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RELATÓRIO DA PESQUISA MUNDIAL
REALIZADA COM MAIS DE 3000 PROFISSIONAIS DE 17 PAÍS ES



O que é esta pesquisaO que é esta pesquisa

• A mais ambiciosa iniciativa de pesquisa realizada no âmbito da
industria do marketing orientado a dados = marketing diálogo

• Conduzida por Global DMA e Winterberry Group, com patrocínio
global de MediaMath

• Produto de colaboração mundial sem precedentes: 17 associações
de marketing, mais de 3000 profissionais de agências, anunciantes,
fornecedores e empresas de tecnologia – 442 participantes
brasileiros

• Período da pesquisa: julho-setembro de 2014
• 1ª. edição – pesquisa passa a ser anual!



• Em todos os lugares do mundo, em todas as verticais e 
praticamente todas as funções de negócios, uma verdade é 
universalmente clara em relação ao marketing: dados fazem a 
diferença. Data matters!

• Oferecem insights sobre clientes e prospects, garantem a precisão 
e a relevância das mensagens e fazem a ponte entre “tradicional” e 
“digital”, permitindo que as empresas evoluam na direção da 
“clientecentricidade”

• Pesquisa mostrou que há consenso em praticamente todas as 
questões-chave

Sumário ExecutivoSumário Executivo



Data matters!Data matters!

80%+

80% disseram que dados 
são importantes para suas 

iniciativas de marketing

92,2%

92,2% acreditam que dados 
desempenharão um papel 

importante no futuro



Fronteiras, nem tantoFronteiras, nem tanto
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ITALIA 4, 08

Quando solicitados a avaliar o papel dos dados, em uma escala de 1 a 5, todos os países
situaram-se entre 4,73 e 4,08

SUECIA 4, 73

ARGENTINA  4, 43

HUNGRIA 4, 85

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

A avaliação dos profissionais brasileiros nos dois quesitos foi de 4,27 e 4,57, respectivamente



Tudo tem a ver 
com clientes

Tudo tem a ver 
com clientes

4.73 HUNGARY 4.854.73

ITALY 4.08

1 2 3 4 5

52,7% 47,1%

52,7% acreditam que a 
demanda por  

comunicações focadas no 
cliente é o principal vetor 

das verbas

47,1% disse que verbas 
limitadas restringem a 

entrega de comunicação 
focada no cliente



O desafio do 
Big Data

O desafio do 
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4.73 HUNGARY 4.854.73

ITALY 4.08
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43,4% acreditam que verbas 
maiores fornecerão uma solução

42,1% disseram que talento melhor 
resolverá as questões

33% apoiam  uma estrutura 
organizacional melhor



É um mercado 
em alta 

É um mercado 
em alta 
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BRASIL 4, 39

INDIA 4, 48

77,4% afirmaram ter confiança no marketing 
orientado a dados e no seu contínuo crescimento

ÀFRICA DO SUL 4, 36

Verbas estão crescendo

63.2% relataram um aumento nos investimentos em marketing 
orientado a dados no ano passado – somando-se a outros 10% 
(73,5% do painel) estimando que as verbas continuarão a crescer
no próximo ano

63.2% 

73.5% 
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