sobre os canais usados hoje
(e as melhores práticas), bem como atualizações para 2020. Então, que tal ler e
se preparar para esta década cheia de desafios?

As boas notícias

As más notícias

Os profissionais de marketing têm toneladas de canais
à disposição para conectarem-se aos consumidores.

Os profissionais de marketing trabalham
com um budget limitado.

Como decidir onde colocar seu budget de marketing, especialmente agora que todo mundo está focado no ROI?
Pesquisamos 901 profissionais de marketing em todo o mundo e descobrimos o que eles estão fazendo. Veja os detalhes:
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Neste guia, você verá o que aprendemos e como otimizar esses
principais canais na sua estratégia de marketing 2020.

Paid Display

41%

RETARGETING

O cenário
Em nossa pesquisa, descobrimos que a maior parte
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dos budgets de marketing (16%) vai para paid display.
Dessa porção, 41% são alocados em retargeting.
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PAID DISPLAY

O paid display é uma tática eficaz para impactar consumidores
em todos os pontos da jornada de compra — no desktop, no
mobile e em apps. Ele é usado para criar o reconhecimento
da marca, aumentando o tráfego e gerando conversões (é por
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isso que quase metade do paid display vai para o retargeting).
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Anúncios de reconhecimento
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Os consumidores não vão comprar de marcas das quais nunca
ouviram falar. E é por isso que os anúncios de reconhecimento são
essenciais a qualquer estratégia de paid display. A meta dessas
campanhas de topo do funil é impactar novos consumidores, ajudá-los
a descobrir a sua marca e aumentar a lembrança de marca. Em geral,
esses anúncios são banners ou vídeos engajadores criados para
chamar a atenção dos usuários. Normalmente os resultados são
mensurados pelas taxas de alcance e frequência ou, no caso do vídeo,
pelas taxas de visualizações (ou views) e conclusão.
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https://www.criteo.com/success-stories/fashionvalet/

Quando a FashionValet, conhecida varejista da Malásia,
quis impactar novos consumidores em novos mercados,
recorreu às soluções de consideração e conversão da Criteo.
A Criteo ajudou a empresa a identificar novas audiências na
web e fazer o retargeting desses consumidores com anúncios
relevantes. A Inteligência Artificial e o machine learning da Criteo
personalizaram anúncios para cada consumidor, engajando-os no
momento certo com os produtos certos.

Campanhas de consideração dirigem-se a consumidores que estão na
parte intermediária do funil, mas não exatamente prontos para comprar.
O objetivo é impulsionar o tráfego para o seu e-commerce, onde os
consumidores poderão explorar seus produtos e considerar a compra
com você. O criativo combina seu branding e seus produtos para
encorajar a visita de consumidores interessados ao seu site ou app.

Anúncios de conversão
A maioria das pessoas (96%) que visita sites de e-commerce sai
sem comprar, mas isso não significa que essas oportunidades são
perdidas. Os anúncios de retargeting convertem mais visitantes do
seu site ou app lembrando-os sobre os produtos que pesquisaram e
recomendando mais produtos em que possam estar interessados — ou
mesmo promovendo uma oferta especial. Anúncios de conversão são
mais eficazes quando são personalizados, relevantes e entregues no
momento certo em que o consumidor está pronto para comprar, o que
é possível usando-se dados de consumidores e Inteligência Artificial.

ROI 6X
maior com a solução de
retargeting da Criteo

Nós valorizamos a jornada do
consumidor. Trabalhamos a
experiência completa, pois
quando
0:00
as pessoas têm uma experiência
memorável, elas têm maior
probabilidade de voltar e comprar.
NADIA NORZUHDY
Gerente Geral,
FashionValet

70%
-1:31

de aumento no tráfego
de novos visitantes
com a solução de
consideração da Criteo
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Movendo-se pelo funil: consideração

Marketing Tradicional

Hoje, com tantas opções disponíveis no mercado, os
consumidores têm mais dificuldade de tomar uma decisão.
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No nosso relatório Shopper Story 2020, pesquisamos
milhares de consumidores e descobrimos que apenas
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10% sempre compram no primeiro site que visitam.
Caso contrário, continuam a pesquisar diferentes opções.

SEO

Na Criteo, é exatamente onde as “campanhas de
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consideração” fazem toda a diferença durante a jornada
do consumidor. As campanhas de consideração segmentam
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clientes potenciais que têm uma maior probabilidade de
comprar, com base em seus padrões de compra e históricos

Affiliate Marketing

de navegação. Anúncios que combinam a imagem e a
mensagem da marca com recomendações dinâmicas de
produtos também são cruciais para apresentar a sua marca
e encorajar visitas ao site.

Social Media Marketing
O cenário
Social Media não ficou muito atrás do paid display em nossa
Paid Display

Social Media Marketing

pesquisa, recebendo 14% do budget total de marketing.
A popularidade dos anúncios nas redes sociais não é nenhuma
surpresa. As plataformas sociais atraem grandes audiências,
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que os profissionais de marketing podem segmentar com base
em dados demográficos e de interesse (por exemplo, marcas,
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celebridades e times de futebol que seguem). Os usuários passam
muitas horas por dia nas redes sociais. Portanto, há muitas
oportunidades de impactá-los com anúncios.
O Facebook (incluindo o Instagram, que pertence ao Facebook)
domina tanto em número de usuários quanto em receita publicitária.
De acordo com o eMarketer, a empresa ocupa a segunda posição

Landing Pages e Websites

em venda de publicidade digital no mundo depois do Google.
E a estimativa é de que gere quase US$ 85 bilhões de receita

Affiliate Marketing

publicitária em 2020. Para fins de comparação, estima-se que o
Twitter gere quase US$ 3,5 bilhões em receita publicitária.

22%
do share de
investimento global em
publicidade digital
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Anúncios de conversão
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Social Media Marketing

Como os consumidores passam um tempo enorme navegando
nos feeds sociais, é importante estender seus esforços
de retargeting ao Facebook e ao Instagram. Quando um
consumidor vê um produto no seu site (ou adiciona um item ao
carrinho, mas sai sem comprar) e depois usa o Facebook ou
o Instagram, suas campanhas de social retargeting poderão
lembrá-lo da compra que ele deixou para trás e mostrar outros
produtos com alto potencial de interesse.

Marketing Tradicional

Anúncios em vídeo
Email Marketing
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Todo player de redes sociais oferece anúncios em vídeo que
parecem nativos à plataforma. E, como 64% dos usuários têm
maior probabilidade de comprar um produto online depois
de assistir a um vídeo, trata-se de uma tática que não pode
ser ignorada.

Um exemplo do mundo real
Este anúncio em vídeo da Allbirds no Facebook é simples,
mas competente. O benefício fica claro desde o início, e a
combinação de avaliações de clientes, frete/devolução grátis
e CTA explícito (“Comprar Agora”) faz dele um campeão.
Allbirds
Patrocinado

“Esse tênis é como pisar nas nuvens.”
Frete grátis e devolução grátis.

SEO

Anúncios no Instagram Stories
Paid Search
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Os usuários do Instagram gastam mais por pedido do que em
qualquer outra rede social. Por isso, vale a pena atrair a atenção
desse público com anúncios no Stories. Anúncios no Stories
permitem experiências imersivas em tela cheia com um link para
uma landing page. Eles são uma alternativa aos anúncios nos
feeds de notícias, permitindo às empresas maior flexibilidade em
um formato de anúncio de alto engajamento.

Podem ser lavados na máquina,
se ficarem sujos

Comprar
Agora

Social Media Marketing

Paid Display
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Instagram Checkout
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Em 2019, o Instagram lançou o

TikTok para empresas
Já ouviu falar no TikTok? O mais novo app de rede
social, o TikTok é uma das plataformas de redes sociais
que mais cresce no mundo. Com uma interface fácil
de usar, os usuários podem adicionar músicas e outros
efeitos para criar rapidamente vídeos divertidos e
compartilháveis.
Desde 2019, o TikTok vê 500 milhões de usuários ativos
em todo o mundo, o que significa que esse app já
ultrapassou redes sociais concorridas, como LinkedIn,
Twitter, Pinterest e Snapchat. Quase metade (41%) dos
usuários têm entre 16 e 24 anos, o que significa que a
Geração Z domina o espaço.

Instagram Checkout, que permite aos
Email Marketing

usuários comprar produtos sem sair do
app. O projeto ainda está na versão

Content Marketing

beta nos EUA, mas é algo para se ter
em mente a partir de 2020. De acordo

SEO

com analistas do Deutsche Bank, o
Checkout poderá trazer US$ 10 bilhões

Paid Search

em receita até 2021.

Landing Pages e Websites

Até que o Checkout saia do beta,
aproveite ao máximo a ferramenta

Affiliate Marketing

Shoppable Posts, que permite aos
seguidores pesquisar produtos no
Instagram e depois finalizar a compra
no seu site.

O TikTok começou a oferecer
uma versão beta de anúncios
em 2019 e promete agitar o
mercado em 2020. No momento,
o app oferece quatro formatos
de anúncio: brand takeovers,
anúncios no feed, desafios por
meio de hashtags e branded
lenses. O ecossistema de
influenciadores só cresce.
Portanto, se você acha que o
TikTok é a cara da sua audiência,
é hora de conectar-se a
influenciadores e construir sua
presença de marca — e ainda
assim ser um pioneiro nessa
novíssima rede social.

Marketing Tradicional
O cenário

42%

Os profissionais de marketing que entrevistamos nos disseram
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que 13% de seus budgets ainda vão para a mídia tradicional

34%

(impressa, mala direta, TV, rádio). Estima-se que o investimento
no digital responderá por quase metade de todo o investimento
global em 2020, mas a mídia tradicional ainda é um componente
necessário para o branding.
Diferentes estudos mostram que a TV ainda recebe a maior
fatia das verbas de marketing, sendo que o restante é dividido
igualmente entre jornais, revistas e rádio. O investimento em mídia
tradicional vem caindo ao longo dos anos, sobretudo em relação
à mídia impressa, à medida que os profissionais de marketing

7%

continuam a migrar seus budgets cada vez mais para o digital.

6%

6%

Rádio

Mídia Out-ofHome (OOH)

5%

Landing Pages e Websites
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Digital

TV

Fonte: Dentsu Aegis Network

Jornal
impresso

Revistas

Marketing Tradicional
As principais táticas em mídia tradicional também são tradicionais.
O que está mudando é a forma como os anunciantes vêm combinando
o tradicional com o digital para uma experiência mais integrada.
Confira alguns exemplos:
Paid Display

Mala direta
Social Media Marketing
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Envio de cartas, cartões postais ou outro tipo de material promocional
a clientes antigos, atuais ou potenciais. A mala direta parece ter
ganhado novo impulso recentemente, pois suas taxas de resposta são
muito altas (5% para uma lista de prospects, de acordo com o “ANA/
DMA 2018 Response Rate Report”). A publicidade personalizada pelo
correio, com base no comportamento online do usuário, virou tendência.

Billboards
De acordo com uma fonte, a publicidade em outdoors como um todo
tem um impacto maior que 90%. E, com os novos outdoors digitais, o
custo-benefício desse tipo de anúncio é ainda melhor. Se você combinálos com anúncios mobile, baseados em segmentação geográfica,
sua publicidade subirá de patamar.

Anúncios na TV
Um comercial de 30 segundos em um mercado local pode não sair
tão caro, mas tudo depende do país ou região. O custo de produção é
muito maior. Porém, depois de tudo no lugar, você também pode utilizar
o comercial em anúncios online para elevar o ROI.

Táticas dos principais canais

Um exemplo do mundo real
O destinatário desta mala direta pesquisou recentemente
óculos online. A Target combinou essa informação com os
dados do cliente para enviar esta oferta personalizada de
aniversário, com um desconto na compra dos óculos.

estamos
muito
felizes
pelo seu
aniversário
ÓCULOS

temos um presente
para você
comemore seu
aniversário com estilo

30

%

de desconto

e novos óculos*

grandes tendências para um
grande dia, na loja física ou online,
em TargetOptical.com

ÓCULOS

Marketing Tradicional

Paid Display

O QUE É TENDÊNCIA
EM 2020

Social Media Marketing

Mala direta orientada por dados
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A mala direta foi definitivamente redescoberta,

60%

maior receita
líquida por cliente

especialmente a mala direta orientada por dados. Muitos
Email Marketing
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e-commerces estão usando mala direta para engajar
clientes que não respondem a emails e para reengajar
clientes inativos — com ótimos resultados. Vinculando CRMs
a programas de mala direta, as empresas veem aumentos
expressivos nas taxas de resposta e nas vendas.
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De fato, de acordo com o site Sumo.com, o grupo que
Landing Pages e Websites

recebeu este cartão postal da NatureBox registrou 35%
mais pedidos por cliente e uma receita líquida quase 60%
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maior por cliente que o grupo que não recebeu o
cartão postal.

35%

mais pedidos
por cliente

Email Marketing
O cenário
90% dos profissionais de marketing na América do Norte
Paid Display

Social Media Marketing

usam emails para engajar suas audiências, de acordo
com uma pesquisa do Winterberry e do DMA, e nossa
pesquisa mostrou que 10% dos budgets de marketing são
direcionados a essa plataforma.
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Por quê? Tudo se resume ao ROI. 59% dos profissionais
Email Marketing

Content Marketing

SEO

de marketing dizem que a maior parte do ROI vem do
email marketing, de acordo com um relatório do Emma.
No relatório Shopper Story 2020 da Criteo, descobrimos
que 21% dos consumidores acham que o email marketing
de marcas e varejistas tem influenciado cada vez mais

Paid Search
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suas decisões de compra nos últimos dois anos.

1

de
cada

5

consumidores disse que o email
marketing de marcas e varejistas
tem influenciado cada vez mais
suas decisões de compra nos
últimos dois anos
Fonte: Pesquisa Shopper Story 2020 da Criteo
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Emails de boas-vindas

Paid Display

Social Media Marketing

É uma ótima forma de capitalizar novos clientes ou assinantes
de newsletters e estabelecer um relacionamento. Em geral,
um email de boas-vindas apresenta mais informações sobre a
empresa e define expectativas sobre o tipo de conteúdo que a
pessoa receberá e com que frequência.

Emails transacionais

Email Marketing

São aqueles que você envia quando um cliente realiza uma
ação no seu site, como uma visita a uma página de produto
ou adição de itens ao carrinho. Os mais comuns são emails de
desconto, de abandono de carrinho e de upsell/cross-sell.

Content Marketing

Emails de reengajamento

SEO

Envie esses emails para recuperar consumidores inativos.
Pode ser um comunicado de lançamento em que o cliente
tem potencial interesse, uma oferta especial ou uma simples
mensagem de agradecimento.

Marketing Tradicional

Boas-vindas

Paid Search
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Abandono de carrinho
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Reengajamento

Email Marketing
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Social Media Marketing

Conteúdo e design mobile-first

Marketing Tradicional

Se você ainda não o fez, é hora de pensar no mobile-first
para conteúdo e design de email. Já faz alguns anos, o

Email Marketing

mobile responde por mais da metade de todo o tráfego
global. Uma recente pesquisa da Litmus mostra que o

Content Marketing

SEO

Paid Search

Landing Pages e Websites

mobile vê mais aberturas de email que o desktop.
Texto enxuto, design simples e CTA rápido e fácil são
essenciais para um email mobile-friendly. Mantenha
imagens pequenas e economize texto para a landing page
(que também deve ser otimizada para o mobile).

Affiliate Marketing

Fonte: Campaign Monitor

Content Marketing
O cenário
O content marketing ainda está florescendo. De acordo
Paid Display

com o Content Marketing Institute (CMI), 59% dos

Profissionais de marketing que usam content marketing
em cada etapa do funil regularmente

Shopper Graph

profissionais de marketing B2C esperam aumentar os

Social Media Marketing

budgets de marketing em 2020.

Marketing Tradicional

Os consumidores respondem positivamente ao content

Reconhecimento
42%

marketing (ou marketing de conteúdo) porque ele
Email Marketing

Content Marketing

SEO

parece mais autêntico e ajuda-os a se conectarem às
suas marcas favoritas. A pesquisa recente da Criteo
descobriu que os profissionais de marketing usam

Consideração
46%

content marketing em cada etapa do funil de compra,
do reconhecimento à conversão, para se conectarem

Paid Search

aos consumidores.
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Um email com dicas incríveis sobre como combinar jeans

Conversão
42%

com jeans ou cuidar do bigode — é só escolher a dedo
Affiliate Marketing

o conteúdo para envolver seus consumidores e garantir
que eles sempre voltem.

Fonte: Pesquisa Criteo “Awareness, Consideration, Conversion”
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Blog
Rápido e fácil de produzir, o blog, turbinado por SEO, ainda
figura no topo da lista das táticas de content marketing.
Paid Display

Conteúdo especializado

Marketing Tradicional

Artigos, e-books e white papers — todos são táticas
populares de content marketing. Eles são excelentes para
estabelecer sua posição como expert, além de serem
valiosos para sua audiência.

Email Marketing

Vídeo

Social Media Marketing

Content Marketing

SEO

O vídeo é uma tendência crescente em content marketing.
Os números explicam: o vídeo responderá por 80% de todo
o tráfego da internet até 2021 (de acordo com a Cisco).
Se você quiser ficar na frente da sua audiência, em breve o
vídeo será um tipo de conteúdo necessário.

Paid Search
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Affiliate Marketing

Para mais informações sobre como criar uma
estratégia de conteúdo eficaz, leia nosso guia.

Um exemplo do mundo real

Neste e-book!

Content Marketing

Paid Display
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Social Media Marketing

Conteúdo ativado por voz

Marketing Tradicional

A pesquisa por voz (ou voice search) é uma das tendências
mais fortes do momento. De acordo com o eMarketer, mais

Email Marketing

de 20% dos usuários da internet nos EUA e no Reino Unido
utilizam alto-falantes inteligentes pelo menos uma vez por

Content Marketing

mês. Dados do Canalys mostraram que o market share
de alto-falantes inteligentes teve um crescimento de três

SEO

dígitos no primeiro trimestre de 2019.
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Sem nenhum sinal de desaceleração, a hora de considerar
criar conteúdo voice-friendly é agora. Isso significa otimizar
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o seu site para ver snippets em destaque nos resultados
das pesquisas. Também significa explorar as Skills da Alexa

Affiliate Marketing

e as Google Actions para criar conteúdo para o Amazon
Echo e o Google Home. E também desenvolver mais
conteúdo no estilo “pergunta e resposta” para responder a
consultas comuns em pesquisas por voz.

SEO
O cenário
Paid Display

Social Media Marketing
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O SEO, abreviação de Search Engine Optimization, ou Otimização
para Mecanismos de Busca, é uma parte vital da estratégia de todo
profissional de marketing por uma única razão: a lei do retorno.
O esforço de SEO que você faz no primeiro mês continuará a entregar
tráfego orgânico e gratuito mês após mês.
É por isso provavelmente que a Hubspot relata que 61% dos profissionais
de marketing listam otimizar o SEO e aumentar a presença orgânica
como ações de alta prioridade. Com um site adaptado ao mecanismo
de busca e uma estratégia de conteúdo que inclua SEO, as empresas
podem melhorar seus rankings, gerar tráfego qualificado para seus sites
e turbinar seus outros esforços de marketing.

SEO

Paid Search

A otimização de sites para mecanismos de busca envolve fazer alterações
em tags, no conteúdo e na arquitetura para sinalizar claramente aos
mecanismos de busca do que se trata o site e cada página dentro dele.

Landing Pages e Websites
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A meta é convencer os mecanismos de busca que uma página no seu
site é a melhor indicação para uma pesquisa relacionada. Dessa forma,
seu site será posicionado no topo dos resultados das pesquisas.

Para mais informações sobre como trabalhar com SEO,
leia nosso guia.

61%

dos profissionais de marketing
tornaram o SEO a sua
prioridade em 2019.

como aumentar o SEO orgânico em 2019

SEO
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Otimização de páginas de produtos
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Se você está no mercado de e-commerce, o SEO deve priorizar
suas páginas de produtos. Isso significa otimizar os principais
elementos do site, como URLs, tags de títulos (tag titles),
imagens e texto.

SEO local
Se você tiver uma loja física, lembre-se de usar SEO local.
Isso envolve criar seu perfil no Google Meu Negócio e marcar
presença nos principais diretórios online.

Blog
Posts de blogs são ótimos para criar rankings para palavraschave de cauda longa — ou seja, com 3-4 palavras que formam
uma frase muito específica. Em geral, elas são mais fáceis e
rápidas de classificar e podem capturar tráfego nas diferentes
etapas do funil, do reconhecimento à conversão.

Um exemplo do mundo real
Uma pesquisa de “fotógrafo Nova York” mostra uma lista de
mapas locais. Essas empresas criaram um Perfil de Negócio
poderoso, com avaliações para garantir destaque nas
páginas de resultados.
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Conteúdo para o BERT

google.com

viajante do brasil para os EUA em 2019
precisa de visto
Antes
Washington Post > 21/03/2019
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O BERT (Bidirectional Encoder Representations from
Transformers) não é uma pessoa, mas o nome de uma
importante atualização de algoritmo do Google no
segundo trimestre de 2019. Seu objetivo é ajudar o Google
a entender melhor a intenção das pesquisas por meio de
um processamento de linguagem natural (PLN) otimizado
das variáveis e do contexto das palavras.
Para aproveitar todo o potencial do BERT, o conteúdo
do seu site deve ser focado no usuário. Converse com
suas equipes de vendas, de produto e/ou de suporte
para descobrir as diferentes dúvidas e necessidades do
consumidor durante toda a jornada de compra. Pense nas
áreas em que você possa ter destaque. Depois, use esses
insights como guia para desenvolver conteúdos para serem
ranqueados nos mecanismos de busca e orientar prospects
e clientes durante cada etapa do funil.

Cidadãos americanos podem viajar para o Brasil sem visto...
21 de março de 2019 A partir de 17 de junho, você poderá ir para o Brasil sem
necessidade de visto e... Austrália, Japão e Canadá não precisarão mais de
visto para...

Depois
USEmbassy.gov > br > Vistos

Turismo e Visitante | Embaixada e Consulados dos EUA
no Brasil
Em geral, os turistas que viajam para os Estados Unidos precisam de
vistos B-2 válidos. A não ser que sejam elegíveis para viajar...

Fonte: Search Engine Land

Paid Search
80%
O cenário

Receita de Anúncios de Search
por Empresa, 2016-2019

Nossa pesquisa mostrou que 9% dos budgets dos
Paid Display

Social Media Marketing

profissionais de marketing são reservados à pesquisa paga,
ou paid search, também conhecida como PPC (pagar por
clique) ou SEM (Search Engine Marketing). A WARC estima
que o gasto global com paid search aumentará em 9%,

Marketing Tradicional

chegando a US$ 135,9 bilhões este ano. O Google ainda
domina, mas a Amazon está começando a roubar um

Email Marketing

Content Marketing

SEO

pouco do market share.
A pesquisa paga (paid search) é orientada por palavraschave, em que os anunciantes inserem termos para os
quais desejam mostrar anúncios e depois dão bids para

Paid Search

conquistar posicionamentos nos mecanismos de busca.

7%

Os anúncios são mostrados no topo ou no fim da página
Landing Pages e Websites

de resultados da pesquisa, com um pequeno indicador
“Anúncio” em verde. Como o próprio nome “PPC” diz,

Affiliate Marketing

os anunciantes só pagam quando alguém clica em
seus anúncios.

Google
Fonte: eMarketer

Windows

2%

2%

Amazon

Yahoo

Paid Search

Táticas dos principais canais

Segmentação de audiências

Paid Display

Há alguns anos, o Google adicionou a segmentação de audiências,
além de palavras-chave específicas. Por exemplo, você pode usar
uma palavra-chave mais abrangente e refinar quem verá seu anúncio.
É possível segmentar listas de remarketing, listas personalizadas, datas
comemorativas e categorias de interesse.

Social Media Marketing

Extensões de anúncios
Marketing Tradicional
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Links extras que podem ser incluídos no fim do anúncio para especificar
mais informações, como botões de chamada telefônica, informações
de localização, páginas específicas do seu site ou benefícios exclusivos.
São gratuitos e normalmente impulsionam a taxa de cliques. Portanto,
são um ótimo negócio!

Content Marketing

Landing pages de PPC
SEO

Paid Search

Landing Pages e Websites
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Páginas criadas especificamente para grupos de palavras-chave de PPC
são necessárias para garantir as melhores oportunidades de converter
cliques. Elas também alavancam a pontuação da relevância do anúncio,
o que pode reduzir o seu CPC (custo por clique).

Um exemplo do mundo real
Usando o mesmo exemplo de “fotógrafo Nova York”, você pode
ver diferentes anúncios com diferentes extensões: uma fornece o
número de telefone e os horários de funcionamento, e a outra,
os locais próximos.

Paid Search

Social Media Marketing
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Anúncios de pesquisa responsivos
Os anúncios de pesquisa responsivos (Responsive
Search Ads) do Google foram implementados em 2019 e
devem crescer em popularidade este ano. Eles adaptam
automaticamente o título (headline) e o texto do anúncio
para mostrar as combinações mais relevantes para os
termos de pesquisa de cada usuário. Esses anúncios
também se adaptam a diferentes larguras de dispositivos,
mostrando mais texto quando o espaço permite.

Títulos (3-15)

Anúncios de pesquisa responsivos

Paid Display
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Seus ativos de anúncios
Descrições (2-4)

T1

T5

D1

T2

T6

D2

T3

T7

D3

T4

Até 15

Até 4

+ URL

Tecnologia de machine learning do Google

Encontre e impacte os usuários certos

Paid Search

Landing Pages e Websites
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De acordo com o Google, os anúncios de pesquisa
responsivos ajudam você a "impactar mais clientes em
potencial com diversas variações de títulos e descrições
que oferecem aos anúncios a chance de participar de mais
leilões e corresponder a mais consultas". Para começar, insira
pelo menos 3 diferentes títulos (no máximo 15) e 2 diferentes
descrições (no máximo 4) para cada anúncio.

T3

T1

T6

URL
D1

Fonte: WordStream

D3

Landing Pages e Websites
O cenário
Um site não é um simples investimento. É por isso que os
Paid Display

profissionais de marketing alocam 9% dos seus budgets
para caprichar nos esforços do site.

Social Media Marketing

À medida que você conhece mais seus visitantes, é preciso
Marketing Tradicional

continuar a refinar a experiência do usuário para
maximizar a performance do site. Isso pode significar

Email Marketing

Content Marketing

SEO

Paid Search

Landing Pages e Websites
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incorporar mais técnicas de Geração de Demanda ou
otimizar as páginas de detalhes de produtos. Landing
pages também precisam ser criadas para dar suporte ao
display, a emails e a outras campanhas de marketing.

Você deve refinar continuamente
a experiência do usuário para maximizar
a
performance do site

Landing Pages e Websites

Táticas dos principais canais

Fotos e vídeos de alta qualidade

Paid Display

Social Media Marketing
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Um vídeo de demonstração do produto é útil quando a pessoa quer
tomar uma decisão de compra, de acordo com 69% dos consumidores
em uma pesquisa do Wyzowl. Se você não criou um vídeo para o seu
produto, certifique-se de ter fotos de alta qualidade (várias, se possível)
para ver seu carrinho de compras ficar cheio.

Landing pages simples
As melhores landing pages são muito claras e objetivas. Os elementos mais
importantes devem ficar na primeira parte da tela (ou “above the fold”) e o
texto deve ser curto e engajador. O foco principal deve estar no CTA.

Email Marketing

Avaliações
Content Marketing

SEO

A adição de avaliações ao site pode ajudar de duas formas importantes.
Pode melhorar as taxas de conversão (de acordo com nossa pesquisa
global, 48% dos consumidores disseram que avaliações de produtos em
uma página são muito importantes) e agregar conteúdo valioso à página,
o que pode impulsionar seu SEO.

Paid Search

Landing Pages e Websites

Affiliate Marketing

Leia nosso guia Como otimizar seu site de e-commerce

Um exemplo do mundo real
Esta landing page do Dropbox é clara e objetiva. Tudo está na
primeira parte da tela. Uma única imagem mostra o produto,
e um CTA claro está centralizado bem na frente do usuário.

Landing Pages e Websites

Paid Display
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Social Media Marketing

Personalização e interatividade
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Nos últimos anos, observamos que as landing pages tendem
a ser mais curtas e simples, com texto enxuto e menos cores.
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Mas isso não significa que elas precisam ser chatas.
Algumas marcas já usam landing pages mais interativas,
que despertam o interesse dos visitantes fazendo uma ou
duas perguntas. Outras vêm adicionando personalização

Paid Search

para atrair o visitante, como neste exemplo do Airbnb,
que mostra potenciais ganhos com base na localização.

Landing Pages e Websites
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Affiliate Marketing
O cenário
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Marketing Tradicional

Email Marketing

Content Marketing

SEO

Paid Search

Landing Pages e Websites

Affiliate Marketing

O BigCommerce relata que 81% das marcas e 84% dos publishers
aproveitam todo o potencial das redes de afiliados. Profissionais
de marketing em todo o mundo alocam 9% dos seus budgets para
a tática.

81%

MARCAS

Essa tática, em sua forma mais simples, é quando alguém ganha
uma comissão por promover produtos de terceiros.
É um jogo ganha-ganha em que o afiliado (também conhecido como
“publisher”) ganha uma parte das vendas do produto que promove,
e a marca impacta mais clientes do que faria sozinho. Os afiliados
também podem ser pagos de outras formas, por exemplo, por entregar
um lead ou um clique, versus uma venda real. O custo para o cliente
permanece o mesmo, pois a marca e o afiliado concordam em
compartilhar os lucros.
Os afiliados podem ser de todos os tamanhos e formatos —
de grandes sites de mídia a parceiros individuais. No entanto,
costumam ser influenciadores, blogueiros ou sites de avaliação
de produtos, que normalmente têm seguidores engajados e são
receptivos a recomendações de produtos.

Profissionais de marketing
que aproveitam o potencial
do affiliate marketing

84%

PUBLISHERS

Affiliate Marketing

Táticas dos principais canais

Influenciadores de nicho

Paid Display

Grandes sites de cupom podem gerar um tráfego expressivo, mas são
os influenciadores de nicho que vêm se destacando no número de
conversões de afiliados. Audiências específicas e altamente engajadas
podem entregar qualidade no lugar de quantidade — mas é preciso
escolher os influenciadores certos para os seus negócios.

Social Media Marketing

Co-marketing
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O co-marketing é quando duas empresas com audiências semelhantes
trabalham em parceria para promover algum produto. Pode ser um
produto co-branded (como a parceria entre a loja americana de objetos
de casa e decoração Pottery Barn e a linha de tintas Sherwin Williams)
ou uma parte de conteúdo co-branded (como uma série de posts de
convidados em um blog ou um webinar co-hospedado). A vantagem é
que ambas as empresas compartilham recursos e custos, impactam uma
audiência maior e aumentam o número de leads ou vendas, dependendo
da meta.

Sites de cupom
A oferta de descontos é uma tática muito conhecida, e muitos sites de
cupom, como o Cupomania.com.br e o Couponation.com.br, têm grandes
audiências e listas de assinantes que ajudam a gerar tráfego. É só você
escolher sites confiáveis e de alta qualidade.

Um exemplo do mundo real
Abaixo vemos o blog de uma mãe com um post que destaca
várias ofertas — há também uma divulgação clara no topo de
que contém links de afiliados.

Affiliate Marketing
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O QUE É TENDÊNCIA
EM 2020
A importância dos influenciadores
continuará a crescer
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Os valores da marca agora são parte essencial do
Email Marketing

processo de tomada de decisão, particularmente entre os
consumidores mais jovens. Acompanhando essa tendência,

Content Marketing

SEO
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um novo foco é a parceria com influenciadores que podem
ajudar a promover a mensagem da marca, de maneira
autêntica e honesta.
Encontrar esses influenciadores pode ser um pouco difícil,
pois o Instagram começou a ocultar os “likes” em vários
países, como Canadá, Itália e Irlanda. As marcas que

Affiliate Marketing

procuram parceiros fortes terão que usar o número de
influenciadores como indicador, sem ver quantos likes seus
conteúdos recebem.

Acerte no seu mix em 2020
Identificar o mix de marketing certo para os seus negócios é um processo contínuo, que deve acompanhar o mundo em transformação.
Mas já é um ótimo começo entender como os melhores profissionais de marketing do mundo vêm utilizando seus budgets.
Vamos recapitular os principais canais e táticas:

Paid Display

Social Media Marketing
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Email Marketing

Content Marketing

Anúncios de branding

Anúncios de Retargeting

Mala Direta

Emails de Boas-vindas

Blog

Anúncios de retargeting

Anúncios em Vídeo

Billboards

Emails Transacionais

Conteúdo Especializado

Anúncios de
reengajamento

Anúncios no Instagram
Stories

Anúncios na TV

Emails de
Reengajamento

Vídeo

SEO

Paid Search

Landing Pages/Websites

Affiliate Marketing

Otimização de Páginas
de Produtos
SEO local
Blog

Segmentação de Audiências
Extensões de Anúncios
Landing Pages de PPC

Fotos/Vídeo
Landing Pages Simples
Avaliações

Influenciadores de Nicho
Co-Marketing
Sites de cupom

Resumo
Não importa o mix de canais que você escolha para 2020. O sucesso
dependerá de manter estes três princípios no centro da sua estratégia:

Coloque os valores da marca em
primeiro lugar.

Escolha seus parceiros de tecnologia
com inteligência.

Deixe-os claros para a sua audiência.
Encorajando a afinidade, você ganhará novos
consumidores e reterá mais clientes existentes.

O marketing digital acelera. Reavalie seus parceiros
para assegurar-se que oferece as melhores soluções
do setor, com os avanços mais recentes e compliance
regulatório atualizado.

Trate seus dados com cuidado.
Marcas que levam a sério a
privacidade dos consumidores sairão
na frente em 2020.

É hora de fazer este ano acontecer. Boa sorte e feliz planejamento!

Gere visibilidade

Sobre a Criteo
Quer aumentar o tráfego?
Acelerar as vendas? Ver mais
app installs? A Criteo tem
soluções para diferentes metas
de negócios.
Comece em
criteo.com/br

Gere reconhecimento da marca e interesse pelos seus produtos.
Crie audiências através da maior base de dados aberta de e-commerce
do mundo. Ou use nossa tecnologia de Inteligência Artificial e segmente
pessoas com os mesmos interesses que seus visitantes atuais.

Gere tráfego
Leve novos clientes potenciais, visitantes recentes do app ou do site
e clientes existentes até seu app ou site para avaliar suas ofertas.
Layouts exclusivos, que combinam elementos dinâmicos e de
branding, aumentam o interesse e geram tráfego.

Gere vendas
Impacte visitantes da web ou do app, clientes ou até mesmo
consumidores de lojas físicas com anúncios de retargeting altamente
relevantes orientados para performance. Avançadas tecnologias
de recomendação de produtos e otimização dinâmica de criativos
aceleram as vendas e aumentam em 13X o ROI.

Criteo (NASDAQ: CRTO) é uma empresa global de tecnologia que fornece aos profissionais de marketing do mundo uma publicidade confiável e impactante. Os 2.800 membros da equipe da Criteo fazem parceria com
mais de 20.000 clientes e milhares de publishers ao redor do mundo para entregar publicidade efetiva por todos os canais, aplicando Machine Learning avançado em bases de dados incomparáveis. A Criteo fornece
a empresas de todos os tamanhos, a tecnologia que elas precisam para conhecer e atender melhor seus clientes. Para mais informações, visite http://www.criteo.com/br.

