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QUEM SOMOS

Nós somos a Associação Brasileira de Marketing de Dados, uma entidade civil e 
sem fins lucrativos que foi fundada em 1979 por pessoas interessadas na 
aplicação de estratégias e técnicas do Marketing de Dados em suas atividades 
profissionais como usuários e fornecedores, utilizando como ferramenta 
mecanismos de comunicação social e marketing, como o objetivo de na busca do 
equilíbrio entre a com o respeito ao consumidor, hoje nós somos uma das 
maiores e mais respeitadas associações de Marketing de Dados no mundo.



Por meio de uma combinação de conteúdo, eventos, seminários, cursos, comitê de
oportunidades de networking, fornecemos oportunidades para que as empresas
associadas ampliem conhecimento e visibilidade através de pontos de relacionamento.

40 ANOS NO MERCADO

Única Associação de
Marketing de dados que atua 

de ponta a ponta no 
ecossistema das corporações.

Líder na indústria em
legislação, liderança de 
pensamento, princípios, 

diversidade e responsabilidade 
social.

A organização mais influente
na agenda de crescimento dos 

setores dedicados a dados.



A atual diretoria tomou posse em Maio de 2021,

presidida por Cláudia Campos, trabalhando com

um posicionamento mais estratégico frente às

tendências do mercado, assim como a participação

ativa do associado, uma vez que a entidade assume

no Brasil uma tendência mundial: a compreensão

pelas empresas e entidades de que a coleta, a

organização, a utilização e a proteção dos dados

passaram a ser os elementos fundamentais não

apenas para as ações de comunicação e marketing,

mas para a consolidação dos modelos de negócio.

NOVA GESTÃO



NOSSA MISSÃO NOSSOS PILARES

1.Atuação parlamentar e autorregulamentação 

Atuação junto ao Governo, Congresso e outras entidades. 

Programas de autorregulamentação e posicionamento sobre 

assuntos relativos;

2.Educação

Cursos, palestras, eventos e seminários.

3.Informação
Conteúdo (portal, boletim eletrônico diário –Dadinhos, 

pesquisa e estudos);

4.Promoçãoda atividade e networking  

Campanhas de divulgação, promoção do setor, almoços e 

confraternizações e o Prêmio ABEMD.

A ABEMD tem a missão de buscar, 
desenvolver, incentivar e criar 
uma sociedade com forte proteção 
à liberdade de expressão.



BENEFÍCIOS

Newsletter  

Semanal

Palestras e  

Webinars

Curso de Capacitação 

em LGPD
Visibilidade

Oportunidades de  

Networking

Valores especiais 

no Prêmio ABEMD

Descontos em 

eventos e cursos 

parceiros

Fazer parte da  

família ABEMD



PALESTRAS E 
CURSOS

Semanalmente enviamos informativos

com notícias atualizadas, assim como

alterações de normas e tendências do

mercado.

Disponibilizamos espaço para matéria

do associado. Nosso mailing é

estimado em 10.000 contatos.

Acontecem mensalmente ,online
gratuitas e presenciais pagas
ministradas por profissionais do
mercado com temas atuais visando
abordar de forma mais completa o
assunto.

O Rh da sua empresa pode utilizar
desse serviço para atualizar os seus
funcionários, assim como contar
como horas complementares para
os universitários.

DADINHO'S 
NEWSLETTERS



EVENTOS EXTERNOS
• Palestra: Tendências do Mercado Digital 2022
• Palestra: ADSALES, Máquina de Vendas para o mercado B2B
• Palestra: Comunicação e Publicidade na era da Privacidade: o fim 

dos cookies
de terceiros e a gestão avançada de dados no marketing.

• Webinar Prêmio ABEMD – saiba como ter um case vencedor!
• Palestra: Mind The Gap – o relacionamento com clientes

começa antes do marketing
• Highlights do SXSW 2022! Na visão de quem esteve lá
• O que aconteceu com o atendimento ao cliente? Onde vamos

chegar?
• A Era do Marketing Direto acabou
• "Como usar ciência de dados para descomplicar o metaverso“
• Palestra: Aspectos práticos e jurídicos sobre acessibilidade digital e

comunicacional
• Palestra: O modelo ágil aplicado à gestão de dados
• Palestra: Mensuração de tv com kpis online
• Palestra: A economia do cliente
• Hightlights de Cannes 2022
• Palestra: Automaçãoe vendas
• Palestra: Home office - aspectos & tendências comportamentais e

trabalhistas
• Carga tributária do brasil: como lidar com esse desafio na sua

empresa
• 5G e seu impacto na transformação dos negócios
• Rolando os Dados: Palestra e cases da LGPD
• Carreira em Big Data: Por onde começar?
• A Magia dos Cases

• Cannes
• Conarec
• Prêmio APP Brasil
• Lançamento Guia de Comunicação 

Inclusiva e UinStock – Banco de
Imagens de Diversidade Brasileira

• MKT Data Science
• Digitalks
• Latam Retail Show
• Congresso Cliente S/A
• Inauguração Casa Giardini
• Innovation Experience Conference
• Cannes Lions – Palestra de Simon

Cook – Ceo do Lions Festivais
• Neuromarketing

PALESTRAS EM 2022



+40
Empresas participantes

+100hrs
Ministradas

+160
Pessoas capacitadas

CURSO DE CAPACITAÇÃO LGPD
Com temas atuais com foco em capacitar sua empresa para assuntos pertinentes a LGPD.

Orientamos e capacitamos os participantes em 4 encontros de duas horas e meia de

duração tendo uma visão geral e contamos com parceiros da ABEMD para auxiliá-los na

certificação, consultoria, Gap Analytics e treinamento.



REDES SOCIAIS

2020
Views Anual Site: 308.741
Dadinhos: 8.191
Linkedin: 1.606
Instagram: 319
Facebook: 329

2022
Views Anual Site: 751.767
Dadinhos: 10.195
Linkedin: 8.376
Instagram: 801
Facebook: 701

2021
Views Anual Site: 683.425
Dadinhos: 8.458
Linkedin: 2.867
Instagram: 627
Facebook: 683

Ano Site Dadinhos Linkedin Instagram Facebook

2020 308.741 8.191 1.606 319 329

2021 683.425 8.458 2.867 627 683

2022 751.767 10.195 8.376 801 701



Últimos 90 dias de atividade – Google Analitycs

RESULTADO DE 
ATIVIDADE NO SITE



Atividade
Pico no período de 16 a 22 de outubro

Atividade comparada ao 

mesmo período anterior, 

teve 49,9% de crescimento 

em usuários



Origem
Google e atividade de email 
Vem se destacando como 
as principais origens
de seguidores por mídia



Horário

A mancha de calor de 
usuários se mantem 
concentrada no horário 
comercial, sem nenhum 
vazamento para outros 
dias e horários



Dispositivo

A utilização de 
computadores para 
acesso de usuários 
corrobora a análise do 
horário comercial 
(acesso durante o 
horário de trabalho).

Tem mudado um pouco 
com. O crescimento de 
acessos por 
dispositivos móveis.



Páginas acessadas
Relação das páginas 
mais acessadas



Velocidade do site Comparando acessos
via dispositivo



Fluxo de usuário
Fluxo de acesso e comportamento 
do usuário até a terceira fase de 
interação



NOVOS ASSOCIADOS

ENTRADAS
2020 - 35
2021 - 33
2022- 32

35

33

32

2020 2021 2022



NOSSOS ASSOCIADOS



NOSSOS ASSOCIADOS



PARCEIROS

• Acontecendo Aqui
• APP Brasil
• Cliente S/A
• E-Commerce Brasil
• Gouvêa
• Grupo Padrão
• Iab Brasil
• Laborprint
• Megabrasil
• Meio & Mensagem
• Propmark
• Targetdata



O PRÊMIO ABEMD

O Prêmio ABEMD traz a validação de uma posição estratégica,
inteligente e efetiva a todos que o ganham, já que cada case é
analisado e avaliado pelos melhores profissionais do mercado,

sendo muito relevante para movimentar o negócio e gerar uma
grande visibilidade, pois se trata do prêmio mais tradicional e
longínquo do mercado entrando para a sua 29° edição, com foco na
mensuração de um trabalho de time.

4 categoriasCom clássicas e subcategorias versáteis que se

adaptam de acordo com o avanço da tecnologia; ganhar o troféu

mostra o valor e credibilidade da agência e marca, já que seu foco
concretiza uma alta performance com ótimos resultados.



AVALIAR E PREMIAR

Avaliação

Todos os anos, centenas de cases são avaliados por uma banca de júri com
uma analogia muito próxima a uma banca de mestrado considerando sua
estratégia, planejamento, criatividade e resultados.

O que todos esses cases têm em comum são repercussões excepcionais
com a utilização inteligente de dados em suas ações e métricas.

Premiação

São entregues os troféus Ouro, Prata e Bronze aos cases vencedores, além
das premiações especiais: Grand Prix, Melhor dos Melhores, Agência e
Anunciantedo Ano.



ALGUNS NÚMEROS

+5.000
Cases Inscritos

+1.700
Cases Premiados

+1.800
Troféus Distribuídos



PATROCINADORES

2020

2021

2022

CLIQUE AQUISeja você tambémumpatrocinador:

https://abemd.org.br/premio2022/Patrocinio-2023-s-valor-290922.pdf


NOSSO TIME

Cláudia Campos

Presidente

Elaine Paiva

Parcerias

Andreza Cagni

Associados

Carlos Fernandes

Marketing



OBRIGADO!

Entreem contato paramaiores informaçõescom Andreza Cagni no:

associados@abemd.org.br–11 99166 3825 / 99506 9621

mailto:associados@abemd.org.br

