
As inúmeras possibilidades de interação proporcionadas pela

internet representam um dos grandes desafios na hora de se traçar o

comportamento e os hábitos de um determinado grupo de usuários dentro

de um ambiente digital. Assim, o desenvolvimento de campanhas de

comunicação on-line precisa ser acompanhado de ferramentas que ajudem

a definir o que buscam e por onde andam, por exemplo, o público de um

determinado produto ou serviço.

Este cenário acabou estimulando a adoção do conceito de Behavioral

Targeting (ou Segmentação Comportamental). "É uma solução que une

ferramenta, inteligência e planejamento estratégico para segmentar mídia

com base no comportamento anterior apresentado pelo consumidor na web.

É uma forma muito mais eficiente e assertiva de se comunicar na internet.

Muito tem se falado de Behavioral Targeting, mas esse conceito, na verdade,

não é tão novo como se pensa. O marketing direto, especialmente através de

empresas de catálogo dos Estados Unidos, tem relacionado comportamentos

de consumo para sugerir produtos a seus clientes há décadas. Sua aplicação

na internet foi um passo lógico nesse sentido", explíca Clecia Simões, gerente

de marketing da Predicta (www.predicta.com.br).

Um exemplo de eficácia na aplicação do Behavioral Targeting, como

destaca Clecia, surge quando analisamos o sucesso comerciai de um dos

maiores sites do mundo. "Em 2001, a Amazon.com colocou este conceito

em evidência, quando começou a aplicar a análise de navegação de seus

clientes para fazer recomendações de produtos. Hoje, ela é considerada

a precursora de sua utilização. Para se ter uma idéia, a Amazon possui

uma base de mais de 25 milhões de consumidores dos quais consegue

reconhecer o comportamento anterior apresentado em sua loja virtual, se

comunicar com ele, oferecer produtos que se enquadrem no seu perfil de

consumo, ou que complementem sua compra anterior e ainda promoções



direcionadas exclusivamente para o público-alvo do

produto em questão. O sucesso da Amazon.com iniciou a

popularização do Behavioral Targeting".

Uma de suas grandes vantagens são os benefícios

proporcionados, direta e indiretamente, para toda a

cadeia envolvida em uma campanha de comunicação. "Isso

porque cada interação do usuário pode ser transformada

em dados que reflitam o seu comportamento. Esse

histórico torna-se uma espécie de 'código de barras',

que carrega o passado do cliente e faz com que ele seja

reconhecido ao navegar na rede. Através da Segmentação

Comportamental, é possível reconhecer um cliente - e

todas as suas preferências - em qualquer lugar da internet

e oferecer a ele apenas produtos que combinem com seu

perfil. Dessa forma, o anunciante consegue otimizar seu

investimento em comunicação, direcionando a mensagem

certa, de forma personalizada, para cada perfil de

consumidor de seus produtos ou serviços, aumentando as

chances de conversão e a simpatia do cliente pela marca.

O cliente, por sua vez, é beneficiado por ser tratado de

forma individualizada, já que é exposto a informações que

realmente lhe interessam. E o veículo absorve um ganho

enorme na comercialização do inventário publicitário,

que passa a ser oferecido por comportamento e não por

contexto, tornando relevantes espaços que até então

eram desinteressantes para anunciantes e, claro, cobrando

mais caro por isso", afirma Clecia.

"Através do targeting por comportamento não existe

inventário 'podre', já que a exibição da campanha pode

acontecer a qualquer momento, em qualquer página. Além

disso, a tecnologia ajuda muito na criação de promoções

específicas no modelo 're-targeting': uma pessoa que

l foi impactada por uma oferta, mas não realizou a

ação desejada (um clique ou preenchimento de

formulário), pode receber em seguida uma

nova oferta especial, do tipo: você que não se

interessou pela nossa oferta de parcelamento,

que tal um desconto super especial?",

argumenta Marcelo Santiago, diretor

de novos negócios da MídiaClick (www.midiaclick.com.br).

Como funciona?

Segundo os especialistas, a aplicação deste conceito

envolve resumidamente a utilização de software comercializado

por empresas especializadas no segmento, além da

possibilidade de sua inclusão, em forma de benefício, nos

pacotes comerciais de publicidade oferecidos pelos grandes

veículos on-line. Em termos de tecnologia, seu funcionamento

está baseado no uso dê cookies, leitura de !P's e tags.

"Basicamente, você vai inserir tags nas páginas em

que deseja identificar os computadores visitantes, que por

sua vez recebem um cookie ao visitá-la. A partir daí, você

pode acompanhar a navegação e, baseado no conteúdo

acessado, pode a qualquer momento servir uma peça de

comunicação", diz Marcelo.

"Existem vários 'níveis' de behavioral, desde o mais

simples, o contextual, em que navegações anteriores são

capturadas, e o banner mostrado é uma compilação deste

histórico, até trabalhos mais profundos de cruzamentos com

registros e com e-commerce. Na sua forma mais simples, o

cookie é gravado por um servidor de publicidade (adserver).

As informações recolhidas em sucessivas navegações são

coletadas no cookie e usadas posteriormente para escolher

a publicidade adequada", explica Peter Gervai, diretor da

Realmedia Latin America (www.realmedia.com.br).

Para entendermos melhor como funciona esta

ferramenta, vamos analisar dois exemplos de trilhas de

navegação de usuários. "Considere uma pessoa que navega

pela web e passa por um site de carros para saber preço de

minivans, segue para um site de financiamento de imóveis

e para um site de livros sobre nomes de crianças: ela pode

ser uma potência! interessada em ofertas em produtos

infantis ou uma oferta de financiamento/empréstimo, pois

há uma boa chance de estar procurando um carro

e um apartamento maior, pois a família está

aumentando", relata Marcelo.

"Quando um aficionado por esportes

está consumindo um conteúdo de economia



internacional, ele pode receber inesperadamente uma

comunicação de um produto esportivo. O que parece

totalmente fora de contexto tem uma aplicação tecnológica

que transforma a mensagem absolutamente relevante para

o cliente, aumentando a possibilidade de engajamento e,

por conseqüência, melhora a performance da mídia, que se

traduzirá em melhor ROÍ para o anunciante", complementa

Elcio Santos, sales manager da AUNICA (www.aunica.com).

Escolhendo um fornecedor

Na hora de selecionar um fornecedor de serviços

nesta área, os especialistas recomendam que tal busca seja

feita através de uma avaliação preliminar de determinadas

questões. "Um fornecedor dessa solução precisa ser

um grande parceiro, que conheça o seu negócio e a sua

estratégia, para que tenha insumos suficientes para ajudá-lo

na criação dos grupos, das regras dos mesmos, do plano

de mídia, da implementação, da viabilização operacional

etc. Ao contrário de outras soluções, o Behavioral Targeting

só funcionará se o componente humano for superior à

tecnologia", destaca Clecia.

Segundo Peter, outro aspecto fundamental está

presente no respeito à privacidade dos dados rastreados.

"Como as agências devem lidar com o Behavioral

Targeting? Primeiramente, não devem acreditar em

oportunismos. O que a agência deve procurar, antes de

qualquer coisa, são empresas que respeitem a privacidade

do indivíduo 'targeteado' e a sua relação com o site onde

a publicidade é mostrada. Empresas que usam tracking

cookies para, entre outras coisas, apresentarem dados

de mercado, não só mesclam informações, invadem

privacidade, como também atrasam a indústria".

Garantindo a eficácia da ação

Dentre os fatores para garantir a eficácia de uma ação

suportada através do Behavioral Targeting, Clecia ressalta

a importância de um planejamento estratégico prévio e de

massa crítica capaz de garantir a segmentação correta.

"Para começar, o primeiro erro que pode desestruturar

a inteligência de uma campanha é qualquer falha na definição

das regras de criação dos grupos comportamentais. É

imprescindível que, para incluir um usuário em um grupo, ele

precise apresentar uma soma de comportamentos diferentes.

Isso impedirá que uma pessoa que estava procurando um

CD de jazz para presentear um amigo, mas é fã incondicional

de rock, não seja incluída em um grupo de jazz e passe a ser

impactada com informações referentes a esse estilo musical.

Também não adianta aplicar Behavioral Targeting se não há

uma quantidade suficiente de visitas ao seu site, capaz de

identificar os grupos com os quais você quer se comunicar."

Além disso, não podemos esquecer que cada um

dos outros componentes envolvidos em uma campanha

deste porte também vão exercer influência para se atingir

um resultado satisfatório. "A natural evolução deste tipo

de ferramenta fará com que todas as campanhas sejam

estatisticamente relevantes, tornando o ato de navegar,

um ato de interação completo, ou seja, em cada navegação

uma oportunidade. Mas antes que pareça que eu defendo

que todas as publicidades serão clicadas, é importante

ressaltar que o Behavioraí Targeting não garante que o

consumidor atingido efetivamente vá interagir com a peça,

mas aumentará exponencialmente a probabilidade disso

acontecer. Quanto? Depende de vários fatores, como a

qualidade da campanha, a especificidade do targetíng e a

facilidade de vincular a navegação ao desejo pelo produto.

Não há campanha fácil! Dá trabalho, mas os resultados são

expressivos", finaliza Peter.
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