ESPANHA

O que esperar da
temporada de
festas 2020:
5 principais tendências
de consumo

Antecipação

Valores

Presentes

Renovação

A temporada de festas é uma
época especial que remete a
e

calor, aconchego família.

“As tradições de fim de ano e o
hábito de dar presentes possivelmente
serão diferentes em 2020. Por isso, os
profissionais de marketing precisam
arregaçar as mangas e fazer a diferença
neste fim de ano atípico. Conexão com

Luzes piscando, presépios, a Mega da Virada e canções tradicionais
embalam sonhos de fim de ano mundo afora, ano após ano.

amigos, família, lugares, bichinhos de
estimação, tudo isso conta ponto. Traçar

Enquanto algumas tradições permanecerão intactas,

estratégias centradas nas necessidades

muitas mudarão.

dos consumidores será fundamental
para que as empresas identifiquem e

Com milhões de pessoas no mundo todo se adaptando a um novo
normal, e as empresas se ajustando a lockdowns e restrições, sabemos
que este fim de ano será bem diferente em relação a 2019. São muitas as
incertezas, mas acreditamos que sempre há lugar para o espírito festivo.

compartilhem toda a sua criatividade
e singularidade durante esta época do
ano tão especial.”

Celebrar é certo, isso todos querem, e cada vez mais. Não importa se
presencial ou virtualmente.

Megan Clarken
CEO, Criteo
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5 principais tendências
de consumo
Tradicionalmente, os profissionais de marketing examinam os números do

Nº1

quarto trimestre do ano anterior para planejar as campanhas do ano atual. No

E-commerce

entanto, se usarmos como parâmetro a Black Friday de 2019, por exemplo, essa
abordagem não vai funcionar para 2020.

Nº2

Mas existe uma forma de descobrir como as pessoas
comprarão: perguntando.
Nº3
Na pesquisa “Peak to Recovery” da Criteo, com mais de 1.000 consumidores da
Espanha, procuramos descobrir como eles planejavam descobrir, comprar e
presentear nas Festas de 2020.

Confira o que descobrimos...

Nº4

Nº5

Fidelidade
Apps
Estilo de vida
Viagens
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TENDÊNCIA Nº1

E-commerce

Os consumidores vão contar com o e-commerce, e
muitos também vão querer visitar lojas físicas.
A Criteo constatou que as vendas do varejo online na Espanha foram
37% mais altas durante a semana de 29 de junho a 5 de julho, em

84%

comparação com a semana de 3-9 de fevereiro, quando a pandemia

pretendiam continuar comprando presentes
online e mandar entregá-los aos destinatários

ainda estava nos estágios iniciais.¹ Enquanto isso, uma pesquisa
realizada pela plataforma Signifyd mostra que as compras online, para
retirada na loja física, mais do que dobraram globalmente.2
Em nossa pesquisa “Peak to Recovery”, conduzida em maio, em 12
países, perguntamos como os consumidores se sentiam quanto a voltar
a certas atividades nos próximos meses³:

61%

78%

sentem falta de
ir às lojas físicas

já se sentem ou estarão mais confiantes
para ir às lojas em meados de outubro
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TENDÊNCIA Nº1

E-commerce

O que os profissionais de marketing precisam saber
“As festas de fim de ano de 2020 serão de um jeito todo diferente, com

Estes são sinais preciosos para a grande temporada de compras. Como

muitos desafios para marcas e varejistas, que precisarão reinventar a

mostra nossa pesquisa, até que chegue a Black Friday, é bem provável que

experiência de compra para atrair consumidores. Será estratégico conectar

a maioria dos consumidores já esteja pronta para ir às lojas. O aumento

dados de audiências em diferentes canais para oferecer às pessoas

das vendas online durante o surto de coronavírus também indica que os

experiências consistentes, significativas e personalizadas, onde quer que

consumidores estão cada vez mais familiarizados com os novos e-commerces

prefiram comprar os presentes: loja física, site ou app.”

e provavelmente os visitarão novamente neste quarto trimestre.

Tim Rogers

Se você tem uma marca, coloque seus produtos na frente dos consumidores

SVP, CRM & Omnichannel, Criteo

durante a Black Friday em locais onde eles já estão pesquisando ofertas
(como nos sites de varejo). Se você tem lojas físicas, ofereça

“Em um mercado imprevisível, as marcas precisarão ajustar budgets em

descontos online para compras feitas na loja física

razão das mudanças na cadeia de supply, alcançar pessoas em espaços

a fim de impulsionar o tráfego presencial.

contextualmente relevantes para garantir o brand safety e fazer valer cada
centavo investido em publicidade.”

Geoffroy Martin
GM e EVP, Growth Portfolio, Criteo
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TENDÊNCIA Nº2

Fidelidade
Fidelidade é cada vez mais importante. E os novos consumidores
online representam uma oportunidade de ouro.
Em nosso estudo, perguntamos às pessoas sobre a descoberta e a compra de produtos3:

49%

29%

31%

87%

compraram em algumas lojas online pela
primeira vez durante o pico da COVID-19

descobriram marcas que
vendem diretamente ao
consumidor

descobriram pequenos
comerciantes que antes nem tinham
ouvido falar

disseram que provavelmente
continuarão comprando das novas lojas
que descobriram
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TENDÊNCIA Nº2

Fidelidade

O que os profissionais de marketing precisam saber
Os consumidores descobriram novos queridinhos em tempos de
distanciamento social: mercadinhos online, sites de marcas e empresas
DTC (que vendem direto ao consumidor). Melhor ainda, eles continuarão a
comprar desses lugares se gostarem do produto e da experiência.

“Coloque-se no lugar dos seus clientes e comunique-se com
empatia nesta época tão importante. Seus anúncios devem

Desenvolva criativos e mensagens para sua marca de modo a refletir o

ajudar o consumidor a entender o que sua marca está

contexto e o momento atual das audiências que você quer atingir. Isto é

fazendo para garantir toda a segurança enquanto ele se

superimportante: crie pontos de contato adicionais com os consumidores

conecta à família e aos amigos no período de festas.”

que visitaram seu e-commerce nos últimos meses mostrando ofertas
relevantes e apropriadas para a alta temporada de vendas.

Denise Blanco
Diretora de AdOps & Creative Services, Criteo
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TENDÊNCIA Nº3

Apps
Os apps vão influenciar a temporada de
festas em cada etapa do funil de compra.

Dados da AppsFlyer mostram que, de março
a junho, na Espanha, a receita de apps
aumentou significativamente em muitas
categorias, incluindo compras, delivery de

56%

alimentação e estilo de vida.4

baixaram pelo menos
um app de compras
durante o surto de
coronavírus

Global App Survey, Criteo, realizada em abril,
em relação aos consumidores da Espanha:5

54%

28%

ouviram sobre um
app por amigos,
família ou colegas
de trabalho

disseram que usam várias vezes
por semana um ou mais dos
apps de varejo que baixaram
recentemente
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TENDÊNCIA Nº3

Apps

O que os profissionais de marketing precisam saber
"Os profissionais de marketing para apps devem priorizar
Nossa pesquisa descobriu que os aplicativos mais baixados pelos entrevistados

a criação de experiências de marca simples e integradas

nos últimos seis meses eram apps de varejo (65%), streaming (63%), podcast,

para os consumidores. Segmentando usuários em

música e áudio (61%). Os profissionais de marketing devem concentrar-se em

diferentes dispositivos e usando anúncios dinâmicos para

novas audiências e segmentar os melhores usuários potenciais de apps em

mostrar conteúdo relevante, eles poderão mostrar aos

longo prazo. Esse novo mercado provavelmente vai se sentir mais confortável

consumidores anúncios dos produtos que eles realmente

com os apps e continuará pesquisando outros.

estão procurando. Além disso, se o profissional de
marketing for capaz de detectar em que ponto exatamente
os usuários saíram do app em cada dispositivo, os

46%
dizem que não se importam em ver anúncios em apps

consumidores terão uma experiência de check-out mais

se, em troca, receberem acesso gratuito a conteúdo.5

rápida e fluida com a marca.”

Mary Hasbrouck
A temporada de festas é uma ótima oportunidade de reativar usuários

Diretor de Mobile App Strategy, Criteo

e de construir uma nova base de consumidores para seu aplicativo,
especialmente antes do pico de compras. O app retargeting reengaja
usuários que podem ter abandonado o app, segmentando as melhores
audiências possíveis.
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TENDÊNCIA Nº4

Estilo de vida
Novos estilos de vida significam novas opções
de presentes.
Em nossa pesquisa “Peak to Recovery”, os consumidores nos

Muitas pessoas (re)descobriram atividades que pretendem continuar:

contaram sobre hábitos e comportamentos que mudaram.3

58%

disseram que o período de crise foi uma boa

62%

37%

passar mais tempo em casa

trabalhar de casa

55%

12%

cozinhar em casa

jardinagem

oportunidade para fazer mudanças no estilo de vida

52%
fazer exercícios em casa
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TENDÊNCIA Nº4

Estilo de vida

O que os profissionais de marketing precisam saber
Exercícios físicos dentro de casa, estudos online, trabalho remoto,
cozinhar como antigamente. Com essas tendências em alta, surgiram
novas personas, e produtos relevantes têm voado das prateleiras.

“Anúncio bom deve, antes de tudo, oferecer uma

O Product Insights Finder, uma solução interativa da Criteo, que

experiência de primeira aos consumidores. E isso é cada

inclui dados de 20.000 varejistas globais, mostra que as vendas vêm

vez mais importante. Mantendo-se em sintonia com

aumentando em diversas categorias, como Eletrônicos, Saúde e Beleza,

comportamentos observados globalmente, os anunciantes

Artigos Esportivos, Brinquedos e Jogos, Móveis, Roupas e muito mais.

podem criar perfis granulares, alinhados ao que cada
consumidor deseja e precisa, esforçando-se para fazer a
diferença em cada jornada de compra.”

Eletrônicos

Saúde e
Beleza

Brinquedos
e Jogos

Artigos
Esportivos

Móveis

Cedric Vandervynckt

Roupas

General Manager, Web, Criteo

Com a Criteo, você pode segmentar mais de 1.000 audiências com
base no que elas costumam comprar. Experimente nossa solução
de segmentação de audiências para conectar-se aos seus próximos
melhores consumidores, usando insights orientados por dados para
alavancar ofertas e campanhas de fim de ano.
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TENDÊNCIA Nº5

Viagens

As viagens de fim de ano permanecerão em
âmbito local (ou virtual).
Em nossa pesquisa “Peak to Recovery”, perguntamos aos consumidores

Até meados de outubro, início da temporada de festas:

sobre viagens:3

77%

64%

se sentirão confortáveis para fazer viagens
de fim de semana

63%

64%
se sentirão confortáveis para viajar de trem

48%
não veem a hora de
viajar novamente

se sentirão confortáveis para viajar de avião

evitarão aviões e trens por
algum tempo
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TENDÊNCIA Nº5

Viagens

Nossa expectativa é de que os níveis de conforto aumentem com o tempo,
mas, neste de fim de ano, a tendência serão as viagens mais curtas; voos
de longa distância ficarão para 2021. Visitas a amigos e familiares poderão

“Há indícios de uma nova tendência: as famílias vão dar um

ser prejudicadas.

jeito de estar unidas e comemorar as festas em algum lugar
além de suas casas. Essa mudança deverá ter um impacto

Os dados da Criteo mostram que as viagens

positivo no final do ano para hotéis, aluguéis, restaurantes e

começaram uma retomada no início de julho:

setores afins.”

Na Espanha, em comparação com as três
semanas anteriores, o tráfego da web no setor de
viagens aumentou em 42%; as reservas, em 36%.⁶

Jason Glas
Head of Travel, EUA, Criteo

As pesquisas para as viagens de julho
aumentaram em toda a Europa.⁷
O share de pesquisas para viagens em outubro,
novembro e dezembro permaneceu semelhante
aos planos de viagens de fim de ano observados
na Espanha em 2019.⁸
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Temporada de Festas 2020:

Preparando-se para a
Como a Criteo ajuda os anunciantes

Quer impactar novos consumidores neste fim de ano ou reengajar aqueles que visitaram sua loja, site ou app no ano
passado? A Criteo tem um time de peso para ajudar você, qualquer que seja o seu objetivo. Além disso, temos o que
há de melhor em tecnologia para ajudar empresas de todos os tamanhos a navegarem por este cenário do varejo em
transformação antes da temporada de festas.

Criteo Ad Platform

Criteo Retail Media

Criteo Omnichannel

Criteo App Retargeting

Oferece ferramentas de criação de audiências

Permite que as marcas criem e

Sincroniza os dados dos

Gera mais instalações,

e retargeting dinâmico usando uma base de

personalizem anúncios em sites de

consumidores de listas de email

engajamento e conversões

dados de 2 bilhões de consumidores ativos por

varejistas premium de acordo com

e sistemas de pontos de venda

no aplicativo com

mês em todo o mundo e mais de 1.000 opções

as preferências de cada consumidor,

com anúncios online, criando

avançada tecnologia para

de segmentação de audiências, apoiadas em

garantindo relevância em canais

uma jornada de compra simples

publicidade in-app.

dados de compras reais.

parceiros.

e integrada em diferentes pontos
de contato, online e offline.

Para mais insights de marketing sobre a temporada de festas 2020, entre em contato com a Criteo.

Iniciar
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"Tem sido um ano de adaptação para o setor
de Ad Tech e o mundo em geral. A pandemia

Fontes:

Sobre a Criteo

¹Dados do Varejo de 14.000 varejistas em 38 países em todos os

Criteo (NASDAQ: CRTO) é a empresa

continentes, Criteo 2020.

global de tecnologia que leva os

²https://www.signifyd.com/ecommerce-business-data-covid
-19-crisis-pulse/

profissionais de marketing a outro patamar
com publicidade confiável e impactante.
2.800 funcionários da Criteo trabalham

(e o impacto econômico resultante), ou o forte

³Pesquisa “Peak to Recovery”. Entre 13 e 29 de maio de 2020, a

em parceria com mais de 20.000 marcas

engajamento antirracista há muito esperado, já

Criteo entrevistou 13.532 consumidores submetidos a lockdowns

e varejistas, e milhares de publishers em

parciais ou completos nos últimos meses, em 12 países. Solicitamos

todo o mundo, para oferecer performance

que os entrevistados avaliassem como o distanciamento social

em escala em todos os canais, aplicando

forçado afetou seus hábitos diários e quais eram as expectativas

machine learning avançado em bases de

2020 juntou tudo isso de uma vez só, e a mídia vem

quanto ao retorno ao normal. A amostra é representativa das

dados incomparáveis.

trabalhado intensamente para manter a população

populações dos respectivos países por idade e sexo (etnia nos

seria suficiente para o ano entrar na história.

informada. Os publishers continuam a agregar
valor ao ecossistema com conteúdo de impacto,
atendendo, ao mesmo tempo, às necessidades dos
anunciantes, o que é cada vez mais importante.”

EUA).
⁴https://www.appsflyer.com/coronavirus-marketing-updates/
⁵Criteo Global App Survey, Espanha, abril de 2020 n=1002.

A Criteo empodera empresas de todos
os tamanhos com a tecnologia que elas
precisam para conhecer e atender melhor
seus clientes. Para mais informações, visite
www.criteo.com.

⁶Viagens: reservas e tráfego na web, semana terminando em 5 de
julho de 2020 em comparação com a semana terminando em 14
de junho de 2020. Apps excluídos.

Marc Grabowski

⁷Categorias de Viagens: companhias aéreas e hotéis, pesquisas

EVP, Global Supply, Criteo

de março e 5 de abril de 2020, para datas de check-in em julho

indexadas semanalmente, em comparação com a média entre 9
e agosto de 2020. O mesmo grupo de players de viagem com
pesquisas semanais estáveis durante o período em 2020.
⁸Categorias de viagem: companhias aéreas e hotéis combinadas,
2019 e 2020 para pesquisas de viagens entre 1º e 28 de junho.
O mesmo grupo de players de viagem com pesquisas semanais
estáveis durante o período em 2019 e 2020.
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