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Este livro é resultado de levantamento de informações do IAB US, dados do mercado
brasileiro e entrevistas com experts do nosso mercado. Seu objetivo é apresentar um
conteúdo que faça sentido para a nossa realidade e que, consequentemente, ajude
a responder às principais dúvidas existentes atualmente. O material foi produzido
entre novembro e dezembro de 2017 e esperamos que contribua para uma melhor
compreensão do assunto. Nossos sinceros agradecimentos ao IAB US pela parceria
estratégica, aos nossos patrocinadores, aos entrevistados deste livro e aos membros
do Comitê de AdTech & Data que participaram do processo de avaliação dos materiais
e da revisão. Este trabalho não seria possível sem a ajuda de todos.
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Os dados de audiência são usados
para segmentar campanhas para
determinados targets. Quando um
anunciante utiliza dados para selecionar
um público-alvo e dispõe de informações
precisas para encontrar as pessoas
que pretende impactar, ele pode evitar
dispersão no investimento de mídia.
“Dados trazem a vantagem de falar
com o público certo para a marca e o
produto”, afirma Rosolem. Na mesma
linha, Christianne Marinheiro, head de
mídia e digital da PepsiCo, complementa:
“A utilização de dados de audiência
auxilia na assertividade da busca e
identificação dos diferentes momentos
de consumo entre os diferentes targets

Há, no entanto, uma certa confusão
no mercado que merece ser esclarecida.
“É importante não confundir dados de
audiência com medição de audiência”,
alerta Adriano Brandão, presidente
do comitê de AdTech do IAB Brasil e
cofundador da Navegg. Não se trata
de apontar, por exemplo, sites mais
visitados e nem horário em que as pessoas
pedem mais comida pelo delivery. Dados
de audiência são, na verdade, grupos de
consumidores online que ficam disponíveis
para segmentação de publicidade. “A
maioria dessas informações é anônima –
por isso chamam-se dados de audiência
e não dados de consumidores, já que
estes últimos normalmente carregam
nome e endereço, como em um CRM
tradicional”, esclarece.
“Audiência de futebol, por exemplo,
são pessoas que gostam desse esporte,
mas que não necessariamente acessam
determinados sites sobre o assunto”,
complementa Michelle Fernandes,
vice-presidente de mídia & data
intelligence da NewBlue.

“Audiência refere-se a um grupo de pessoas ou um
segmento de pessoas com perfil comum, parecidas sob
algum ponto de vista – acessam uma determinada rede de
sites, torcem para o mesmo time ou costumam comprar por
descontos promocionais, por exemplo”
Fernando Rosolem, gerente sênior de produtos da Serasa Experian
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e, principalmente, na definição de
territórios de cada marca”. Ou seja,
quanto mais acurados forem os dados,
maior a chance de a comunicação
ser relevante para o usuário.

D A D O S

Dados de audiência são informações
coletadas sobre os consumidores em
canais online ou offline. Quando nos
referimos especificamente ao online,
esses dados são coletados basicamente
através da navegação na web. “Audiência
refere-se a um grupo de pessoas ou
um segmento de pessoas com perfil
comum, parecidas sob algum ponto de
vista – acessam uma determinada rede
de sites, torcem para o mesmo time
ou costumam comprar por descontos
promocionais, por exemplo”, define
Fernando Rosolem, gerente sênior
de produtos da Serasa Experian.

Os dados de audiência coletados pelas principais empresas do mercado
podem ser divididos em três níveis. São eles:

1. FIRST-PARTY DATA
São dados proprietários de uma empresa obtidos a partir dos seus
próprios consumidores. Vão desde comportamento de navegação, buscas
online, compras eletrônicas e informações cadastrais.

2. SECOND-PARTY DATA
São dados que pertencem a uma determinada empresa, mas são
disponibilizados para uso de outras companhias por meio de parcerias,
DMPs ou Ad Networks de second-party data.

3. THIRD-PARTY DATA
São dados de terceiros adquiridos de inúmeras fontes externas.
Normalmente usado para ajudar a criar grupos de consumidores para
segmentação de campanhas, os dados de terceiros geralmente se referem
a informações coletadas com base no comportamento da internet.
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a marca conhece minimamente o
usuário, consegue exibir para ele uma
mensagem muito mais assertiva. “O
mercado brasileiro tem medo do custo
da tecnologia”, afirma Michelle. “Esse
medo passa quando mostramos com
cases que a tecnologia já chegou a
deixar o CPM quase 20% mais caro,
mas também incrementa a receita
em 30% e, o ROI, em 60%” , conclui.

D A D O S

O uso desse tipo de dados vem
crescendo exponencialmente, inclusive
no Brasil. “Em pouco tempo, não deve
existir campanha digital sem dados de
audiência”, valida Paulo Planet, sócio
da Tail Target. Há algum tempo, o
mercado vem entendendo que o uso
de dados é importante não apenas
para campanhas de performance, mas
também para branding, já que quando

A U D I Ê N C I A

1.1

A grande diferença entre a publicidade
por canal e a publicidade por audiência
é que a primeira é oferecida em
determinado site, independentemente
dos usuários que estejam visitando a
página naquele determinado momento,
e a segunda é oferecida a determinados
grupos de usuários, independentemente
do site que eles estejam visitando.
“Acredito que cada momento e cada
situação demandam uma estratégia e
uma presença em mídia adequada”,
afirma Ivan Rysovas, diretor de mídia
do Grupo Pão de Açúcar (GPA). Ele
defende que, para situações de maior
abrangência e mensagens amplas,
a compra por canal pode ser a mais
relevante. “Já para comunicações
mais próximas de 1to1 ou temas mais
específicos, a utilização de dados da
audiência pode ser a melhor opção”,
afirma. O importante, porém, é não ficar

D A D O S

D E

Publicidade por canal x
publicidade por audiência
fechado nessas possibilidades,
mas entender o objetivo de cada ação
e encontrar a mais adequada”, afirma.
A principal vantagem da publicidade
por audiência é poder basear a entrega
de publicidade com foco no usuário e
não apenas no canal ou contexto. O
uso dos dados de audiência também
tem como vantagem a customização da
mensagem mais adequada e não apenas
uma genérica para um público desejado.
“A grande diferença é a dispersão”,
afirma Brandão, presidente do comitê
de AdTech do IAB Brasil. “No online, o
anunciante pode comprar um canal de
Esportes de um grande portal para atingir
homens que fazem a barba, mas vai
ter dispersão”, diz ele. É a publicidade
por canal. Por outro lado, pode também
comprar só homens que fazem a barba e
navegam pelo portal. É a publicidade por
audiência, cuja dispersão é menor.

“O anunciante pode pagar mais por usuários
com bastante intenção de compra e pagar menos
pelos pouco intencionados”
Paulo Arruda, diretor de publicidade digital do Estadão
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Dessa forma, a publicidade por audiência
permite que o anunciante faça uma
comunicação diferente conforme
a intenção de compra do usuário.
“O anunciante pode pagar mais por
usuários com bastante intenção de
compra e pagar menos pelos pouco
intencionados”, diz ele. A publicidade

Também para Raphael Vianna, gerente
de performance e digital media da
Johnson & Johnson, as vantagens da
publicidade por audiência, quando
comparada à publicidade por canal, são
evitar desperdício de investimento em
targets que não fazem parte das marcas,
entregar mensagens customizadas para
usuários específicos, entregar mídia
em horários e locais exatos, criar uma
régua de conteúdo para cada momento
do usuário e fazer compra em real time
trazendo eficiência.

1.2

Possibilidades de
publicidade por audiência
Com a utilização de dados, o anunciante
pode deixar de lado a compra por canal
e comprar também por audiência, caso
seja estratégico para uma campanha.
Isso significa, por exemplo, que em vez de
comprar UOL Esporte, ele pode comprar
qualquer site da internet em que estejam
navegando homens de 30 a 40 anos.
Além disso, é possível combinar
publicidade por audiência com publicidade
por canal, comprando apenas o segmento
de homens de 30 a 40 anos que torcem
para o Palmeiras na editoria de esporte

de um grande portal. “O canal ajuda a
mostrar a publicidade para a pessoa certa
no momento certo, por isso ele não perde
importância”, afirma Brandão, do IAB
Brasil. “Audiência não substitui canal,
é um complemento de estratégia.”
Outra possibilidade que o anunciante
tem é de impactar o público de
determinado site quando ele está
navegando em outro lugar. Por exemplo,
ele pode atingir usuários que buscaram
por geladeira em qualquer outro
site em que esteja navegando.
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por canal, por outro lado, é basicamente
uma repetição do modelo offline.
“O anunciante usa um canhão para
acertar parte da audiência”, afirma.

D A D O S

De forma geral, a publicidade por
audiência tende a ser mais assertiva na
entrega. Segundo Paulo Arruda, diretor
de publicidade digital do Estadão, isso
ocorre porque, por meio de dados, é
possível medir não apenas se o usuário
quer comprar um telefone, por exemplo,
mas o quanto ele está disposto a fazer
isso naquele determinado momento.

A U D I Ê N C I A

1.3

Dados comportamentais, como o
próprio nome sugere, são coletados por
meio do comportamento do usuário na
internet – isso, claro, quando falamos
em audiência online. São basicamente
as informações acumuladas pelo seu
histórico de navegação. “Os sites que
você visita deduram o que você é e qual
o seu comportamento”, afirma Brandão.
“Por isso são chamados de dados
comportamentais.”
Plataformas que coletam dados conseguem,
por meio de seus pixels e tags instalados
nas páginas, mapear navegações e
jornadas de consumo de notícias e produtos
que acontecem nos computadores e
celulares. “Frequência e ‘recência’ são
atributos que podem ser usados nas
definições de cada um desses segmentos”,
afirma Paulo Planet, da Tail Target.
Portanto, um usuário que navega com
frequência em páginas relacionadas ao
assunto futebol será categorizado como
um consumidor que tem interesse pelo

D A D O S

D E

Como são coletados:
dados comportamentais x
dados declarados
esporte. O mesmo ocorre para intenção
de compra. Por exemplo, um usuário
que navega com alguma frequência
comparando preços de aparelhos celulares
e páginas de venda deste tipo de produto.
“Segmentos de audiência mais comuns
tendem a ser dados de interesse e
intenção de compra”, afirma Planet.
Mas, em geral, as plataformas ousam
ir além e também classificam dados
demográficos – gênero, idade e renda
– a partir de regras pré-definidas.
Existem, ainda, os dados declarados, que
são informados voluntariamente pelos
usuários quando o site faz uma pergunta
sobre o seu time favorito, por exemplo, ou
quando ele informa sua localização para
conferir a previsão do tempo. O dado
declarado mais comum é o transacional de
comércio eletrônico, quando o consumidor
preenche seu endereço. O que ele compra
também é um dado declarado. Se ele
apenas pesquisar o produto, entretanto,
trata-se de um dado comportamental.

“Segmentos de audiência mais comuns tendem
a ser dados de interesse e intenção de compra”
Paulo Planet, sócio da Tail Target
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Data Providers são empresas
especializadas em coletar e fornecer
dados de audiência. Seus segmentos
ficam disponíveis para compra, por
qualquer anunciante, em plataformas
de mídia programática, nas quais
a utilização é cobrada a cada mil
impressões de anúncio (CPM). Esses dados
também são vendidos para publishers
e ad networks, que podem incorporá-los
a suas ofertas de venda direta.
Já os Data Marketplaces oferecem
dados de diferentes fontes, normalmente
fornecedores menores, para venda.

“Eles são uma forma de ampliar a
comercialização de segmentos de
audiência para players que podem ser
provedores de dados, mas não possuem
o ferramental técnico para vendê-los”,
afirma Planet, da Tail Target.
Os dados de audiência podem ser
comprados por meio de plataformas
de mídia – Ad Servers, DSPs e SSPs – ou
plataformas de gerenciamento de dados
– DMPs. Cada plataforma pode ou não
acrescentar uma margem em relação
aos valores e/ou cobrar uma porcentagem
do valor de CPM destes Data Providers.

“As vantagens da publicidade por audiência, quando
comparada à publicidade por canal, são evitar desperdício de
investimento em targets que não fazem parte das marcas”
Christianne Marinheiro, head de mídia e digital da PepsiCo

DADOS DE AUDIÊNCIA | 10

A U D I Ê N C I A
D E

Como são vendidos: data
providers e data marketplaces

D A D O S

1.4

A U D I Ê N C I A

1.5

D A D O S

D E

Ecossistema
O ecossistema de publicidade digital é bastante complexo. Os dados
são utilizados tanto do lado que compra mídia quanto do lado de
quem vende. Confira como funciona:
CONSUMIDOR

12

11

ANUNCIANTE

AGÊNCIA

DSP

EXCHANGE

SSP

NETWORK

PUBLISHER

1

2

3

4

5

6

7
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8

9
10
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DATA PROVIDERS

1 ANUNCIANTE
Uma pessoa, organização ou empresa que
coloca promoções gratuitas ou pagas de um
produto, serviço ou evento específico em
um meio público para atrair potenciais novos
clientes ou clientes antigos.
2 AGÊNCIA
Uma empresa que, em nome de clientes, planeja
campanhas de marketing e publicidade, cria e
produz anúncios, coloca publicidade na mídia.
No meio interativo, as agências geralmente usam
tecnologia de terceiros (ad servers) e podem
publicar peças com publishers, ad networks
e outros participantes da indústria.

3 DSP
As Demand Side Platforms (DSPs) são tecnologias
que proporcionam compras de mídia centralizadas
(agregadas) a partir de múltiplas fontes, incluindo
ad exchanges, ad networks e plataformas de
venda, muitas vezes aproveitando os recursos
de real time bidding. Embora exista alguma
semelhança entre uma DSP e uma ad network,
a primeira se diferencia por não fornecer
serviços de gerenciamento de campanhas
ou de relacionamento direto com publishers.
4 EXCHANGE
As ad exchanges fornecem um canal de vendas
para publishers e ad networks, bem como um
inventário agregado para anunciantes. Elas
trazem uma plataforma tecnológica que facilita
leilões automatizados e compras em tempo real.
Os modelos e as práticas de negócios das ad
exchanges podem incluir recursos semelhantes
aos oferecidos pelas ad networks.
DADOS DE AUDIÊNCIA | 11

Fonte: http://data.iab.com/ecosystem.html

THIRD-PARTY DATA

5 SSP
As SSPs (Sell Side Platforms) oferecem serviços
terceirizados de venda de mídia e gerenciamento
de inventário em ad networks para publishers.
Os modelos e as práticas comerciais das SSPs
e Ad Networks são similares, mas as primeiras
diferenciam-se por não fornecerem serviços
para anunciantes. DSPs e Ad Networks
geralmente compram de SSPs.
6 NETWORK
As ad networks entregam capacidade de vendas
terceirizada para publishers e um meio para
agregar inventário e audiências de várias fontes
em uma única oportunidade de compra para
compradores de mídia. Elas podem fornecer
tecnologias específicas tanto para aumentar
a receita de editores como para otimizar o
investimento de anunciantes, incluindo recursos
exclusivos de segmentação, criativos dinâmicos
e otimização de campanhas. Os modelos e as
práticas de negócios das redes de publicidade
podem incluir recursos semelhantes aos
oferecidos pelas ad exchanges.
7 PUBLISHER
Uma pessoa ou empresa que cria e publica
conteúdo (em qualquer formato) que possa
ser consumido de forma gratuita ou paga.

8 e 9 DADOS DE AUDIÊNCIA
Conjuntos distintos de consumidores, agregados
por seu comportamento de navegação ou
por informações declaradas por eles em
formulários ou cadastros.
10 DATA PROVIDERS
Uma organização que coleta e compila dados
de sites individuais para vender a outros.
11 THIRD-PARTY DATA
Dados de audiência coletados por empresas
especializadas, chamadas data providers.
Normalmente, são usados para melhorar
a segmentação de anúncios. Por exemplo,
dados demográficos de um terceiro podem
ser usados para determinar qual anúncio deve
ser exibido em determinado site.
12 CONSUMIDOR
Os consumidores não são pessoalmente
identificáveis para o ecossistema (ou seja,
associados a informações como nome, e-mail
ou CPF). Em vez disso, ele é identificado somente
por sua máquina (computador, celular, tablet)
conectada à internet e vinculada a um
cookie de navegador.

“A utilização de dados de audiência auxilia na assertividade
da busca e identificação dos diferentes momentos de
consumo entre os diferentes targets e, principalmente,
na definição de territórios de cada marca”
Raphael Vianna, gerente de performance e digital media da Johnson & Johnson
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P A T R O C Í N I O

“O ambiente digital é altamente
mensurável e estamos passando
por um amadurecimento de
mercado e de tecnologia para
termos uma visão 360 (on &
off) do usuário. Na NewBlue,
temos cases de implementação
de campanhas com projeto
robusto de integração de dados
e análises com atribuição que
comprovam a rentabilidade que
podemos ter ao unir tecnologia,
mensagem, inventário e dados”
Michelle Fernandes
vice-presidente de mídia & data
intelligence da NewBlue
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A grande questão é que a coleta
de informações online transmite a
sensação de que se trata de dados mais
pessoais – ainda que a identidade do
consumidor não seja revelada e que
essas informações sejam utilizadas
apenas para uma segmentação
anônima, por meio do browser.

Não é evidente para os consumidores que a indústria da
publicidade depende de informações anônimas, coletadas por
meio da navegação online, e que, por isso, sua identidade
não é conhecida para os anunciantes.
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Também nem sempre é claro para o
consumidor que ele tem recursos para
evitar a coleta de dados, como os sites de
iniciativas como AdChoices, as páginas
de configuração dos próprios data
providers ou mesmo a opção DNT (do not
track ou não me rastreie, em português,
espécie de acordo de cavalheiros entre
plataforma de tecnologia e consumidor
final). O DNT, tecnicamente, não impede
que dados pessoais sejam rastreados,
mas data providers e anunciantes
comprometidos com as boas práticas de
mercado devem respeitar essa escolha.

V I S Ã O

Sob a perspectiva das pessoas consumidores e usuários de internet,
em geral - a dinâmica do uso de dados
da publicidade digital não é totalmente
clara. Ou seja, não é evidente para
os consumidores que a indústria da
publicidade depende de informações
anônimas, coletadas por meio da
navegação online, e que, por isso, sua
identidade não é conhecida para os
anunciantes. Também não é claro para
eles que os recursos de coleta de dados
online são muito mais limitados do que
os offline, que há anos vêm analisando
o comportamento de compras dos
consumidores em todo o varejo através
de técnicas como a análise de transações
de cartão de crédito.

C O N S U M I D O R

2.1

V I S Ã O

D O

Coleta de dados
Entenda a seguir como funciona a coleta de dados,
a partir de um exemplo de consumidor fictício.
1. USUÁRIO PEDRO
Nosso consumidor fictício é Pedro, ele tem 25 anos, trabalha em
uma empresa de contabilidade em São Paulo e é atacante do time
de futebol do seu condomínio. Fã do esporte, ele visita vários sites
e blogs em busca de notícias sobre os principais campeonatos
nacionais e internacionais.
2. O BROWSER DE PEDRO
Embora Pedro não tenha clicado em nenhum anúncio por enquanto,
data providers podem saber – de maneira totalmente anônima – que
o browser do seu computador foi utilizado por um homem jovem, fã
de esportes, já que os blogs e sites que Pedro visitou são tipicamente
acessados por homens jovens fãs de esportes.
3. ANÚNCIOS RELEVANTES
Classificado como homem jovem, fã de esportes, Pedro passa
a ver publicidade mais relevante para ele – um anúncio de tênis
esportivo, por exemplo, em vez de um plano de saúde para
senhores aposentados.
4. ENCONTRANDO PEDRO
Certo dia, interessado pelo tênis que via na propaganda, Pedro clicou.
Foi à loja, visualizou alguns modelos, mas não comprou na hora.
Voltou a ler notícias em outros sites. Ato contínuo: vários dos anúncios
que passou a ver eram do exato modelo que mais lhe interessou. Até
a cor era a mesma. É que a loja pratica o chamado retargeting: usa
dados 1st party, coletados diretamente em seu próprio site, para não
parar de impactar seus consumidores - e de maneira hiperprecisa.
5. DEU MATCH
Após alguns dias vendo o mesmo anúncio de tênis, Pedro clica
novamente. No fim, o anunciante é bem-sucedido e Pedro deve ter
um novo par de chuteiras para o jogo do próximo fim de semana.
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2.2

Ainda recomenda-se que as empresas
adotem boas práticas de segurança da
informação, que aumentem os níveis
de proteção das bases de dados, tais
como criptografia, dupla autenticação
para acesso às informações e criação
de inventário do acesso aos registros das
bases de dados. Há também o Marco
Civil da Internet (MCI), que apresenta
princípios gerais de proteção de dados,
como, por exemplo, o direito dos usuários
a terem informações claras e completas
sobre o regime de proteção de dados.

ACESSE O FAQ SOBRE O MARCO CIVIL DA INTERNET PRODUZIDO PELO IAB BRASIL
http://iabbrasil.com.br/boas-praticas-guia-faq-iab-brasil-marco-civil-2015/

A grande questão é que a coleta de informações online
transmite a sensação de que se trata de dados mais pessoais
– ainda que a identidade do consumidor não seja revelada.
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V I S Ã O

As discussões sobre uma lei geral
de proteção de dados no Brasil
estão avançando no Congresso,
ainda que vários setores já possuam
leis e regulamentos próprios para regular
a coleta, o uso, o armazenamento, o
tratamento e proteção de dados pessoais.
Nesse sentido, recomenda-se que cada
empresa avalie a legislação aplicável para
seu segmento de negócios, considerando
as atividades desenvolvidas, tipo de
dado coletado e natureza jurídica das
empresas contratantes dos serviços.

D O

Privacidade

Babel-Azza

Soluções de
marketing ideais
para sua empresa.
Este é o nosso
trabalho.

A Serasa Experian oferece uma gama de serviços e plataformas
que combinam dados, tecnologia e inovação.
• Conheça o perfil e os hábitos dos seus clientes.
• Obtenha insights por meio de uma base de dados confiável, integrada e atualizada.
• Defina, segmente e impacte o seu público-alvo.
• Combine dados on e off e defina audiências precisas no ambiente digital.

Conte para nós qual é o desafio do seu negócio.
Acesse: serasaexperian.com.br/marketing
ou ligue para: (11) 3003 4554
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P A T R O C Í N I O

“Abordar o consumidor certo, no
contexto correto, conhecendo-o
e respeitando-o é um dos
grandes desafios das marcas
na mídia digital. Na Serasa
Experian, temos não somente
o conhecimento para ajudar as
empresas nesse desafio, como
a mais robusta tecnologia para
fazer isso do jeito correto”
Fernando Rosolem,
gerente sênior de produtos
da Serasa Experian
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Além disso, as plataformas de dados
ajudam os anunciantes a entender a
jornada do seu consumidor, mais uma
vez para determinar o que dizer a ele, por
meio de qual canal e em que momento,
e auxiliam a tomada de decisão em
relação ao posicionamento dos anúncios
na página do veículo, o que otimiza
a alocação de investimentos.
Por exemplo, se o anunciante for uma
operadora de telefonia móvel pode
querer impactar seus assinantes opt-in
com mensagens específicas em múltiplos

Ou seja, ao usar dados para construir
melhores relações com o consumidor,
as oportunidades de geração de insights
são significativas. E, à medida que as
campanhas de marketing são executadas,
tanto em canais online quanto offline,
os resultados podem ser adicionados a
um “histórico” em que cada campanha
adiciona elementos e instruções para
as próximas ações, criando uma espiral
ascendente de melhoria de desempenho.
Muitos anunciantes já vêm experimentando
essas possibilidades. A L’Oreal Brasil
é um deles. Segundo Erica Campbell,
diretora de Mídia & CRM da empresa,
os primeiros experimentos ocorreram
em 2014. “Hoje temos grande parte de
nossos investimentos desta forma”, afirma.
A assertividade, para ela, é a principal
vantagem, principalmente porque a
empresa usa bastante first-party data.

À medida que a captura e a análise de dados se tornam
mais sofisticadas, anunciantes podem utilizar um conjunto
mais amplo de informações em tempo real para colocar
anúncios relevantes na frente de pessoas relevantes.

DADOS DE AUDIÊNCIA | 22

A N U N C I A N T E
D O

canais. Ao mesmo tempo, uma DMP
pode ajudar a segmentar ainda mais esses
consumidores medindo o tempo de adesão
desses usuários à operadora. Também
pode permitir o acesso a dados de
parceiros (second-party data) e de terceiros
(third-party data) para ajudar a promover
smartphones para públicos relevantes,
como os entusiastas de gadgets.

V I S Ã O

Oferecer o anúncio certo para a pessoa
certa, no momento em que ela está com
o mindset adequado é a missão de todo
anunciante, seja qual for o meio que
ele escolha utilizar. E a tela digital torna
essa tarefa mais viável todos os dias,
conectando informações para entender
melhor as preferências da audiência.
À medida que a captura e a análise
de dados se tornam mais sofisticadas,
anunciantes podem utilizar um conjunto
mais amplo de informações em tempo real
para colocar anúncios relevantes na frente
de pessoas relevantes. Afinal, a conquista
da relevância começa com o entendimento
dos segmentos de audiência e sua relação
com a mensagem que chegará até eles.

Para ilustrar, Erica cita o case de
lançamento de Nutrisse Desamarelador,
um produto que só faz sentido para quem
pinta os cabelos de louro. “Usando firstparty data e audiência de um parceiro,
conseguimos fazer uma mídia somente
para mulheres louras”, afirma. “Pode
imaginar o quanto conseguimos salvar em
investimento ao não falar com morenas e
ruivas?”, ressalta. Para efeito de awareness
e geração de buzz, a L’Oreal poderia, sim,
ter como estratégia falar com qualquer
mulher. “No entanto, com budget limitado,
optamos por focar no target primário,
que são as usuárias potenciais.”
A J&J também tem seus clusters de
first-party como prioritários na hora de
entregar a mídia. “Estudos nos mostram

Na Pepsico também existem casos de
sucesso de campanhas que utilizaram
dados de audiência. Um deles é de
Doritos Garage. “A campanha tinha
como objetivo convidar bandas para
participar de um concurso que levaria sete
delas para tocar no Rock in Rio”, conta
Christianne Marinheiro, head de mídia
e digital da PepsiCo. “Atingimos o número
de participantes em menos de 50% do
tempo estimado”, comemora. “Além disso,
foi possível prevenir e evitar uma dispersão
da comunicação que ocorreria se não
tivéssemos utilizado a audiência correta.”

Na Pepsico também existem casos de sucesso de campanhas
que utilizaram dados de audiência. Um deles é de Doritos
Garage. “A campanha tinha como objetivo convidar bandas
para participar de um concurso que levaria sete delas para
tocar no Rock in Rio.”
Christianne Marinheiro, head de mídia e digital da PepsiCo
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A N U N C I A N T E
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que usuários que já estão nas nossas
bases porque já tiveram alguma interação
com uma de nossas marcas possuem
índices de engajamento três vezes maior
que uma nova audiência”, afirma Raphael
Vianna. “Hoje somos supergranulares
na entrega de conteúdos para diversas
audiências”, diz ele. Anúncios de
Neutrogena, por exemplo, são entregues
de acordo com o tipo de pele do usuário.
“Essa combinação aumenta em mais
de três vezes a taxa de engajamento
na peça publicitária”, revela.

V I S Ã O

Com base nisso, a marca consegue se
comunicar com as pessoas entendendo
melhor quais são as suas necessidades.
“No entanto, isso não nos impede de
estar presente em grandes portais, por
exemplo”, afirma. “Só que estaremos
lá falando com as pessoas certas e com
os criativos adequados.”

1. UM SÓ LUGAR

Consolidar todos os dados em um só lugar é importante para embasar
análises e gerar confiança nas decisões de marketing. O anunciante pode
escolher que caminho pretende seguir – usar DMP independente ou parte
de uma “nuvem de marketing” integrada.

2. COMBINAÇÃO DE DADOS

Os dados de terceiros podem ser combinados com os dados próprios
e dados de parceiros, como veículos, para fornecer um quadro completo
sobre os consumidores, respondendo a uma ampla série de questões sobre
comportamentos e atributos das audiências.

3. ANÚNCIOS PERSONALIZADOS

As relações com o consumidor podem ser incrementadas pela entrega
de mensagens customizadas e consistentes em todos os canais.

4. EXPANSÃO DA AUDIÊNCIA

A modelagem look-alike é um método de descoberta de audiências
que compartilham atributos de consumidores já existentes ou outras
audiências desejadas. A compreensão da segmentação da audiência
é fundamental neste processo.

5. ACOMPANHAMENTO DE CUSTOS

Ações com base em dados geram insights apoiados em fatos. Ao mesmo tempo,
profissionais de marketing devem acompanhar de perto os custos dos dados para
se certificarem de que estão obtendo os resultados esperados.
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D O

Como dados ajudam a construir
relações mais lucrativas

A N U N C I A N T E

3.1

Os anunciantes possuem dados de
CRM transacionais, online e offline, de
pessoas que fizeram compras em lojas
físicas ou por meio de e-commerce, de
oportunidades de vendas diversas e
também de pessoas que interagiram com
seu call center. Além disso, os anunciantes
têm dados sobre o comportamento do
usuário em seus sites e de performance
de campanhas de e-mail, display, vídeo,
mobile, mala direta, TV, mídia impressa
e outras mídias. Esses são os chamados
“dados primários” – ou first-party data –
frequentemente capturados por meio do
gerenciamento de tags, onde pequenos

V I S Ã O

D O

First-party data: criando
clusters do anunciante
arquivos, como um pixel, são colocados
em cada página web ou e-mail.
Os dados primários representam uma
quantidade enorme de informações
de marketing que é frequentemente
inexplorada, mas que, no modelo
programático, é muitas vezes uma tática
extremamente eficiente em diversas fases
da comunicação com o consumidor. Firstparty data é componente fundamental,
por exemplo, de estratégias de conversão
para lojas: anúncios direcionados podem
transformar visitantes relutantes ou
indecisos em compradores.

3.2

Onboarding: usando dados
de CRM em mídia digital
Quando diferentes fontes de dados
provenientes de plataformas e aplicações
distintas são conectadas, novos casos
de uso tornam-se possíveis. É o caso do
onboarding, utilização de dados offline,
na maioria das vezes provenientes do
CRM dos anunciantes em mídia digital.
Essa prática é extremamente poderosa
porque abre possibilidades novas e
eficientes (internet) para a utilização de
bases de dados anteriormente restritas ao

dispendioso mundo do marketing direto.
Há outra vantagem. Até pouco tempo,
era praticamente impossível entender
o impacto que anúncios online causavam
nas vendas offline. O onboarding de
dados, no entanto, permite realizar
esse tipo de análise por meio da conexão
de dados entre sistemas de venda (POS)
e plataformas de atribuição e execução
de mídia online.
DADOS DE AUDIÊNCIA | 25

D O

A N U N C I A N T E

Como ocorre o processo
de onboarding

V I S Ã O

1. PREPARAÇÃO DA BASE DE DADOS
Para realizar o processo de onboarding de dados é necessário preparar os dados,
planejar os grupos (clusters) carregados e escolher as possíveis match keys, que são
as informações utilizadas para o cruzamento com as distintas plataformas.
Normalmente são utilizados como match keys os e-mails, números de celular, CPFs,
social IDs ou cookie IDs. Para preservar a privacidade dos consumidores, os match
keys passam por um processo de criptografia, também conhecido como hash.
Uma vez criptografada, a informação jamais retorna ao seu conteúdo original,
o que garante que o processo seja anônimo do início ao fim.
Além das match keys, é muito importante que os anunciantes decidam que tipo
de informação associada a estes clientes/prospects serão utilizadas na DMP
e nos segmentos a serem construídos.

2. MATCHING
É a etapa mais sensível do processo. O match ocorre no exato momento em que
alguém se identifica em ambiente online (em uma autenticação via login ou cadastro,
por exemplo). Dessa maneira, é possível relacionar um device a um registro
de base de dados offline.
O matching pode ser realizado no ambiente do próprio anunciante ou em ambiente
de terceiros. A escolha da tática apropriada depende da capacidade do cliente de
autenticar usuários (via login ou cadastro) com a rapidez e o volume desejados por ele.
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4. DISTRIBUIÇÃO
A distribuição exige uma escala considerável de parceiros e integrações, que
constantemente sincronizam cookies e device IDs (resultado da preparação da base
de dados e o matching). Entre as plataformas de mídias digitais estão as diversas DSPs
(Demand Side Platforms), nas quais se efetua a compra de mídia programática, e até
os próprios AdServers rodando campanhas diretamente em inventários específicos.

PARA SABER MAIS SOBRE O ASSUNTO, CONSULTE O GUIA DO IAB BRASIL
COMO FUNCIONA O ONBOARDING DE DADOS OFFLINE?
http://iabbrasil.net/assets/upload/boas_praticas/1492017205.pdf

3.3

Campanhas com dados
de audiência: targeting
Targeting é a definição da fatia da
audiência para a qual o anúncio deve
ser entregue em uma campanha. Essa
segmentação pode ser feita com base
em hábitos de navegação, contexto,
geografia, entre outros, e reúne em
grupos pessoas com comportamentos
semelhantes e que tenham alta
probabilidade de responder a
estímulos específicos.

Segmentação comportamental: por
meio dessa técnica, os consumidores
são agrupados conforme o seu
comportamento de navegação anterior.
Assim, é possível mostrar anúncios de
viagem para quem procurou, há alguns
dias, passagens aéreas, mesmo que
estejam lendo, no momento, em
um site sobre esportes.
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A N U N C I A N T E
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São disponibilizadas na interface da DMP as audiências (segmentos) agrupadas.
A partir deste momento, é possível combinar os dados carregados com os demais
dados disponíveis na plataforma ou distribuí-los para aplicações de marketing
e plataformas digitais de mídia.

V I S Ã O

3. ORGANIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS NA DMP

A N U N C I A N T E

3.4

O mercado, no entanto, já consagrou
algumas práticas que uma marca deve
adotar para que seus anúncios não
sejam vinculados a conteúdos inseguros
e indesejados, como os ligados direta ou
indiretamente a pirataria, pornografia,

intolerância (sexual, racial, social
ou religiosa) e notícias falsas, por
exemplo. É o chamado Brand Safety.
No entanto, como lembra Erica
Campbell, da L’Oreal, publicidade
por audiência não é incompatível
com ambientes determinados.
“Você pode fazer private deals e só
anunciar nos sites que interessarem
a você, adicionando uma camada
de dados de audiência.”

“Usando first-party data e audiência de um parceiro,
conseguimos fazer uma mídia somente para mulheres
louras. Pode imaginar o quanto conseguimos salvar em
investimento ao não falar com morenas e ruivas?”
Erica Campbell, diretora de Mídia & CRM da L’Oreal Brasil
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Campanhas por audiência sem
especificação de canal podem gerar
preocupação: são adequados os sites
em que a minha publicidade está
sendo veiculada?

D O

Brand Safety

1. S
 ELECIONE O INVENTÁRIO: WHITELISTS,
BLACKLISTS E FILTROS CONTEXTUAIS
Plataformas de mídia programática permitem que o anunciante selecione em quais
URLs (sites) sua publicidade deve aparecer (whitelist) ou não (blacklist). Além disso,
muitas DSPs classificam previamente os veículos em categorias e palavras-chave, que
podem ser selecionadas ou excluídas das campanhas pelos anunciantes.

2. D
 ETECTE CONTEÚDO
INAPROPRIADO EM TEMPO REAL
Ferramentas de análise de conteúdo em tempo real permitem que contextos
“inseguros” sejam percebidos no momento da exibição do anúncio – inclusive
em URLs consideradas adequadas ou novas demais para terem sido
previamente classificadas.

3. V
 IGIE CONSTANTEMENTE
ONDE SUA CAMPANHA É EXIBIDA
Confie na tecnologia, mas sempre acompanhe, durante a campanha, os relatórios
de exibição dos seus anúncios. Confira todas as URLs nas quais sua marca aparece.
Nada substitui um profissional atento.
Fonte: http://iabbrasil.net/assets/upload/boas_praticas/1501263185.pdf
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Confira três recomendações para
garantir a segurança da sua marca:
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VISÃO DO
PUBLISHER
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4.1

Criando clusters
exclusivos para o veículo
Os sites dos veículos são fontes
importantes de informações sobre
o comportamento da audiência e a
jornada do consumidor. Se um usuário
está na décima visita a um site de esportes
ao longo das duas últimas semanas, o
veículo saberá que ele é realmente um

fã de esportes, porque a frequência indica
que ele não é alguém que simplesmente
chegou a um artigo sobre o assunto
por acidente. Essa diferença, a qual
o anunciante sozinho não teria como
perceber, pode impactar significativamente
a performance de uma campanha.

O mercado já consagrou algumas práticas que uma marca
deve adotar para que seus anúncios não sejam vinculados
a conteúdos inseguros e indesejados, como os ligados direta
ou indiretamente a pirataria, pornografia, intolerância
(sexual, racial, social ou religiosa) e notícias falsas,
por exemplo. É o chamado Brand Safety.
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P U B L I S H E R

Além de publicidade, os publishers
podem usar essas informações para
apresentar para cada leitor um conteúdo
personalizado, com maior propensão
de engajamento.

D O

geográfica, qual foi a origem da visita,
seu engajamento com anúncios etc.

V I S Ã O

O publisher pode trabalhar dados
de sua audiência para oferecer mais
possibilidades de segmentação para
seus anunciantes. Para isso, ele pode
classificar seus leitores de acordo com o
comportamento em seus sites - que tipos
de conteúdo ele costuma procurar, que
dispositivos costuma usar, sua localização

Com base em dados de audiência, o publisher pode criar
diversas ofertas comerciais. Confira as principais delas:

ROS (RUN OF SITE) SEGMENTADO
É o agendamento da publicidade na internet, por meio do qual os anúncios são
exibidos para determinados usuários em todo o site, sem que o anunciante defina
previamente em que página eles serão exibidos. O ROS custa menos para o anunciante
do que a compra da exibição em canais específicos. O ROS segmentado une o preço
mais baixo do ROS aos melhores resultados da segmentação. “Essa opção gera uma
melhora de 30 a 40% na performance da campanha”, afirma Arruda, do Estadão.

EXTENSÃO DE AUDIÊNCIA
Quando um anunciante pede mais leads ou vendas e o publisher precisa, por
escassez de inventário, exibir sua campanha fora das suas propriedades, em sites
parceiros. Para não perder eficiência, o publisher exibe essa campanha somente
para seus leitores, usando dados.

TUNING DE PERFORMANCE
É o chamado “ajuste fino”, em que o publisher exibe uma campanha para
diversos segmentos de audiência e depois passa a exibir somente para os segmentos
nos quais obteve melhores resultados.
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Criando ofertas comerciais
com dados de audiência:
ROS segmentado, extensão de
audiência, tuning de performance

V I S Ã O

4.2

DADOS D
S DE AUD
DOS DE A
AUDIÊNC
DIÊNCIA
ADOS DE
DADOS D
BOAS
PRÁTICAS
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OPT-OUT

É a possibilidade que as empresas oferecem ao consumidor de interromper
a coleta de comportamento ou sair de um cadastro.

PERSONALLY IDENTIFIABLE
INFORMATION (PII)

Informação Pessoalmente Identificável é todo dado de consumidor que pode ser usado
para identificá-lo inequivocamente, como CPF, RG, passaporte, número de cartão de
crédito, endereço postal, e-mail, telefone ou nome completo. Esse tipo de dado só
pode ser transacionado com anuência explícita do consumidor, o chamado opt-in.

DADOS SENSÍVEIS

São dados que, de alguma maneira, são considerados indiscretos ou invasivos
demais para serem coletados: hábitos ou orientação sexual, convicções religiosas,
filosóficas ou morais, opiniões políticas, saúde e situação financeira, por exemplo.
Dados sensíveis não são registrados por empresas que seguem o compromisso
de respeitar as boas práticas de mercado.
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P R Á T I C A
B O A S

Empresas idôneas seguem as
chamadas “boas práticas de
mercado” em relação à coleta e
utilização de dados para proteger
e respeitar a privacidade e a
integridade dos consumidores.
Confira alguns conceitos que fazem
parte dessa convenção:
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