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Este ano cerca de 3 mil anunciantes, prestadores de serviços e 
outros participantes da indústria ofereceram seus insights para 

nos ajudar a entender como a prática do Marketing Orientado por 
Dados está se adaptando face a um fluxo constante de mudanças 

tecnológicas, macroeconômicas e nas mídias

Composição do Painel

Dados tornaram-se um ativo
de marketing indispensável.

Empresas/Anunciantes: 41,1%

Editoras/Veículos: 5,9%

Prestadores de Serviços de Marketing: 30,6%

Desenvolvedores de Tecnologia de Marketing
e Publicidade: 6,6%

Outros: 15,8%

Foram entrevistados
profissionais de marketing e 
publicidade de 18 mercados 
globais

Uma clara maioria [79,6%] dos entrevistados 
globais disse que os dados dos clientes são 
críticos para seus esforços de marketing e 
publicidade

Marketing orientado
por dados funciona.  

2016: “O Ano da Mensuração”.

Como os profissionais estão obtendo mais
valor do marketing orientado por dados?

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.

63,7% dos profissionais 
entrevistados disseram que 
suas organizações compram 

dados de terceiros para 
apoiar suas campanhas 

segmentadas

89,6% dos profissionais 
entrevistados disseram 
que suas organizações 

segmentam dados

82% dos profissionais
entrevistados disseram que suas 

organizações mensuram os 
resultados de campanhas

realizadas através de
múltiplos canais

O avanço do Marketing Orientado por Dados começa com a
maneira como as empresas fazem negócios.

Os profissionais entrevistados disseram que o aperfeiçoamento dos
processos internos de suas organizações daria a maior contribuição
para o avanço de suas iniciativas de Marketing Orientado por Dados.

“Onboarding” oferece esperança, mas ativação continua difícil.
Os entrevistados veem grande potencial na capacidade de
conectar informação o�-line e online para obter mais engajamento
nos diversos cenários – mas poucos começaram a experimentar
as oportunidades disponíveis

Nenhum fator isolado parece ameaçar a curto prazo a
                           viabilidade do Marketing Orientado por Dados

Ainda assim, 44,3% dos entrevistados disseram que o
fortalecimento das regulações de dados representaria o
obstáculo potencialmente mais ameaçador para suas iniciativa
de Marketing Orientado por Dados


