Budget

Manual de
Publicidade
Digital 2021
É hora de repensar budgets e canais para
a nova jornada do consumidor

Budget

As empresas estão
numa correria para
acompanhar os
consumidores digitais
O comércio eletrônico vem crescendo a passos largos há vários anos, mas 2020
marcou uma era. A tecnologia entrou de vez na vida dos consumidores: para
descobrir, pesquisar, investigar e comprar tudo o que precisamos.

Praticamente todos os setores foram afetados pelo rápido
crescimento do comércio digital.
O varejo não foge à regra, mas, em alguns setores, como
automotivo e imóveis, as empresas observam que mais clientes
estão pesquisando online antes de fazerem um test drive ou
uma visita ao imóvel.
As empresas estão suando para acompanhar o comportamento
do consumidor e contando com as equipes de marketing para

dos consumidores descobriram pelo menos uma

53%

nova forma de comprar online durante a pandemia
(por exemplo, roupas e comida) e desejam continuar
com

ela.1

engajar consumidores e gerar resultados durante uma jornada de
compra digital cada vez mais complexa.

Essas novas prioridades significam
que o budget de marketing precisa
se adaptar.

Budget

Nós estamos aqui para ajudar você a
alocar seu budget.
Sabemos que os profissionais de marketing estão sob

Na Criteo, oferecemos o que você precisa para tomar as melhores

pressão crescente para provar o ROI e gerar resultados,

decisões para seus negócios. Neste manual, temos dados e

como vendas e receita. Engajam consumidores em

estratégias de publicidade para ajudar você a alocar seu budget

todos os canais digitais que possam influenciar a

em diferentes canais e encarar todo tipo de desafio. Queremos que

decisão de compra. E fazem mesmo de tudo para

este manual sirva de guia enquanto você ajusta seus gastos e testa

ganhar agilidade e ajustar a verba em tempo real para

novos canais.

atender metas durante a jornada do consumidor.

Imperdível!

Confira mais recursos para fortalecer sua estratégia
de marketing no nosso blog em Criteo.com/br/blog/.

Visão geral

Alocando seu budget

Grandes oportunidades

Marketing
impulsiona
negócios
Após as quedas de receita de 2020, as empresas investem para a
retomada. O foco é conquistar novos clientes, aumentar as vendas e

Por quê?

Para conquistar novos clientes

55%
Para reter clientes existentes

54%

criar fidelização. E, para alcançar essas metas, a solução é aumentar
o budget de marketing digital.

Na Criteo, pesquisamos 1.000 executivos de marketing seniores de
todo o mundo para saber suas prioridades em 2021.2

72%

disseram que a função de marketing em
suas empresas cresceu em importância
durante a pandemia

As atividades de marketing digital aumentaram

51%
Maior necessidade de campanhas de marketing
de performance para impulsionar vendas

50%
Fonte: Pesquisa da Criteo sobre o impacto da COVID-19 no marketing, Global, Outubro de 2020, n=1039
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O dinheiro está na
publicidade digital
+16%

Maior investimento em publicidade digital
global em 2021
Todo ano, no mundo inteiro, uma grande parte da verba publicitária
vai para o digital. O eMarketer prevê que 57% do investimento em
publicidade no mundo inteiro irá para canais digitais em 2021, e o
investimento em publicidade digital aumentará 16% em nível global.3

74%

dos CMOs esperam investir mais em
publicidade digital
No estudo CMO Spend Survey 2020 do Gartner, 62% disseram que
esperam que o investimento total em mídia retome em 2021.
Para a publicidade digital especificamente, 74% esperam
aumento no budget.4
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A publicidade está se transformando
É fácil entender por que a publicidade digital tem atraído mais investimento em marketing ano
após ano. Os profissionais de marketing podem otimizar campanhas digitais para atender metas
específicas, segmentar audiências específicas, controlar tempo e budget, ver resultados em
tempo real e mensurar campanhas da melhor forma para seus negócios. E podem criar
experiências enriquecedoras para os clientes personalizando os anúncios digitais.

No entanto, a publicidade digital deparou-se com novos desafios.
O investimento no digital acelerou, enquanto questões como privacidade
e brand safety vieram à tona. Publishers digitais e plataformas de mídia
vêm investindo para atender às novas expectativas, tanto dos
profissionais de marketing quanto dos consumidores.

Visão geral

Alocando seu budget

Grandes oportunidades

Ao considerar seu mix de canais, fique de olho em como a publicidade digital vem mudando:
1

2

3

Prova de impacto

Investimento diversificado

Brand safety

Cada centavo do seu budget deve

Sua publicidade precisa alcançar consumidores muito além

Cresce a preocupação quanto ao local em que os

impactar os resultados.

dos jardins murados (os walled gardens).

anúncios são veiculados.

À medida que os budgets de

Um terço dos profissionais de marketing ressaltam que

Quase 30% dos profissionais de marketing mostram

publicidade digital atingem valores

suas campanhas são muito dependentes do Facebook,

preocupação com brand safety e com a qualidade

jamais vistos, os profissionais de

do Google e da Amazon.2

do tráfego durante a veiculação de campanhas

marketing estão sob pressão para

Por sorte, oportunidades para diversificar o investimento em

digitais.2 Exemplos de perguntas frequentes: “Há risco

provar que seus investimentos em

publicidade e engajar audiências fora dos mecanismos de

dos meus anúncios digitais aparecerem ao lado de

campanhas digitais geram

busca e das plataformas sociais abundam, incluindo sites e

conteúdo inadequado ou falso?” ou “Quais controles

resultados mensuráveis para os

apps de publishers, sites de varejo e plataformas de streaming,

eu tenho para manter minha marca segura?”.

negócios. Isso significa que métricas

onde as pessoas estão cada vez mais ativas, comprando e

como visualizações de vídeo e

Ao mesmo tempo, a preocupação dos consumidores

consumindo conteúdo.

com as redes sociais também é crescente. Quando a

Quando pesquisamos executivos de marketing seniores, 43%

Criteo pesquisou mais de 1.000 usuários de redes

disseram que pretendem investir mais em retail media em 2021.

sociais, descobrimos que 55% se preocupam com

Aproximadamente 4 entre 10 também planejam investir mais

posts que mostram fake news e desinformação.5

cliques em anúncios devem conduzir
aos objetivos principais, como
receita e retenção de clientes.

em paid display e retargeting em 2021 em relação a 2020.2
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4

5

Preocupações com privacidade

Estratégia omnichannel

Os consumidores estão preocupados em como você está usando informações

Seus clientes não pensam em canal por canal — e você também não

pessoais.

pode fazer o mesmo.

Profissionais de marketing, publishers e plataformas precisam de dados de

Enquanto saltam entre canais (email, redes sociais, apps, sites, e-

consumidores para criar experiências personalizadas; porém, está cada vez

commerces e até mesmo pontos de contato físicos e presenciais), os

mais claro que as pessoas não entendem exatamente como esses dados

consumidores vivenciam uma experiência. Assim, as empresas precisam,

são usados. Por exemplo, no nosso estudo sobre redes sociais, 50% dos

no mínimo, criar uma experiência consistente no seus próprios canais

consumidores nos EUA disseram que se preocupam com a privacidade e

digitais, como um fluxo integrado, do site ao app.

com as informações pessoais que compartilham com as plataformas sociais.5

Uma estratégia omnichannel, que vincula, com precisão, comportamentos

A personalização e a identidade online estão evoluindo, e é importante que

entre diferentes dispositivos, ambientes e canais de mídia e vendas,

os profissionais de marketing prestem atenção ao debate sobre o futuro dos

oferece aos profissionais de marketing um quadro completo dos clientes e

third-party cookies. Portanto, é hora de explorar táticas de marketing

a capacidade de entregar uma experiência coesa. Por exemplo,

alimentadas por first-party data. E também de mostrar aos consumidores a

para mostrar ofertas e recomendações de produtos relevantes, os

troca de valor da publicidade para que aceitem receber marketing

profissionais de marketing precisam entender o que os clientes pesquisaram

personalizado.

e compraram via desktop, web mobile e app, bem como o que eles
compraram em lojas físicas ou por meio de call centers.
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Não há nada igual
como o mix de
marketing perfeito
Os canais de publicidade perfeitos para uma empresa podem não ser tão
perfeitos para outras. No cenário atual, em que mudanças acontecem o
tempo todo, é importante ser ágil com budgets, testando e aprendendo
constantemente quais canais atuam melhor para metas específicas.
Porém, mesmo o profissional de marketing mais tarimbado, usa benchmarks
do setor para decidir como alocar budgets. Na nossa pesquisa global,
perguntamos a tomadores de decisão como suas equipes investiram o
budget em 2020 e como pretendem ajustá-lo em 2021.
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Relembrando
2020

Redes sociais
39%

47%

14%

Site/Marketing de conteúdo
42%

46%

12%

Publicidade em sites/apps de varejo

Os profissionais de marketing
distribuem o budget uniformemente em
diferentes canais de marketing.

43%

47%

43%

11%

Estratégia omnichannel
49%

43%

9%

Paid search

você investiu em cada canal?” No geral, nenhum canal

48%

recebeu uma parcela maior do investimento publicitário,
pois a meta era alcançar consumidores online em toda

11%

Retargeting/Paid display em sites/apps de publishers

A Criteo perguntou aos executivos do setor:
“Quanto do seu budget de marketing digital de 2020

45%

42%

10%

Paid video

parte, desde o email até os sites favoritos.

50%

41%

10%

Email marketing
Share do investimento em marketing digital:
0%-20%

21%-50%

48%

40%

> 50%
Fonte: Pesquisa da Criteo sobre o impacto da COVID-19 no marketing, Global, Outubro de 2020, n=1039

12%
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Benchmarks
de budget 2021

Redes sociais
13%

40%

47%

Site/Marketing de conteúdo
12%

44%

44%

Publicidade em sites/apps de varejo

Todo canal atrairá mais investimento.
Tendo em vista que o budget de marketing digital está em alta,
também perguntamos aos profissionais de marketing em quais
canais eles deverão investir mais em 2021. A resposta? Em todos.
Assim como em 2020, os profissionais de marketing reconhecem
em 2021 a importância de alcançar consumidores em cada
ponto de contato que possa influenciar as decisões de compra.
Portanto, à medida que lançam mais campanhas digitais, os
profissionais de marketing devem ter em mente que os
consumidores estão passando mais tempo na internet aberta, e
não apenas nas plataformas sociais e nos mecanismos de busca.
Mudança no budget por canal em 2021:
Aumento

Nenhuma alteração

12%

44%

43%

Retargeting/Paid display em sites/apps de publishers
13%

49%

38%

Paid search
13%

50%

36%

Email marketing
17%

47%

36%

Estratégia omnichannel
13%

51%

36%

Paid video
17%

49%

34%

Diminuição
Fonte: Pesquisa da Criteo sobre o impacto da COVID-19 no marketing, Global, Outubro de 2020, n=1039
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Estamos jogando luz sobre quatro táticas de marketing para engajar consumidores na internet aberta:

22 bi

visitas a sites de
varejo em 2020

25%

Publicidade em sites/apps de varejo
O tráfego para sites de varejo atingiu o nível mais alto de todos os tempos em 2020. A SEMrush estudou o tráfego global
de janeiro de 2019 a junho de 2020 e viu que as visitas em 2020 superaram as da alta temporada de compras de 2019,
chegando a 22 bilhões em junho.6 Não à toa os profissionais de marketing querem alcançar audiências de grandes
varejistas por meio de publicidade de retail media.

Paid display e retargeting em sites e apps de publishers

aumento ano após ano
no tráfego para sites de
publishers de notícias

Enquanto o investimento em marketing cresce de maneira inédita, o mesmo ocorre com o tráfego de internet. Inúmeros
sites, varejistas e provedores de internet relataram picos no tráfego online em 2020. Por exemplo, análise feita pela
SimilarWeb mostrou um aumento de 25% no tráfego em desktop nos EUA para sites de notícias em 2020, em comparação
com o ano anterior.7 Isso sublinha a necessidade de investir em publicidade fora dos jardins murados.

8 horas

Paid video

tempo assistindo a
vídeo por semana

80%

das vendas do varejo
ocorrerão offline em 2021

A visualização de vídeo digital explodiu nos últimos anos. O consumo médio de vídeo por semana aumentou 85% entre
2016 e 2020, de acordo com o relatório State of Online Video 2020 da Limelight. As pessoas assistiram a quase oito horas
de vídeo online por semana em 2020.8 Essa tendência de alta encorajou os profissionais de marketing a investirem mais
em campanhas em vídeo para satisfazer o apetite dos consumidores de mídia.

Estratégia omnichannel
Embora o e-commerce esteja em rápido crescimento, a maior parte das vendas é feita offline. De acordo com o
eMarketer, o e-commerce responderá, em média, por 20% do total das vendas de varejo em todo o mundo até o final de
2021.10 Os profissionais de marketing não conseguem entender jornadas de clientes reais sem dados offline. Para isso
acontecer, é necessário ter uma visão de todas as interações do cliente, em todos os pontos de contato, para ajudar a
criar uma experiência publicitária unificada para o consumidor.
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Nova jornada do cliente,
novas oportunidades
de publicidade
Os novos hábitos dos consumidores fortalecem
algumas táticas publicitárias.

Connected
TV

Vídeo

Retail
Media

Num ano de retomada como 2021, experimente novos canais e
estratégias de mídia que gerem resultados em cada etapa do caminho
até a compra. Sem criar esses novos pontos de contato durante a jornada

Campanhas
de loja física

do consumidor, os profissionais de marketing poderão perder
oportunidades de impactar novas audiências, guiá-las pelo funil de
compra, alavancar vendas e promover fidelização.
Confira cinco grandes oportunidades de commerce media
para experimentar agora. Todas com importantes benefícios.

Segmentação
contextual
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Principais benefícios
Já abordamos neste guia as questões que merecem atenção neste momento de investir mais nos canais digitais. Cada grande oportunidade nas próximas
páginas ajudará você a superar alguns desses desafios. Procure os símbolos abaixo ao ler sobre os benefícios.

Prova de impacto
Metas de negócios de

Investimento
diversificado

Brand safety

Privacidade

Estratégia omnichannel

Anúncios veiculados nos

Não depende de

Para criar uma

third-party cookies.

experiência unificada

fundo de funil, como

Oportunidades fora do

ambientes mais

vendas e retenção

Facebook, do Google e

adequados e relevantes

de clientes.

da Amazon.

para sua marca.

para o cliente.
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Connected TV
Pessoas no mundo todo estão deixando para trás a tradicional TV linear para ver shows e filmes por
streaming por demanda via serviços OTT (over-the-top) e connected TVs (que têm uma conexão
integrada com a internet). A Netflix, o serviço de OTT mais popular do mundo, atingiu 203 milhões
de assinantes pagos no quarto trimestre de 2020. No mesmo período de 2019, esse número era de
167 milhões. O Disney+ ganhou 73 milhões de assinantes em apenas um ano desde o lançamento.
Profissionais de marketing espertos estão de olho nessas audiências do streaming e começando a

Checklist para Connected TV
O que procurar quando começar:

Inventário de CTV e OTT robusto
Encontre um parceiro com presença e
acesso às principais SSPs para
alcançar audiências onde elas já
consomem conteúdo de vídeo.

investir em publicidade para CTV.
Investimento diversificado
Alcance audiências potenciais em um novo canal em que os usuários são altamente
engajados. Impacte cord-cutters (literalmente, “cortadores de fios”)
e cord-nevers (pessoas que não assistem à TV tradicional).

Segmentação precisa de audiências
Segmente audiências first-party que têm
alto potencial de engajar-se ou
comprar seus produtos e serviços.

Brand safety

Gestão full-funnel

Evite prejudicar a reputação da marca: veicule anúncios em conteúdos de streaming

Use um único parceiro para suas

de alta qualidade das grandes redes de TV e estúdios de cinema.

campanhas em CTV, vídeo e display

Privacidade
Segmente seus anúncios usando first-party data dos serviços de OTT e CTV ou seus
próprios first-party data.

para ver o impacto dos anúncios de
CTV nos resultados do lower-funnel.
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Vídeo

Checklist de vídeo
O que procurar quando começar:

O vídeo digital é cada vez mais popular. Mas este não é o único motivo que tem levado os

Variedade de formatos

profissionais de marketing a investirem na publicidade em vídeo: o vídeo também vem se

Utilize in-stream, out-stream e

transformando em um dos pontos de contato mais importantes da jornada do consumidor.
Tudo começou com a moda do “unboxing”, vídeos que mostravam um produto novo sendo

intersticial para app para
maximizar visualizações de vídeo

desembrulhado, e com as avaliações no YouTube. Depois, veio o Stories do Instagram, com recursos
de compras. Hoje, as pessoas consomem diferentes conteúdos de vídeo com mindset de compra, e

Criativo flexível

avançam no funil à medida que descobrem uma marca.

Combine elementos de anúncios

Prova de impacto
Mensure o engajamento e conecte resultados às metas de negócios, ao contrário das
campanhas em TV aberta e em mídia OOH (out-of-home).

display e em vídeo para
alavancar resultados nas etapas
iniciais da jornada do consumidor.

Investimento diversificado

Resultados além das

Ganhe acesso a inventário de vídeo em desktop e app para engajar consumidores

visualizações

na internet aberta.

Entenda o impacto que

Estratégia omnichannel
Use first e third-party data para segmentar audiências específicas que têm maior probabilidade
de engajar-se com sua marca e com seus produtos ou serviços.

seus vídeos têm nos esforços
em downstream.
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Retail Media
Os varejistas assumiram o mesmo papel que os publishers e estão permitindo que as marcas alcancem
suas audiências first-party com publicidade de retail media. Marcas que vendem produtos através de
varejistas parceiros estão aumentando os investimentos em retail media para posicionar-se melhor na
prateleira digital. De fato, de acordo com uma pesquisa da Forrester Consulting, comissionada pela
Criteo, 76% dos profissionais de marketing de produtos ao consumidor na União Europeia disseram que
o crescimento de seus negócios depende da publicidade em retail media.9

Checklist de retail media
O que procurar quando começar:

Inventário em diferentes varejistas
Use uma plataforma de retail media
onde você possa lançar campanhas
em diferentes varejistas parceiros e
agilizar seus esforços.

Formatos de anúncio onsite e offsite
Alcance visitantes do site de varejo de

Prova de impacto

várias formas: anúncios native

Atribua o investimento em publicidade às vendas enquanto os consumidores descobrem e

patrocinados, anúncios display para

compram produtos por meio dos seus anúncios.

e-commerce e anúncios offsite que

Investimento diversificado
Alcance consumidores no ponto de venda digital em sites de varejo.

permitem segmentar audiências de
varejistas enquanto elas navegam
na web aberta.

Brand safety

Relatórios transparentes

Assegure posicionamentos adequados com anúncios que só aparecem ao lado dos produtos.

Obtenha resultados em nível de

Privacidade
Segmente anúncios usando first-party data dos varejistas.

varejista e conecte os pontos entre
investimento e vendas online/offline.
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Campanhas de
loja física

Checklist de campanha em
lojas físicas
O que procurar quando começar:

Enriquecimento de dados
Encontre uma solução que possa

No mundo todo, a maioria das compras no varejo ocorre offline. Porém, para cada transação

combinar seus dados de e-commerce

offline, pode haver vários pontos de contato online que a antecedem. Os dados offline em geral

com os dados de clientes da loja

são inexplorados na publicidade digital. Campanhas de loja física usam os dados dos seus

física e enriqueça-os com dados

clientes e das vendas offline para engajar consumidores da loja física e gerar resultados tanto

comportamentais e de intenção para

online quanto offline: visitas ou vendas offline, retirada na loja, drive-thru ou compras online.

encontrar novos clientes.

Prova de impacto
Veja como campanhas de loja física influenciam diretamente vendas, fidelização
e visitas à loja.
Investimento diversificado
Impacte consumidores na internet aberta e lembre-os sobre suas ofertas online e offline.
Estratégia omnichannel
Conecte os pontos entre as jornadas online e offline e otimize campanhas com base no LTV
real dos seus clientes.
Privacidade
Segmente consumidores com base em first-party data, como endereços de email com hash.

Criativo flexível
Atualize seus anúncios com a mensagem
certa para o momento, como protocolos
de segurança na loja, produtos em
estoque e opções de drive-thru.

Resultados offline e online
Ganhe flexibilidade para gerar tráfego
e vendas na loja física, ou conduzir
clientes da loja física e outros clientes
valiosos para seu e-commerce.
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Segmentação
contextual
A segmentação contextual já existe há décadas, mas voltou aos holofotes porque funciona como
solução eficaz para a publicidade digital, sem o uso de third-party cookies. Esse tipo de
segmentação faz a correspondência de um anúncio com a página de um site com base no

Checklist de segmentação
contextual
O que procurar quando começar:

Enriquecimento de first-party data
Use first-party data para entender
melhor os interesses de suas audiências
e refinar a segmentação contextual.

conteúdo dessa página. O foco reside no conteúdo que está sendo consumido, e não em quem

Relacionamentos com publishers

está consumindo o conteúdo. Os profissionais de marketing precisam explorar as possibilidades da

Trabalhe com um parceiro que tenha

segmentação contextual como forma de engajar audiências sem cookies.

relacionamentos significativos com

Investimento diversificado
Teste e aprenda hoje, antes da desativação dos third-party cookies.

publishers para fornecer alcance e
escala às suas campanhas.

Tecnologia sofisticada

Brand safety

Trabalhe com uma solução que utilize

Seus anúncios só aparecem ao lado de conteúdo relevante para seus produtos e serviços.

processamento de linguagem natural

Privacidade
Pelo fato de não segmentar usuários específicos, a ferramenta contextual não depende de
third-party cookies.

(PLN) para obter um entendimento
mais profundo do contexto e do
sentimento de cada página.
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Cookies… ainda
estão no jogo
Com toda essa conversa sobre os cookies, os profissionais de marketing ficam se
perguntando: o que isso significa para minhas campanhas de marketing de
performance que dependem de third-party cookies? Como será a personalização
de anúncios? Minhas campanhas serão prejudicadas?
Não se assuste.
Sabemos que, muito em breve, os anunciantes precisarão encontrar
alternativas para campanhas orientadas por third-party data. Mas, enquanto os
cookies ainda estiverem no jogo, o marketing de performance conduzirá as
metas de performance e mostrará os resultados diretos do investimento.

Quase 9 entre 10 profissionais de marketing disseram que planejam investir
o mesmo ou mais em um condutor comprovado de performance: paid
display e retargeting.2
Foque em confiança e fidelização.
Continue a veicular campanhas de performance, manter relacionamentos
com clientes e coletar first-party data enquanto alavanca tráfego e

A Criteo realizou uma pesquisa com profissionais de marketing em todo o

vendas. Sempre que um cliente converte no seu site, ele se torna um

mundo, em que mais da metade dos entrevistados disse que a função de

“cliente conhecido”. Fortalecer sua base de first-party data e gerar

marketing ganhou relevância nas empresas porque agora as campanhas de

confiança e fidelização colocará você em uma posição em que poderá

marketing de performance têm maior necessidade de gerar vendas.

ativar facilmente campanhas sem cookies quando chegar a hora.

Visão geral

Alocando seu budget

Grandes oportunidades

Agora que você está
por dentro, prepare-se
para sair na frente
Fique de olho nas mudanças que estão acontecendo no setor e comece a testar
soluções como segmentação contextual e retail media, ambas totalmente
independentes de third-party cookies. Quando veicular campanhas de performance,
crie experiências com anúncios memoráveis para que, no futuro, os clientes aceitem
compartilhar dados pessoais e receber anúncios personalizados de você.
Enquanto isso, saiba que mais soluções estão a caminho. Grandes players de
publicidade estão se unindo para encontrar soluções que trarão benefícios para
todos os profissionais de marketing. A Criteo vem trabalhando com outros líderes do
setor, como a The Trade Desk, na iniciativa Unified ID 2.0, uma nova abordagem à
identidade, que preserva a troca de valor da publicidade na internet aberta e
oferece maior poder de controle ao consumidor.

Visite Criteo.com/br/
para saber mais

Budget

A Criteo é sua parceira para atingir
objetivos de marketing durante toda
a jornada do consumidor.
Engaje clientes no momento certo e alavanque resultados de commerce media.
Soluções de Marketing da Criteo
Conecte-se aos consumidores enquanto eles descobrem e exploram sua empresa em
cada canal. Ajude-os a encontrar os produtos e serviços perfeitos para comprar.

Retail Media Criteo
Impacte consumidores enquanto eles navegam em sites de varejistas e marketplaces de
e-commerce, promova produtos de maneira relevante e atribua o investimento em mídia
diretamente às vendas.
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Sobre a Criteo
A Criteo (NASDAQ: CRTO) é a empresa global de tecnologia
que leva os profissionais de marketing a outro patamar com
publicidade confiável e impactante. 2.600 funcionários da
Criteo trabalham em parceria com mais de 21.000 marcas e
varejistas e milhares de publishers em todo o mundo para
oferecer performance em escala em todos os canais,
aplicando machine learning avançado 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.

Visite criteo.com/br/ para ver os dados mais recentes, tendências e soluções para você
atingir suas metas de negócios.
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