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A era da Revolução digital
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Dados da Internet no Brasil

71% dos  

Brasileiros  

acessam a  

internet

Dos    

Conectados,  

87% têm perfil 

no Facebook

127
Milhões de  

conectados,

98%  entre 

18 e 65 anos

Compra  

online: 23,7%  

de Modas,  

Acessórios e  

Beleza*

*Seguida de Eletrodomésticos com 12,3%, Estética e Saúde com 12,2%, Informática com 9% e Livros, Jornais e Revistas com 8%

41% já

compra

online

46% dos  

conectados  

têm medo de  

comprar



#novosconsumidores









Uso Pessoal, Profissional e Comercial

Mais de um bilhão de usuários no mundo

Grupos de interesse

Pequenos e Médios Empresários

Perfis e FanPages - 5.000 e ilimitados

Impulsionamento de Publicações

Expresse-se, posicione-se, reclame,  

viva!

Fraudes, Fake News e "Orkutização"







Fotos

Vídeos

#Hashtags

Conte 

algo

Promoção

Dicas

Moda

Gastronomia

@pessoas

Dia a Dia

Stories





youtube.com/editor





Celular leva o mundo até você



O celular já é o maior meio de acesso à Internet e

redes sociais no Brasil. São mais de 126 milhões

de brasileiros utilizando o aparelho para se

conectar. (F/Nazca e Datafolha, 2018)



Vamos entender o poder do mobile.

4

Não se trata de um hábito , 
estamos falando de uma nova 
CULTURA Mobile

96%

70%

98%

83%

40%

Da população do mundo 
possui um celular

Destes possuem um 
smartphone

Usam o celular como 
principal fonte de acesso a 
internet

Dos brasileiros com 
smartphone não saem de 
casa sem eles

Preferem ficar sem TV que 
sem seu smartphone



# desconectardistraídos



















oneuromarketing

explica. 
Pessoas compram

entretenimento.



Será o fim de qualquer 
coisa que não nos 
entreter



“Marketing as  

interruption isover”
DavidBeebe

VP,Global Creative, Marriott International



É preciso criar uma experiência





A era da 

criatividade &

do foco nas pessoas



As empresas 

investem uma 

BALA para 

INOVAR e 

deixar as 

coisas como 

elas estão. 









Como sua empresa ou você se relaciona 
com este novo consumidor?















Por que os jovens já não 
querem comprar carro nem 

casa própria?



“Tradicionalmente, 
o que se convencionou 

chamar de sucesso
é medido pelo fato 
de ter casa própria 

e carro. Mas isso já não
é mais assim. A cada dia, 

aumenta o número 
de jovens que optam 
em não adquirir este 

tipo de bens”

















“Um mundo novo?”



Não existem mais consumidores…



E sim, Pessoas…



O novo
consumidor:
Prosumer

Alvin Toffler – “A terceira onda”



“O poder dos Fs

Followers, Friends 

& Fans”





Romper 
modelos



As mudanças
vão doer…



Sincronizar comportamentos



Conectar pessoas













E o que esperar do tal…

























“Não use velhos mapas
para descobrir novas terras.”

Gil Giardelli
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