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O que é esta pesquisa

• O mais ambicioso projeto continuado de pesquisa realizado no
âmbito da industria do marketing orientado por dados = marketing
diálogo
• Conduzido por Global DMA e Winterberry Group, com patrocínio
global para esta edição da MediaMath
• Produto de colaboração mundial sem precedentes: 17 associações
de marketing, mais de 3000 profissionais de agências, anunciantes,
fornecedores e empresas de tecnologia – 523 participantes
brasileiros
• Período da pesquisa: julho-setembro de 2015

Sumário Executivo

• No ano passado, ao sumarizar os insights desenvolvidos para
apoiar o esforço inaugural da pesquisa “Revisão Global”, fizemos
uma declaração clara e não ambígua sobre o papel da informação
no apoio ao marketing e à publicidade ao redor do mundo: “Data
Matters!” Ou seja, dados fazem a diferença.
• Este ano podemos oferecer um corolário que é igualmente claro,
mas até mais convincente: não apenas os dados fazem a
diferença como cada vez mais representam um pilar central do
marketing, da publicidade e da experiência prática do
consumidor, em todo o mundo.
• A pesquisa mostrou, mais uma vez, que há consenso em
praticamente todas as questões-chave

Data matters... more!

81,3%+

93,1%

81,3% disseram que dados
são importantes para suas
iniciativas de marketing

93,1% acreditam que dados
desempenharão um papel
importante no futuro

4.73

Fronteiras, nem tanto

Quando solicitados a avaliar o papel dos dados, em uma escala de 1 a 5,
todos os países situaram-se entre 3,73 e 4,74
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SUECIA 4, 74

FRANÇA 3,73

Quando solicitados a avaliar se o papel dos dados está crescendo, em uma
escala de 1 a 5, todos os países situaram-se entre 4,85 e 4,43
ÍNDIA 4,48
SINGAPURA 3,63

A avaliação dos profissionais brasileiros nos dois quesitos foi de 4,43 e 4,10,
respectivamente

4.73

Tudo tem a ver
com clientes

90,2%

3,88

90,2% dos entrevistados
afirmaram estarem focados
na implementação de análises
preditivas e segmentação –
em 2014, apenas 43,8%
tinham esse foco

Em uma escala de 1 a 5, onde 5
indica que se trata de um fator
muito importante, os entrevistados
atribuíram o score acima à
demanda por comunicações
focadas no cliente, fazendo dela o
principal vetor das verbas

3,39

Em uma escala de 1 a 5, onde 5
indica que “concorda totalmente”
com a frase, os entrevistados
atribuíram o score acima à
afirmação de que a regulação
pode ser um fator inibidor do
mercado

4.73

Como obter valor
Quando solicitados a informar a importância de fatores que ajudariam a melhorar a capacidade de obter valor
dos dados em suas estratégias e campanhas, em uma escala de 1 a 5, os entrevistados apontaram os seguintes:
Melhor suporte das agências e outros fornecedores de serviços
Mais e melhor treinamento das equipes em relação às tecnologias de marketing e
publicidade
Melhores processos organizacionais (incluindo estruturas de incentivo e políticas
de compartilhamentos de dados)
Mais e melhor treinamento das equipes em relação à execução de programas de
marketing digital
Melhor integração entre as plataformas de tecnologia de publicidade e marketing

Melhor acesso à qualidade dos dados da audiência

Melhor entendimento de DDMA
Mais e melhor treinamento das equipes em relação a análises, segmentação e
targeting
Ferramentas aperfeiçoadas de mensuração e atribuição de campanhas
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É um mercado
em alta

74,1% afirmaram ter confiança no marketing
orientado a dados e no seu contínuo crescimento
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CHILE 4,37
ALEMANHA 4, 36
BRASIL 4, 10

Verbas estão crescendo
68,6%
56,3%

56,3% relataram um aumento nos investimentos em marketing
orientado a dados este ano – somando-se a outros 12% (68.6% do
painel) estimando que as verbas continuarão a crescer no próximo ano
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