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Marketing digital já não é novidade para as empresas: 
aproximadamente 25%1 dos gastos de marketing no Brasil 

atualmente são direcionados para esse canal. Aproveitá-lo da melhor 
forma possível, entretanto, requer que as organizações reinventem 
sua forma de atuação nessa área. Para explorarmos adequadamente  
o potencial da mídia digital, é fundamental compreender a fundo o 
consumidor, cada mais vez conectado, e como ele reage a esse tipo de 
mídia. 
 
Para entender melhor o impacto e a relação do consumidor brasileiro 
com ações de marketing digital, o The Boston Consulting Group 
realizou uma pesquisa abrangente com mais de 3 mil consumidores 
brasileiros conectados. Compartilhamos, a seguir, as principais 
descobertas e como elas ajudam a entender como o marketing digital 
pode ser potencializado no Brasil.

CONSUMIDORES BRASILEIROS SÃO ALTAMENTE RECEPTIVOS 
A ANÚNCIOS DIGITAIS
Os usuários de internet são altamente receptivos a anúncios digitais 
no Brasil. Diferente do que muitos podem imaginar, o consumidor 
brasileiro tende a clicar em anúncios pagos, principalmente se for em 
temas de seu interesse. Além disso, ele também está aberto a trocar a 
sua atual opção de compra por uma oferta mais personalizada. 

Esse tipo de comportamento reforça como é relevante as empresas 
atuarem de forma precisa em marketing digital no Brasil e a 
oportunidade única de identificarem, em escala, quem são seus 
consumidores e quais as suas preferências, promovendo ativação 
digital mais personalizada, aumentando sua eficiência e impactando 
positivamente os seus resultados.

JORNADA PARA ATINGIR A MATURIDADE DIGITAL
Explorar esta oportunidade é uma jornada de transformação da 
função de marketing nas empresas, pois requer novas competências 
que tipicamente não faziam parte da área de marketing, além da 
incorporação de novos modos de trabalho e times ágeis, bem como 
uma cultura de teste e aprendizado. Da mesma forma, também 
requer evolução na integração de dados, tecnologias e implementação 
de métricas acionáveis.

PREFÁCIO
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INTRODUÇÃO

Aoportunidade de ter um engajamento mais próximo com o consumidor alterou os padrões 
de investimento em marketing e fez com que as empresas passassem cada vez mais a investir 

pelos canais on-line no relacionamento com os seus consumidores. Só no Brasil, o total de 
investimentos em marketing digital registrado em 2017 foi de R$ 12,4 bilhões, o que revela um 
crescimento de 28% ao ano desde 2011. Esse patamar, apesar de relevante, ainda é tímido quando 
comparado com mercados mais maduros. Nos Estados Unidos, a participação de marketing digital 
chega a 44% dos investimentos publicitários. Já no Reino Unido, esse número chega a 61%. Estima-
se que em 2022, investimentos com anúncios digitais possam chegar a quase R$ 21 bilhões, 
resultado da onda digital que influenciou mudanças nos dois principais agentes desse mercado: as 
empresas e os consumidores. 
 
Globalmente, a inserção de tecnologia digital no cotidiano das empresas tem modificado, entre 
outros fatores, o modo como elas se relacionam com seus clientes. De modo geral, há uma oferta 
cada vez maior de produtos e serviços em canais digitais, praticamente em todos os segmentos de 
mercado. Como consequência, no marketing existem oportunidades inéditas de engajamento com 
consumidores de forma cada vez mais efetiva e personalizada, por meio de mídias digitais e 
plataformas de CRM.

Por parte dos consumidores, é preciso reconhecer que houve uma transformação e evolução das 
suas necessidades e expectativas. A começar pelo crescente alcance do acesso à internet no Brasil, 
que abarcava 33% da população em 2009 e passou para 61% em 2018, chegando a 128 milhões de 
internautas. Como consequência do acesso ao mundo digital, os hábitos de consumo se 
transformaram e é crucial que as empresas entendam e captem quais as melhores formas de 
interação com seu público, por quais plataformas e qual o melhor momento para isso.

Nesse contexto, buscando compreender as transformações no comportamento e nas expectativas 
do consumidor e os impactos de marketing digital em seu dia a dia, o BCG realizou uma pesquisa 
com mais de 3 mil usuários de internet no Brasil. Pela pesquisa, aplicada em todas as regiões do 
país, foi possível identificar as influências dos canais digitais na jornada do consumidor e sua 
receptividade e preferências aos tipos de anúncios de marketing digital em diferentes indústrias. 
Por fim, elencamos seis principais viabilizadores que as empresas precisam desenvolver para 
conseguir satisfazer as novas demandas dos consumidores por meio do marketing digital.
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CONSUMIDORES ESTÃO 
MAIS CONECTADOS DO 
QUE NUNCA

A difusão abrangente do acesso à 
internet é uma realidade no Brasil. 

Nosso estudo aponta que dos 128 milhões de 
internautas, 83% utilizam a rede há pelo 
menos 6 anos. E ainda que as classes A e B 
tenham sido as primeiras a obter tal acesso, 
90% da classe C já está conectada. Além do 
acesso consolidado, os usuários estão 

altamente conectados ao longo do dia. 60% 
deles passam pelo menos 6 horas on-line 
diariamente, sem considerar o tempo gasto 
na internet dedicado ao trabalho. A alta 
conectividade é ainda maior entre usuários 
de 18 a 34 anos, dos quais 67% passam mais 
de 6 horas do dia on-line. 

Tempo de acesso à internet em anos e corte do tempo de acesso por classe social

94% 88%

19%

5%
88%

C

Tempo de acesso por classe social

B

3%
10%

A

1%
5%

76%

>6 anos 0 - 2 anos6 - 2 anos

Nota: Questão: "Há quanto tempo você acessa internet?" (N=3037).

83%

11%
3%

Tempo 
de acesso
à internet

figura 1 | Brasileiros Estão Conectados em Todas as Classes Sociais 
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Grande parcela do amplo alcance da internet 
e da alta conectividade dos brasileiros se 
deve à transição do desktop para o 
smartphone como principal dispositivo de 
acesso. A combinação entre a mobilidade e a 
possibilidade de conexão dos dispositivos 
móveis permite uma maior facilidade de 
navegação no mundo digital. O sucesso dessa 
combinação resulta em 46% dos internautas 
declarando o smartphone como seu principal 
dispositivo de acesso à internet. Se 
consideradas as faixas etárias entre 18 e 35 
anos, essa proporção é de 53%. Para faixas 
etárias acima dos 35 anos, notebooks e 
desktops ainda possuem maior importância 
e, juntos, são os principais dispositivos de 
acesso para 60% dos usuários acima de 50 
anos. 

O nível de penetração das redes sociais 
também impressiona no Brasil: 85% dos 
brasileiros utilizam ao menos uma rede 
social. Entre as redes sociais mais acessadas 
lideram WhatsApp e Facebook, difundidas 
entre todas as faixas etárias analisadas. 
Instagram é a terceira rede mais popular, 
porém com concentração maior na população 
entre 18 e 34 anos.

Compras On-line
Ainda com relação às atividades realizadas 
em plataformas digitais, 65% dos 
respondentes afirmam já fazer compras on-
line. A proporção entre compras realizadas 
on-line e off-line varia entre as indústrias 
analisadas: serviços financeiros e viagens 
lideram o ranking das indústrias mais digitais. 
Entretanto, em outros setores, o espaço para 
crescimento de transações on-line ainda é 
expressivo.

Ao comparar o grau de preferência dos 
consumidores por compras via canais digitais 
frente ao atual nível de compra on-line, há 
indícios de que a relevância da internet deve 
aumentar nos próximos anos para todos os 
setores.

Em alimentos e bebidas, por exemplo, 
somente 4% dos usuários realizaram sua 
última compra on-line. Em contrapartida, 
17% deles dizem que sua primeira opção de 
compra para alimentos e bebidas é digital, e 
esse número tende a crescer, haja vista a 
tendência global de transformação na 
indústria que se concretiza em 
movimentações de mercado, como na compra 
da Whole Foods pela Amazon. Esta tendência 

Tempo gasto online por dia
Desconsiderado o tempo 
dedicado ao trabalho

Total

59%

36%

5%

Nota: Questão: "Pensando no seu uso no último mês, em média quantas horas você fica online por dia? Por favor, não considere as horas que você 
gasta na Internet dedicadas ao seu trabalho." (N=3037).

Tempo gasto online por faixa etária

66+

29%

4%

18-24

67%

31%

2%

30%

49%

21%

50-65

43%

48%

9%

35-49

55%

39%

5%

25-34

67%

6 - 2horas Até 2 horas>6 horas

Intensidade do uso diário de internet no Brasil

Figura 2 | Brasileiros Estão Fortemente Conectados Durante o Dia 
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também se repete em outras indústrias, como 
vemos na figura 4. 

Por outro lado, para indústrias como as de 
viagens e serviços financeiros, a natureza do 
serviço e o engajamento mais contínuo 
(viagens: fazer check-in, acompanhar 
pontualidade; serviços financeiros: consultar 
saldo e extrato bancário, fazer pagamentos 
etc.) torna o meio on-line a solução natural 

pela praticidade, conveniência e 
tempestividade do canal, atendendo um 
consumidor cada vez mais conectado. Em 
viagens, por exemplo, 77% dos consumidores 
dizem ter realizado sua última compra on-
line.

O perfil de engajamento e combinação de 
canais utilizados pelo consumidor variam 
intrinsecamente com a natureza da categoria 

Canais utilizados em sua última compra, por indústria

Nota: Indústria automobilística não incluída devido a diferente legislação de compra. N=3037, única resposta permitida. 
Questão: "Selecione o último local onde você realizou sua compra". 1. Questão para Serviços Financeiros: "Selecione o último 
canal no qual você realizou interações com seu banco/instituição financeira."

36%26% 32%4%

68% 40%64%

60% 77%

74% 23%96%

Alimentos 
e bebidas Cosméticos Telecom Vestuário

Serviços
financeiros1 Viagens

Online

Offline

figura 3 | Em Alguns Setores, Consumidores Indicam que Mais de 50% de sua Última Transação  
foi Realizada On-line

Nota 1.Questão: "Selecione o último local onde você realizou sua compra", para Serviços Financeiros: "Selecione o último canal no qual você realizou interações com seu 
banco/instituição financeira". 2. Questão: "Selecione o principal meio por onde você prefere comprar", para Serviços Financeiros: "Selecione o principal meio por onde você prefere 
interagir com seu banco/instituição financeira." (N=3037).

ViagensTelecom

6.8

10.6
12.8

CosméticosAlimentos 
e Bebidas

Vestuário Serviços 
Financeiros

8.9
7.1

18.4

Diferença entre nível de preferência e compra efetiva (p.p.)

figura 4 | Preferência de Compra On-line é Significantemente Maior que Atual Nível de Compra
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de consumo e o serviço em questão. No 
entanto, a evolução do consumidor, cada vez 
mais digital, e o desenvolvimento acelerado 
de novas tecnologias e modelos de negócio 
torna uma questão de tempo – cada vez 
menor – para que haja a participação 
relevante do canal on-line em todas as 
indústrias.

Compras Off-line, Buscas On-line
Mesmo para quem não faz compras on-line, o 
papel do meio digital tem se intensificado. 
Ainda que consumidores comprem off-line, 
eles estão conectados à internet e são 
usuários regulares das plataformas digitais. 
Assim, práticas de digital marketing se 
desenvolvem em um maior nível e a 
influência exercida por meio de canais 
digitais vai muito além da etapa de compra 
on-line em si. Os pontos de contato podem e 
devem ser melhor aproveitados para 
promover a interação entre o consumidor e a 
marca, quesito no qual o marketing digital 
tem atuado e ganhado relevância, ao longo 
de todo o ciclo de relacionamento, do 
awareness à retenção.

55% dos consumidores procuram por novas 
marcas ou produtos no meio digital para 
compras off-line. Mesmo no ramo de 
alimentos, que tem apenas 4% das compras 

on-line, 33% dos consumidores buscam por 
novos produtos ou marcas on-line antes de 
realizar a compra. Em cosméticos, essa 
variação também é muito alta. Enquanto 26% 
dos consumidores consultados já realizam 
compras on-line, quase metade utiliza 
plataformas digitais para pesquisar marcas e 
produtos.

 
 
Notas 
1. Fonte: eMarketer.

19%37%

63%58%50%49%48%33%

42%50%51%52%67%

81%Online

Offline

Alimentos 
e bebidas Cosméticos TelecomVestuário

Serviços
financeiros1 ViagensAuto

Nota: 1. Questão: "Ranqueie as 3 plataformas mais importantes nas quais você busca por novas marcas ou produtos." Até 3 respostas permitidas. 
Somente primeira opção apresentada. (N=3037)

Canais em que os usuários buscam por novas marcas e produtos
(Online vs Offline)

figura 5 | Plataformas Digitais são Fortes Canais de Awareness na Maioria das Indústrias
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O IMPACTO DE MARKETING 
DIGITAL NA JORNADA DE 
COMPRA

Com o avanço dos canais digitais ao 
longo de todo o funil de compra, há 

possibilidades cada vez maiores para que 
dados e marketing digital sejam explorados 
de maneira cada vez mais personalizada.

Entretanto, à medida que se multiplica e 
intensifica a ativação digital dos 
consumidores, é cada vez mais importante 
entender como o consumidor é impactado e 
qual o nível de abertura para ações de 
marketing digital e sua aplicabilidade e 
eficiência:

 • O que os consumidores pensam sobre os 
anúncios e mídias digitais? 

 • Qual a melhor forma de abordá-los? 

 • Existe alguma barreira de acesso? 

 • Uma ação de marketing digital pode 
influenciar a compra de um produto ou 
serviço? 

Ao explorar esses questionamentos, 
chegamos a seis aprendizados relevantes 
sobre a relação dos clientes com o marketing 
digital:

1. Clientes já são altamente expostos a 
ações de marketing digital. As empresas 

têm aproveitado os ambientes digitais 
para ampliar seus pontos de contato com 
consumidores cada vez mais conectados. 
Quase 70% dos usuários declararam ter 
sido expostos no último mês a anúncios 
em seu e-mail ou redes sociais, 56% a 
anúncios de vídeos e 47% a banners em 
websites e a resultados de buscas 
anunciadas. 

2. Alta receptividade dos internautas para 
anúncios e pontos de contato digitais. 
Os anúncios digitais têm receptividade 
bastante positiva entre internautas 
brasileiros. De maneira geral, 56% deles se 
declaram inclinados a clicar em algum 
anúncio digital quando o vê. Esse número 
varia de acordo com os tipos de formato, 
chegando a 77% de receptividade em 
e-mails e 67% em resultados de busca.  
Por outro lado, a receptividade a anúncios 
em Apps e vídeos no Brasil ainda é 
incipiente.

3. Diferenças relevantes de receptividade 
entre regiões e faixas etárias. A 
receptividade a anúncios varia entre as 
regiões. O Norte e o Nordeste, por 
exemplo, possuem os maiores níveis de 
abertura a anúncios, com respectivamente 
61% e 60% dos usuários sendo 
positivamente receptivos aos ads. No Sul, 
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região menos receptiva, essa proporção cai 
para 50%. Sob a perspectiva de faixas 
etárias, usuários entre 18 e 24 anos são 
menos acessíveis a anúncios, sendo que 
52% desses clicam ou ficam tentados a 
clicar. Para usuários entre 50 e 65 anos, 
essa proporção é de 57%.

4. Baixa rejeição relativa a marketing 
digital. Outro ponto que reforça o 
potencial de marketing digital no Brasil é 
o fato de o país apresentar a menor taxa 
de uso de ad blockers - extensões criadas 
para bloquear anúncios. De acordo com a 
Kantar Media, a média global de uso 
dessas extensões é de 20%, enquanto a 
brasileira é de 16%. Adicionalmente, 
smartphones e tablets são os aparelhos 
que apresentam o menor índice de uso de 
ad blockers pelos usuários.

5. Alto poder de influência nas compras 
do consumidor. Além da receptividade 
positiva, os anúncios digitais também têm 
alto poder de influência sobre as compras 
realizadas. 66% dos usuários de internet 
afirmam já terem feito compras 
influenciados por anúncios on-line. Esse 
valor se mantém alto inclusive entre 
aqueles que realizaram a última compra 
off-line: 56% adquiriram um produto ou 

serviço por influência de anúncios digitais. 
A principal influência dos anúncios na 
decisão de compra foram os benefícios 
oferecidos (descontos, garantia estendida 
e combo de produtos ou serviços foram as 
principais razões).

6. Personalização é fundamental para 
aumentar receptividade e efetividade 
junto aos clientes. O maior potencial e 
promessa do marketing digital é viabilizar 
a precisão, diferenciação, relevância e 
personalização em escala, ou seja, dirigir 
ao máximo conteúdos e ativações 
ultrassegmentadas e individualizadas. Os 
consumidores reconhecem o valor da 
personalização e são substancialmente 
mais receptivos a um conteúdo de seu 
interesse, abertos a mudar de marca e de 
opção de compra mediante maior 
personalização.

A abertura dos internautas a anúncios pode 
ser alavancada ao apresentar-lhes ads que 
sejam de seu interesse, o que acarreta uma 
variação positiva substancial no nível de 
interesse no clique. Vide o exemplo das redes 
sociais, cuja receptividade passa de 52% em 
anúncios comuns para 74% naqueles que 
apresentam conteúdo interessante aos olhos 
dos usuários. Adicionalmente, mais de 60% 

31% 35%
52%

67%
77%22% 22%

22%

20%42%
26%

14%

Banners em 
websites

Pesquisa pagaRedes sociais

10%

E-mail

13%

Apps

47%

56%

Reação dos usuários 
a anúncios em geral

25%

19%

Total

1. Apps de mensagem: WhatsApp, Messenger, etc. Nota: n=3037. Única resposta permitida. Questão: "Com relação a anúncios em geral, como você geralmente reage a eles?" Reação 
positiva inclui respostas das alternativas "Sempre cliclo" e "Fico tentado a clicar", enquanto reação negativa inclui "Nunca clico" e "Fico tentado a não clicar".

Reação negativaIndiferenteReação positiva

Reação dos usuários por anúncio por canal

figura 6 | De Maneira Geral, Usuários São Receptivos a Anúncios, com Alto Interesse em Clicar em Ads 
em Diferentes Canais
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dos usuários estão dispostos a comprar mais 
de uma marca ou serviço e até trocar a atual 
opção de compra por uma em que a 
experiência seja mais personalizada.

O grande interesse por personalização e a 
propensão a compartilhar dados pessoais 
reforçam a necessidade de buscar formas de 
personalizar o tratamento dos consumidores. 
Entender quem é o consumidor, qual sua 
jornada de compra e quais os melhores 
momentos para interagir com ele são alguns 
dos diversos desafios que se apresentam a 
partir da inserção de consumidores e 
empresas no mundo digital, desafios esses 
que podem ser superados por meio do 
marketing digital.

Mudanças dessa proporção são 
desafiadoras para serem 

implementadas, mas as recompensas são 
proporcionais aos desafios. Apesar das 
dificuldades impostas para incorporar todos 
os viabilizadores às empresas, quanto antes 
as empresas iniciarem (ou acelerarem) sua 
jornada em marketing digital, mais rápido 
elas verão os benefícios resultantes em seus 
negócios. 

Nota: n=3037.

64%

20%

16%

Interação 
personalizada me 

faria comprar mais 
de uma marca

63%

21%

16%

49%

13%

38%Experiência 
personalizada me 
faria trocar opção 

de compra

Eu compartilharia 
dados pessoais 

por ofertas 
personalizadas

"Selecione a alternativa que melhor reproduz sua opinião referente 
às afirmativas abaixo"

Concordo Indiferente Discordo

figura 7 | Internautas Valorizam Interação Personalizada, Porém seu Interesse em Compartilhar Dados 
Pessoais é Menor
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COMO ATINGIR A 
MATURIDADE EM 

MARKETING DIGITAL

Marketing digital apresenta uma 
grande oportunidade de engajar os 

consumidores e, se implementado de maneira 
adequada, pode trazer altos retornos 
financeiros. Companhias que atingem 
maturidade em marketing digital podem 
alcançar resultados impressionantes, com 
reduções de custos de até 30% e aumentos na 
receita de até 20%. Para capturar essa 
vantagem, elencamos seis principais 
viabilizadores para que empresas possam 
angariar essa oportunidade.

Apresentamos, abaixo, um sumário desses 
viabilizadores, estruturados e abordados em 
maior profundidade no estudo de Data 
Driven Marketing, realizado pelo BCG em 
parceria com o Google no Brasil. Ao analisar 
o nível de maturidade de diversas empresas 
em data driven marketing, identificamos 
diversos desafios, tanto organizacionais 
quanto tecnológicos. As empresas possuem 
dificuldade em conectar dados por meio de 
pontos de contato com os clientes, dependem 
de processos manuais por falta de 
automação, não conseguem atribuir valor aos 
seus pontos de contato com os consumidores 
e sofrem por uma má coordenação das 
diversas funções. Dos seis viabilizadores 
levantados pelo BCG, três são tecnológicos e 
três são organizacionais, e acreditamos que 
todos são essenciais para atingir um alto 
nível de maturidade em marketing digital.

Dados conectados. Empresas maduras são 
capazes de conectar todas as fontes de dados 
de sua companhia, on-line ou off-line, e 
construir uma perspectiva completa do 
consumidor. Ter dados conectados é essencial 
não somente para marketing, mas também 
para a aplicação de novas tecnologias para 
uma série de necessidades e funcionalidades 
do negócio.

Automação e tecnologia integrada. As 
companhias precisam construir um conjunto 
de ferramentas tecnológicas de marketing 
que permita automação de dados e 
disponibilização de conteúdos em escala. 
Empresas maduras utilizam ferramentas 
como web analytics capabilities, CRM, 
tecnologia de publicidade integrada e 
automação para personalização de 
mensagens. 

Métricas acionáveis. Anunciantes 
orientados por dados são capazes de 
identificar o valor de cada ponto de contato 
com os consumidores ao longo da jornada de 
compra, a fim de gerar indicadores e conectar 
essas ativações do cliente com resultados da 
empresa, como impacto nas vendas ou no 
lucro. Eles são capazes de saber o que os 
consumidores estão pensando, em que 
estágio do funil de compra se encontram e 
por qual motivo eles querem comprar 
determinado produto. 
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Parcerias estratégicas. É fundamental para 
os anunciantes buscar efetiva colaboração 
entre agências e provedores de tecnologias  
de marketing para desenvolver internamente 
as competências de conhecimento do cliente, 
tecnologia, analytics, e os dados. 

Competências estratégicas. Passa a ser 
necessário não somente identificar, contratar 
e treinar talentos como data scientist e 
experts. É preciso saber integrá-los com 
demais membros da área de marketing e 
negócio para produzir times efetivamente 
multifuncionais.

Novas formas ágeis de trabalho e 
estabelecimento da cultura do "testar e 
aprender, e falhar rápido”. Uma 
organização ágil requer que sejam 
repensadas maneiras de trabalho com ciclos 
mais curtos de planejamento e execução de 
campanhas e times multidisciplinares, 

incluindo agência, áreas de negócio, marca, 
mídia e mensuração. Também é preciso 
incorporar a prática do testar e aprender  e 
falhar rápido, que visa a identificar testes e 
aprimorar a eficácia da execução e falhas 
logo no início, aprender, otimizar e seguir  
em frente. Muitas vezes a implementação 
dessa nova dinâmica de trabalho é a etapa 
mais difícil.

Mudanças dessa proporção são 
desafiadoras para serem 

implementadas, mas as recompensas são 
proporcionais aos desafios. Apesar das 
dificuldades impostas para incorporar todos 
os viabilizadores, quanto antes as empresas 
iniciarem (ou acelerarem) sua jornada em 
marketing digital, mais rápido elas verão os 
benefícios resultantes em seus negócios.

Conexão
de dados

Mensuração
Acionável

Automação & 
Integração
tecnológica

Cultura ágil, de teste 
e aprendizado

figura 8 | Fatores de Sucesso Técnicos & Organizacionais
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O The Boston Consulting Group
tem outros artigos e relatórios
publicados sobre o tema de
Marketing Digital. Alguns
exemplos estão listados aqui.

The Building Blocks of 
Personalization
Maio de 2018 

Mastering Digital Marketing 
Maturity 
Fevereiro de 2018

The Digital Marketing Revolution 
Has Only Just Begun 
Maio de 2017

Profiting from Personalization 
Maio de 2017

OUTRAS PUBLICAÇÕES
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