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Brasil
PAINEL:  
523 RESPONDENTES NO TOTAL*

PERÍODO DA PESQUISA:  

*  

COMPOSIÇÃO DO PAINEL 

Como você descreveria
sua principal função/foco
de negócios?

EXPERIÊNCIA  

Quantos anos de experiência
você tem em marketing e/ou
publicidade?
 Por favor, considere seu emprego atual e
posições no passado que possam se aplicar
à pergunta 

Automotivo 

Business-to-business (“B2B”) 

Bens de consumo

Entretenimento, mídia e/ou publicações 

Serviços Financeiros (bancos, cartões
de crédito, investimentos, etc.)

Governo

Saúde e/ou farmacêuticas  

Seguros 

Fabricantes

Organizações sem fim lucrativo/caridade

Varejo —predominantemente lojas físicas

Varejo — predominantemente catálogo e/ou e-commerce 

Tecnologia

Telecomunicações 

Viagens e lazer

Utilidades (luz, água, etc) 

Outra

11.6%

26.0%

6.2%

9.6%

10.3%

4.8%

5.5%

6.8%

12.3%

5.5%

13.7%

15.1%

10.3%

4.8%

4.8%

0.0%

11.0%

REPRESENTAÇÃO POR INDÚSTRIA 

Dentro de quais das seguintes verticais suas iniciativas
profissionais estão mais fortemente concentradas? 

 

Escolha as três principais opções

BRASIL

< 1 ano : 2.3%

1-5 anos : 21.6%

6-10 anos : 24.7%

11-15 anos : 17.1%

16-25 anos: 19.4% 

> 25 anos: 11.3%

JULHO – AGOSTO 2015

Nem todos os entrevistados
responderam todas as questões

ASSOCIAÇÃO PARCEIRA

A ABEMD é uma entidade civil sem
�ns lucrativos fundada em 1976 para
organizar os indivíduos e empresas
interessadas em marketing direto. A ABEMD trabalha 
para incentivar, valorizar, desenvolver e promover o 
marketing direto no Brasil. A associação inclui as 
empresas que prestam serviços em várias áreas do 
marketing direto, bem como as empresas que usam 
essas ferramentas em suas estratégias de marketing e 
comunicação. Para informações adicionais, visite 
www.abemd.org.br

EMPRESAS/ANUNCIANTES: 30.4%

PUBLICAÇÕES/MÍDIA: 11.1% 
(foco na venda de publicidade) 

FORNECEDOR DE SERVIÇOS DE MARKETING : 36.1%
(inclui empresas de dados e agências)

FORNECEDOR DE TECNOLOGIA DE PUBLICIDADE
E MARKETING: 8.0%

OUTROS:  14.3%
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O que é Marketing Orientado por dados (DDMA)?
Como a prática está evoluindo?

PRÁTICAS DE DDMA

Até que ponto sua organização pratica atualmente cada um dos seguintes? 

Segmenta os dados de
forma a dirigir melhor e

envolver audiências
endereçáveis B2C e/ou B2B

 

15.5%

45.1%

39.4%

Não pratica (1) Pratica de alguma forma (2) Pratica de forma sofisticada (3)

Compra dados de terceiros
(p.ex., mailing lists, dados

comportamentais digitais, etc.)
para apoiar as campanhas

dirigidas de marketing

 

37.3%

45.7%

17.1%

 2.60  2.74

Mantém bancos de dados
para hospedar informação

sobre clientes e/ou prospects 

11.8%

48.6%

39.6%

 3.56  3.80  3.48  3.74

Mensura os resultados de
campanhas em canais individuais

de marketing (p.ex., apenas
em um tipo de campanha,

como mala direta)

 

16.8%

47.0%

36.2%

3.39  3.74

Mensura os resultados de
campanhas em canais múltiplos
de marketing (p.ex., apoiando a

alocação do mix de mídias e
a segmentação dos consumidores

através de canais múltiplos,
como mala direta, email e

publicidade digital)

21.3%

47.2%

31.5%

 3.20  3.36

Os índices foram criados pela atribuição dos scores 1, 3 e 5 às respostas escolhidas, permitindo o cálculo
de uma média ponderada em uma escala de 1 a 4, com 1 indicando que o caso de uso não é praticado
de forma nenhuma e 5 indicando que o caso de uso é praticado de uma maneira sofisticada

     Brasil Index 

    Global Index

Nota: Ao longo deste relatório, várias referências a dados de “2014” e “2015” estão
incluidos para demonstrar e contrastar as respostas fornecidas para as mesmas questões feitas
nas versões da Revisão Global de 2014 e 2015

          UMA OBSERVAÇÃO SOBRE
          OS INDEX SCORES

Vários “index scores” aparecerão neste relatório,
representando uma média ponderada das respostas
ás questões voltadas para entender até que ponto
os praticantes de DDMA estão enfatizando diversas
iniciativas, oportunidades e prioridades táticas.
Sempre que possível, para comparação, scores
específicos para cada país – em uma escala de
1 a 5 – são fornecidos juntamente com o “Global
Index” correspondente, como relatado na completa
Revisão Global do painel mundial com 17 nações.
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44.0%

SOFISTICAÇÃO NO DDMA

Quão sofisticada sua organização é em relação à
abordagem do marketing orientado por dados?

 

7.9%

22.0% 23.1%
19.9%

24.1%

1 
Nem um pouco

sofisticada

2 3 
Na média

5 
Muito

sofisticada

4

 4.37

 3.31

     Brasil Index 

    Global Index

CONFIANÇA NO DDMA

Pensando em termos gerais sobre suas atividades de negócio atuais e as condições
dentro de seu respectivo mercado, o quanto você está confiante no valor do marketing
orientado por dados e suas perspectivas de crescimento futuro?

2014 2015

83.6%

73.3%

1 
Nem um pouco

confiante

2 3 
Razoavelmente

confiante

5 
Extremamente

confiante

4

1.1% 2.4% 1.8%0.3%

14.3%
20.5%

27.0%
31.8%

56.6%

41.5%

4.10

Brasil Index

4.14

4.39

Global Index (2015)
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INVESTIMENTOS EM DDMA

Como os seus (ou de seus clientes) investimentos em marketing orientado por dados
mudaram em relação ao ano passado? Que mudanças espera para o ano que vem?

 

No ano passado No ano que vem Brasil Index (2015)

1 
Diminuiu/diminuirá
significativamente

2 3 
Nenhuma mudança

5 
Aumentou/Aumentará

significantemente

4

11.6%

5.9%

11.3%

6.3%

28.1%

22.7%

26.7%
29.3%

22.3%

35.9%

3.37

3.90

4.19

3.83

Brasil Index (2014)

Como os praticantes estão investindo em DDMA?
Que retornos estão gerando?
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*Incluindo banner, video, rich media e formatos associados —para desktops e dispositivos móveis

INVESTIMENTOS EM CANAIS DE DDMA

Como os seus (ou de seus clientes) investimentos em cada um dos seguintes canais de
marketing orientado por dados mudaram em relação ao ano passado?
Que mudanças espera para o ano que vem?

 

4.0

3.0

2.0

1.0

5.0

Diminuíram/
provavelmente

vão diminuir
significativamente

Aumentaram/
provavelmente
vão aumentar

significativamente

Sem mudança

TV Endereçável

Publicidade display digital * 

M
ídia exterior digital

M
ala direta

Em
ail

Aplicativos m
óveis, conteúdo, SM

S

Busca (SEO
/SEM

)

Gerenciam
ento/conteúdo de m

ídias sociais
 

Teleserviço/contact centers

Conteúdo W
eb (otim

ização de sites/conteúdo)

Mudanças nos investimentos em relação ao
ano anterior conforme relatado em 2015

Mudanças nos investimentos em relação ao
ano anterior conforme relatado em 2014

Mudanças nos investimentos antecipadas para 2016

3.11 2.96

2.98

3.44

3.11

3.26

2.61 2.46

2.81

3.95

3.93

3.88

4.03 3.92

4.38

3.95 3.86

4.13

4.10

4.11

4.29

3.29

3.18

3.14

4.10

4.06

4.22

4.06

3.76

4.12
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MUDANÇAS NA FUNÇÕES DE DDMA

Como os seus (ou de seus clientes) investimentos em cada uma das seguintes funções
de execução de campanhas de marketing orientado por dados mudaram em relação ao ano
passado? Que mudanças espera para o ano que vem?

4.0

3.0

2.0

1.0

5.0

Diminuíram/
provavelmente

vão diminuir
significativamente

Aumentaram/
provavelmente
vão aumentar

significativamente

Sem mudança

Análises/m
ensuração e atribuição

(incluindo w
eb analytics) da audiência

4.01 3.89

4.15

Desenvolvim
ento de criação e conteúdo

3.84

3.92

4.13

Atendim
ento ao consum

idor/suporte
(incluindo call center, chat, m

ídias sociais)
3.68

3.65

3.69

Com
pilação, agregação

e/ou corretagem
 de dados

3.69

3.65

3.97

Gerenciam
ento de dados/database

(incluindo tecnologias de CRM
 e “DM

P”)
3.91

3.81

4.10

Execução de cam
panhas digitais

(desenvolvim
ento W

eb e m
obile, rich

m
edia/video, etc.)

4.08

4.05

4.24

Análises preditivas /
m

odelagem
 e segm

entação
 

3.91

3.87

4.17

Execução de cam
panhas tradicionais 

(im
pressão, postagem

, fulfillm
ent, etc.)

3.16

2.86

3.00

Mudanças nos investimentos em relação ao ano
anterior conforme relatado em 2015

Mudanças nos investimentos em relação ao ano
anterior conforme relatado em 2014

Mudanças nos investimentos
antecipadas para 2016
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DESEMPENHO DOS CANAIS

Pensando nos resultados gerados em cada um dos canais de publicidade e marketing
orientados por dados, como o desempenho de cada um deles mudou em relação
ao ano passado?

4.0

3.0

2.0

1.0

5.0

Desempenho do
canal declinou

substancialmente

Desempenho do
canal aumentou

substancialmente

Nenhuma mudança 3.31

TV

3.87

3.87

2.87

3.51

3.89

4.00

3.27

3.92

3.40

TV Endereçável
3.08

TV

Publicidade display digital * 
3.72

M
ídia exterior digital

3.19

M
ala direta

2.72

Em
ail

3.50

Aplicativos m
óveis, conteúdo, SM

S
3.93

Busca (SEO
/SEM

)
3.88

Gerenciam
ento/conteúdo de m

ídias sociais
 

4.05

Teleserviço/contact centers
3.30

Conteúdo W
eb (otim

ização de sites/conteúdo)
4.03

Mudanças no desempenho em relação ao ano
anterior conforme relatado em 2014

Mudanças no desempenho em relação ao ano
anterior conforme relatado em 2015

*Incluindo banner, video, rich media e formatos associados —para desktops e dispositivos móveis
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O que está impulsionando a prática de DDMA?
O que está inibindo?

4.0

3.0

2.0

1.0

5.0

Nem estimulam
nem inibem os
investimentos

 

Estimulam
fortemente os
investimentos

Inibem
fortemente os
investimentos

Disponibilidade/utilidade dos dados de 
terceiros para com

pra ou licença
3.12

3.18

3.60

3.65

Desejo de se alinhar com
 as preferências 

de m
ídia dos consum

idores

3.883.75
Desejo de ser “custom

er-centric”

Atuais processos de negócio em
 m

inha
organização (ou na de m

eus clientes)
3.032.90

3.00

2.48

Condições econôm
icas gerais

em
 nosso m

ercado

Disponibilidade/utilidade das tecnologias 
de publicidade e m

arketing
 

 
3.56

3.64

3.29

3.29

M
andato da liderança de m

inha
em

presa (ou de m
eus clientes)

 

Disponibilidade de necessário talento/
expertise em

 m
arketing

3.12

3.13

Diretrizes regulatórias potenciais
(a respeito de privacidade do consum

idor,
segurança de dados, etc.)  

2.96

3.02

2.97

3.00

Diretrizes regulatórias atuais potenciais
(a respeito de privacidade do consum

idor, 
segurança de dados, etc.)

FATORES ESTIMULADORES OU INIBIDORES DE DDMA

Até que ponto cada um dos fatores estimulam ou inibem o seu
(ou de seus clientes) investimentos em DDMA?

 

     Brasil Index     Global Index
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IMPACTO DA REGULAÇÃO

Até que ponto as barreiras regulatórias em seu mercado (por exemplo, limite de acesso aos dados,
requisitos de opt-in afirmativo do consumidor para comunicações de marketing, etc.) limitam
ativamente a sua capacidade de implementar iniciativas de marketing orientado por dados?

PERSPECTIVAS DA REGULAÇÃO

Até que ponto você concorda ou discorda das seguintes afirmações?

32.3%

22.2%

1 
Não limitam

2 3 
Limitam de

alguma forma
 

5 
Limitam

substancialmente

4

16.3%
14.3%

7.0%
10.0%

35.8%

45.2%

18.3%

8.3%

14.0% 13.9%

Impacto relatado em 2014 Impacto relatado em 2015

2.97

Brasil Index

4.0

3.0

2.0

1.0

5.0

Discordo
firmemente

 

Concordo
firmemente

 

Nem concordo
nem discordo

4.56

3.23

3.37

A boa governança de dados de marketing representa
uma vantagem competitiva para seus praticantes

Eu temo que o aumento da regulação do uso de dados
de marketing em meu mercado afete negativamente
meu negócio

A prática de marketing orientado por dados é mais
fácil em meu mercado do que em outros

As regulações do uso de dados de marketing
deveriam ser padronizadas nos diversos mercados

3.35

Além disso, 50.4%
concordaram que o aumento
da regulação afetaria
negativamente seus negócios

 

3.04

Global Index (2015)

3.07
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Como os pro�ssionais podem obter mais valor
do marketing orientado por dados?

OBTENDO VALOR DE PROGRAMAS

Quão importante seria cada um dos seguintes fatores para fazer avançar
sua (ou de seus clientes) capacidade de obter valor de seus programas de DDMA?

4.0

3.0

2.0

1.0

5.0

Sem importância

Importância
crítica

Neutra 

4.38 4.12
M

elhor entendim
ento de DDM

A e suas 
contribuições entre a liderança da em

presa
 

 

M
elhor integração entre as plataform

as de
tecnologia de publicidade e m

arketing
4.36 4.10

4.35 4.09
M

ais e m
elhor treinam

ento das equipes em
relação à execução de program

as de m
arketing digital

Ferram
entas aperfeiçoadas de m

ensuração
e atribuição de cam

panhas
4.39 4.24

4.23

4.12
M

elhor acesso à qualidade dos dados da audiência

M
elhores processos organizacionais (incluindo estruturas

de incentivo e políticas de com
partilham

entos de dados)
4.24 4.03

M
elhor suporte das agências e outros

fornecedores de serviços
4.11

3.77

M
ais e m

elhor treinam
ento das equipes

em
 relação a análises, segm

entação e targeting
4.38 4.22

4.29 4.03
M

ais e m
elhor treinam

ento das equipes em
 relação

às tecnologias de m
arketing e publicidade

     Brasil Index     Global Index




