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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

• Conduzido por Global DMA e Winterberry Group, com patrocínio
global para esta edição da MediaMath

• Produto de colaboração mundial sem precedentes: 18 países dos
cinco continentes, mais de 3200 profissionais de agências,
anunciantes, fornecedores e empresas de tecnologia – 785
participantes brasileiros

• Período da pesquisa: julho-outubro de 2016



• Ao iniciarmos este estudo, três anos atrás, havia um entendimento 
simples: apesar dos “dados” já desempenharem um papel 
impactante em praticamente todas as funções de negócios, a 
prática do "Marketing Orientado por Dados” permanecia em grande 
parte distinta das outras disciplinas de marketing e publicidade

• Agora, esse cenário mudou. Os casos de uso de marketing nos 
quais os dados de consumidores e B2B estão sendo implantados 
têm crescido em quantidade e sofisticação mais do que poderíamos 
ter imaginado. Os canais digitais agora representam a peça central 
das iniciativas orientadas por dados, em vez de serem apenas um 
conjunto de ferramentas complementares. E o próprio conceito de 
"dados" saltou das planilhas e passou a chamar a atenção de 
CMOs, CEOs e líderes empresariais em todo o mundo

Sumário Executivo



• Essa atenção produziu um novo papel para o Marketing Orientado 
por Dados; o que antes era uma prática isolada agora desempenha 
um papel proeminente no desenvolvimento de propostas de valor, 
mensagens e experiências que abrangem praticamente todos os 
pontos de contato do cliente

• "Orientado por Dados" é agora o padrão para as empresas 
gerenciarem com sucesso seus esforços de publicidade e marketing 
em todo o mundo. E, no processo, seus profissionais estão 
contribuindo decisivamente para elevar o papel e a contribuição da 
própria função de marketing, que agora serve como um hub central 
para orquestrar as experiências dos clientes, tornando-as mais 
ricas, mais atraentes e mais rentáveis para todas as partes 
envolvidas.

Sumário Executivo



Ativo de Marketing 
Indispensável!

79,6%

79,6% disseram que dados são críticos 
para suas iniciativas de marketing

Quando solicitados a avaliar o papel dos dados, em uma escala de 1 a 5, todos os países 
situaram-se entre 3,90 e 4,75

1 2 3 4 5

ESPANHA 3,90

GRÃ-BRETANHA 4,75 

A avaliação dos profissionais brasileiros no quesito foi de 4,42



Investimentos crescentes 
refletem import ância                                

do cliente e sua experiência

4.73

53,4%

53,4% relataram mais investimentos em 
DDMA no ano anterior

64,2%

64,2% manifestaram otimismo: em 2017, 
investimentos em DDMA aumentarão



2016: “o ano                                            
da mensuração

4.73

49,8%

bem como a medição de 
campanhas em canais únicos 

(49,8% em 2016 versus 47,4% no 
ano anterior).

39,4%

Um número maior de membros do 
painel declarou que suas organizações 
são "sofisticadas" quando se trata de 
medir os resultados das campanhas 
multicanais (39,4% disseram isso em 
2016 versus 36,2% no ano anterior), 



Investimentos crescentes 
refletem import ância                                

do cliente e sua experiência

4.73

2.78

Mala Direta foi o canal que teve 
menor crescimento; TV 

endereçável também ficou com 
uma pontuação baixa (2.89)

4.02

Mídias sociais, com 4.02 em 
uma escala de 1 a 5, foi o 
canal em que se registrou 

maior crescimento; conteúdo 
web e mobile também tiveram 

grande crescimento



DDMA funciona!

4.73

Ao avaliar o impacto relativo dos seus principais canais de comunicação, os participantes disseram que, no ano 
passado, o desempenho melhorou em nove dos dez canais monitorados, sugerindo uma provável combinação de 
melhor planejamento e execução, bem como mais técnicas de medição e atribuição.

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Ferramentas aperfeiçoadas de mensuração e atribuição de campanhas

Mais e melhor treinamento das equipes em relação a análises, segmentação e
targeting

Melhor entendimento de DDMA

Melhor acesso à qualidade dos dados da audiência

Melhor integração entre as plataformas de tecnologia de publicidade e marketing

Mais e melhor treinamento das equipes em relação à execução de programas de
marketing digital

Melhores processos organizacionais (incluindo estruturas de incentivo e políticas
de compartilhamentos de dados)

Mais e melhor treinamento das equipes em relação às tecnologias de marketing e
publicidade

Melhor suporte das agências e outros fornecedores de serviços



DDMA funciona!

4.73

1 2 3 4 5

ESTADOS UNIDOS 4,44

70,7% afirmaram ter confiança no marketing 

orientado a dados e no seu contínuo crescimento

SINGAPURA 4, 35

56,3% 

68,6% 

BRASIL 4, 12



Melhorias de dentro                                     
para fora!

4.73

Que fatores têm mais potencial para contribuir com o avanço do DDMA nos próximos anos? Em uma escala de 1 a 5

Melhor integração entre plataformas tecnológicas de publicidade e marketing- 4.34 – 4.18

Melhor entendimento de DDMA e suas contribuições entre a liderança da empresa- 4.32 - 4.21

Melhor suporte das agências e outros fornecedores de serviços- 4.01 - 3.84

Melhor acesso à qualidade dos dados da audiência- 4.19 - 4.24

Ferramentas aperfeiçoadas de mensuração e atribuição de campanhas- 4.38 - 4.33

Melhores processos organizacionais (incluindo estruturas de incentivo e políticas de compartilhamentos de 
dados) - 4.12 - 4.12

Mais e melhor treinamento das equipes em relação a análises, segmentação e targeting- 4.36 - 4.30

Mais e melhor treinamento das equipes em relação à execução de programas de marketing digital- 4.29 - 4.22

Mais e melhor treinamento das equipes em relação às tecnologias de marketing e publicidade- 4.21 - 4.11

Global Brasil



Melhorias de dentro                                     
para fora!

4.73

E quais as maiores ameaças/obstáculos?* 

Bloqueio de anúncios (Ad blocking) - 32.6% - 32.8%
Fraudes em anúncios causadas por bots (ou tráfego não-humano) - 37.6% - 28.5%
Problemas com a visualização da publicidade – 13.6% - 14.9%
Alterações nos algoritmos dos mecanismos de pesquisa – 16.9% - 18.9%
Corrupção na cadeia de abastecimento de marketing – 9.5% - 9.0%
Condições econômicas gerais – 35.1% - 25.5%
Aumento da regulamentação dos dados pessoais e de audiências – 42.1% - 44.3%
Falta de dados de audiência apropriados (próprios, de parceiros, ou de terceiros) – 17.8% - 22.1%
Falta de tecnologia de marketing adequada – 17.8% - 19.5%
Falta de expertise para liderar iniciativas (relacionadas a tecnologia, análises, melhores práticas, etc) – 30.6% -
33.5%
Falta de visibilidade dos resultados/desempenhos gerados pelos nossos esforços de publicidade/marketing –
24.4% - 28.9%
“Walled gardens”, ambientes da Internet que controla o acesso do usuário a conteúdos e serviços,  e/ou falta de 
transparência na natureza das audiências entregues pelos grandes sites e portais – 17.4% - 15.9%
Outras (especifique, por favor) – 4.5% - 4.4%

* Entrevistados podiam escolher 3 opções Global Brasil



4.73

ITALY 4.08


