
IAB debate tendências da publicidade
Mercado O AdTech e Data, realizado semana passada, em São Paulo, mostrou a importância do correto uso de uma boa base de dados
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Ken Weyel, da Microsoft: é importante usar o Big Data corretamenteAlessander Firmino e Carla Gagliardi, ambos do Banco Itaú

te importante e está comprovado 
que usar histórico de navegação 
para isso melhora o resultado da 
campanha.” Segundo ele, o anun-
ciante quer falar com o público 
certo, mas também está preocu-
pado com o contexto. O executi-
vo disse também que os veículos 
precisam investir em conteúdo 
segmentado e privilegiar as cam-
panhas com esse perfil. 

Janette, por sua vez, falou so-
bre o crescimento do espaço das 
redes sociais. Para ela, o Twitter, 
por exemplo, é uma rede de in-
teresse, onde você conecta suas 
paixões naquele exato momento e 
compartilha situações rotineiras, 
como quando se está com fome. 
“Em média o consumidor faz o 
unlock do seu telefone 110 vezes 
por dia. As marcas que conse-
guirem fazer uma presença mais 
constante são marcas que farão 
parte destes momentos pessoais.” 
Para ela, o principal motivo pelo 
qual consumidores retweetam 
uma marca é porque gostam do 
seu conteúdo e isso tem que ser 
levado em conta.

p or  Andréa  Va le r io 

Promovido pelo comitê de 
AdTech do IAB Brasil (Interac-

tive Advertising Bureau), foi rea-
lizado na última terça-feira (12), 
em São Paulo, o AdTech e Data. O 
evento contou com apresentações 
de profissionais experientes, que 
discutiram o desenvolvimento do 
mercado de marketing e publici-
dade digital. Ken Weyel e Kelly 
Thomas, ambos da Microsoft, por 
exemplo, falaram sobre a impor-
tância de usar corretamente o Big 
Data. Ambos concordam que o 
maior problema é como as empre-
sas estão gerenciando o grande 
volume de informação que circu-
la pela agência. Segundo Weyel, 
todos imaginam que uma busca 
tem a ver apenas com dados, que 
é preciso somente observá-los em 
tempo real para satisfazer o clien-
te. Mas, para o executivo, quando 
se pensa nesse tipo de informa-
ção, é preciso levar em conta não 
só os próprio dados, mas também 
os públicos e os de terceiros.

Para Kelly, se bem aproveita-
do, o Big Data mostra o caminho, 
a hora e o dispositivo certo. Se-
gundo a executiva, é preciso faci-
litar, no entanto, o gerenciamento 
dos dados para o anunciante con-
seguir o resultado esperado, da 
melhor forma possível.

Também participaram do 
evento Alessander Firmino, da 
Criteo, e Carla Gagliardi, do Ban-
co Itaú. Ambos abordaram “Co-
mo aumentar as conversões com 
o uso do Big Data e display perso-
nalizada de recomendação”.

Durante sua apresentação, Car-
la destacou um case do Itaú, em 
que, segundo ela, a instituição 
montou um time para elaborar 
uma mesa de performance para 
vender cartão de crédito. “O ban-
co utilizou toda a estrutura neces-
sária e envolveu toda a equipe do 
Itaucard, Redecard e Itaú Seguros 
em torno do mesmo objetivo.” 

Segundo Firmino, a ideia era 
aumentar o alcance das campa-

nhas, com o menor custo por 
proposta. Ele contou que foi im-
plementada uma parceria com o 
call center, que convertia todas as 
ligações recebidas para ter certeza 
que o cadastro seria feito. “Com 
isso, a meta foi atingida e o ban-
co conseguiu entregar a proposta 
certa para o cliente certo, graças 
ao uso correto das tecnologias e 
ferramentas disponíveis.”

BASE
Durante o encontro também foi 
abordado “Tudo começa com 
uma boa base de dados”. Entre os 
debatedores estiveram Fernando 
Rosolem, da Serasa Experian, e 
Adriano Brandão, da Navegg. 

De acordo com Brandão, o 
mercado está acostumado a só 
conhecer seus próprios clientes, 
mas hoje a tecnologia não ape-
nas permite que se registre tudo 
como também possibilita que se 
faça relações. “Vivemos na era do 
consumidor anônimo. Nem sem-
pre ele já é seu comprador regis-
trado, mas basta que se observe, 
para reverter o jogo. Hoje, uma 

simples escolha que é feita em 
seu site, já revela muito sobre esse 
possível comprador.” 

O executivo disse ainda que 
fontes externas de dados podem 
enriquecer facilmente as infor-
mações que você já tem. “Além 
disso, dados de terceiros possibili-
tam a busca de consumidores que 
você ainda não conhece.” Para ele, 
quanto mais dados, mais preciso 
será o seu trabalho, seja em rela-
cionamento ou em prospecção.

Fernando Rosolem, por sua 
vez, afirmou que não vê grandes 
iniciativas das empresas off. “Ti-
ramos muitos dados do offline 
e temos sido questionados em 
como utilizar esses dados dentro 
do ambiente online. É muito cres-
cente a procura por esse tipo de 
serviço. Temos escassez de pro-
fissionais que atuam com isso e 
precisamos de mais especialistas 
para esse movimento.”

Segundo ele, existe uma crise 
de identidade em consultorias de 
tecnologia e agências, cada uma 
delas que tinha uma área muito 
especializada, está sentindo falta 

da outra ponta. “Agora está vi-
rando commodity e as empresas 
estão percebendo que precisam 
se estruturar do ponto de vista 
técnico para fazer uso pleno des-
sa capacidade toda que elas pro-
duzem.”

Kirk McDonald, da Pubma-
tic, também esteve no AdTech. 
Segundo ele, veículos do mundo 
todo vêm se deparando cada vez 
mais com um desafio de enfren-
tar o crescimento da tecnologia de 
Real-Time Bidding (compra e ven-
da de mídia em tempo real). Mas, 
segundo o executivo, a mídia pro-
gramática não é só RTB, é preciso 
aplicar o processo de tecnologia 
para o fluxo da informação. 

O executivo destacou que é 
preciso ficar atento porque, até 
2017, o RTB vai ser responsável 
por 37% das receitas dos anún-
cios digitais. Outro ponto aborda-
do por ele é a importância de bus-
car um parceiro adequado e estar 
atento, porque a palavra-chave 
para o sucesso de um negócio é 
controle. “Estamos nos movendo 
para uma economia sustentável. 

E se você não conseguir medir 
em real-time, o seu negócio não 
vai pra frente.”

PuBlicidAdE
“Dados como valor de publicida-
de” foi mais um assunto tratado 
no encontro. Paris Piedade, da 
Rede Globo, Enor Paiano, do UOL, 
e Janette Shigenawa, do Twitter, 
foram os palestrantes. Segundo 
Piedade, quando se trabalha com 
TV ou rádio, o sinal é mandado 
pelo ar e as pessoas consomem 
o conteúdo. “Não conseguimos 
saber se o telespectador recebeu 
esse sinal ou não, e é por isso que 
contamos com as pesquisas.” Ele 
lembra que no modelo digital, 
como é muito mais fragmentado, 
há mais pontos de contato e mais 
retorno. “Existe uma conexão 
com o usuário e isso muda mui-
to a capacidade de medir, muda 
para o anunciante, para a tecnolo-
gia e isso torna tudo mais amplo.” 

Já Paiano ressaltou que veicu-
lação segmentada entrega melho-
res resultados. “Saber o perfil de 
navegação do internauta é bastan-
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digital Com apoio da Abradi, Secom altera parâmetros de edital para escolha de agências para critério técnico em vez de hora-homem
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Ritter: “com parametrização técnica, você desperta o interesse de grandes agências”Gibboti : “essa talvez seja a maior conquista do ano. Foi um exercício de paciência e respeito”

lideranças de agências é que esse 
potencial aumento de oferta jo-
ga a favor do mercado como um 
todo, uma vez que os clientes sa-
berão como avaliar os trabalhos 
ofertados em licitação pela ques-
tão de primazia técnica. 

“Vejo empresas que se ven-
diam como de marca e varejo co-
meçando a olhar para esse setor. 
Tem uma crise se desenhando no 
ano que vem e isso pode encolher 
o mercado, por isso algumas agên-
cias começam a se interessar pelo 
poder público. É preciso ter las-
tro para sobreviver”, opina Luiz 
Villar, da Casa Digital, que atende 
os governos do Rio de Janeiro e 
Distrito Federal, as prefeituras 
do Rio de Janeiro e Salvador e a 
Caixa Econômica Federal. “Quan-
to mais o mercado amadurecer e 
as agências estiverem preparadas 
para disputar em alto nível, me-
lhor, todo mundo ganha”. 

por  Fe l ipe  Co l l ins  Figueiredo

O modelo pelo qual o governo 
escolhe as agências digitais 

para contas públicas passou por 
reformulação. Em uma iniciativa 
da Secom (Secretaria de Comu-
nicação Social da Presidência da 
República) em parceria com a 
Abradi (Associação Brasileira das 
Agências Digitais) e outros órgãos 
que norteiam o setor, os parâ-
metros de licitação para serviços 
digitais foram alterados, e agora 
estão mais focados na questão 
de entrega, técnica e excelência 
criativa, mitigando a importância 
da guerra de preços e do quesito 
hora-homem.

A primeira licitação com os 
novos guidelines é justamente da 
Secom, para atender os portais 
da Presidência, da própria secre-
taria e também o Brasil.gov.br. A 
verba para tal trabalho é de R$ 45 

milhões, excluindo a compra de 
mídia, a ser dividida entre duas 
agências. Sem a guerra de preço, 
a remuneração passa a ser isonô-
mica, dentro de uma faixa esti-
mada por um pool de 18 filiadas 
da Abradi. 

Ao todo, são 70 entregáveis 
avaliados, subdivididos em ca-
tegorias como design, apresen-
tação, planejamento estratégico, 
planejamento tático, métricas e 
avaliações, conteúdo, peças digi-
tais, tecnologia, vídeo, áudio, fo-
tografia, redes sociais, monitora-
mento e atendimento.

“Foi um exercício de paciên-
cia e respeito mútuo entre Se-
com e Abradi, onde um ouviu as 
demandas do outro. Definimos 
quais seriam os entregáveis e as 
três variáveis, de baixa, média e 
alta complexidade. Cada um des-
ses itens demanda uma série de 
profissionais e trabalho das agên-

cias”, comenta Alexandre Gibboti, 
diretor-executivo da Abradi. 

O executivo apontou a evolu-
ção do governo na forma de esco-
lha de prestadores de serviços di-
gitais. “Antes, esses serviços eram 
comprados no pregão eletrônico, 
da mesma forma como se adqui-
rem produtos como cimento ou 
papel. Depois, evoluiu para técni-
ca-preço, que era o modelo ante-
rior, que também não era o ideal 
porque algumas empresas parti-
cipavam e ficavam numa posição 
ruim no quesito técnico, mas aca-
bavam levando pelo preço, que é 
critério decisor. Isso fez com que 
algumas agências vencessem as 
licitações e não conseguissem 
entregar o trabalho, gerando um 
novo custo de rito licitatório.” 

Mais do que apenas demandar 
critérios diferentes para uma lici-
tação, a intenção dos reguladores 
é promover a evolução do mer-

cado também na área das contas 
públicas. 

A Secom possui caráter nor-
mativo e tradicionalmente guia 
os desdobramentos, padrões e 
normas de comunicação no país, 
o que indica que seus novos gui-
delines devem ser seguidos por 
outras autarquias como governos 
estaduais e municipais em suas 
novas licitações. “O governo que-
ria atrair de novo os grandes gru-
pos criativos, e agora as empresas 
devem voltar a se interessar em 
um rito transparente e merito-
crático. Essa talvez seja a grande 
conquista do nosso mercado para 
este ano”, diz Gibboti. 

BOA AcEiTAÇÃO
A nova diretriz da Secretaria de Co-
municação foi bem aceita por gran-
de parte das agências que atendem 
ou visam atender o setor público. 
“Acredito que esse novo cenário é 

bem positivo para o mercado. An-
tes, as agências jogavam o preço lá 
embaixo para se aproveitarem de 
uma condição de custo e serem com-
petitivas financeiramente, e não na 
técnica. Mas à medida em que você 
faz uma parametrização técnica, 
desperta o interesse de agências 
maiores e traz a escolha mais pró-
xima do modelo privado”, diz Tiago 
Ritter, CEO da W3Haus, que já tem 
clientes como Petrobras e Petrobras 
Distribuidora. “A hora-homem era 
muito mais voltada ao desenvolvi-
mento, mas o que as agências entre-
gam hoje vai muito além disso, tem 
uma questão de diversas expertises 
e estratégias”, explica o executivo, 
que elogia especialmente a atitude 
da Secom em procurar o mercado 
para mudar a forma de trabalhar 
sua parte digital.

Apesar da entrada dos grandes 
grupos intensificar a concorrên-
cia, um pensamento comum em 

licitação de agências digitais muda


