
DIRETO AO PONTO
Com tecnologia e análise comportamental, a publicidade

online corre atrás do internauta e gera mais resultados

POR RAFAEL BARIFOUSE

Como a propaganda online pode ser mais eficiente? Essa é uma questão para a
qual agências de publicidade do mundo todo estão voltadas neste momento. E

a resposta passa por duas vertentes: tecnologia e comportamento. Hoje é possível
coletar um arsenal inédito de informações sobre os internautas com base na análi-
se de sua navegação e, assim, direcionar anúncios de acordo com seus hábitos e in-
teresses. Nokia, Volvo e MercadoLivre são exemplos de empresas que já utilizam
bases de dados para criar propagandas personalizadas. Agora, isso ganha mais
força com a aposta do Google, o maior vendedor de publicidade online do mundo.

O Google já havia transformado a propaganda na rede, ao lançar os links patro-
cinados, pequenos anúncios em texto associados ao conteúdo de um site ou à pala-
vra-chave de uma busca. "Esses anúncios tornaram-se sucesso porque são úteis
para publicitários, veículos e usuários", diz Susan Wojcicki, vice-presidente do
Google. "Podemos fazer o mesmo com os anúncios display." Esse tipo de propagan-
da, que tem o banner como ícone, não tem relação com quem o vê, e acaba ignorado.

Inserido em um contex-
to, pode trazer até sete
vezes mais resultados.

Batizado de segmen-
tação comportamental,
esse método tornou-se

viável porque hoje é possível enten-
der os hábitos do internauta. Por
meio de códigos de programação
chamados de cookies, instalados no
navegador, seus cliques podem ser
monitorados. Outra evolução foi o
surgimento de ferramentas auto-
matizadas capazes de agrupar os
dados para definir o perfil do usuá-
rio e inseri-lo numa categoria, como
os fãs de carros ou os aventureiros.

Há ainda meios de direcionar os
anúncios a essas categorias e fazê-los
acompanhar o internauta pelos sites
que visita. Isso é uma quebra de para-
digma no mercado publicitário, que se
orientava pela compra de espaços em
sites associados a um público-alvo e,
agora, pode comprar o direito de entrar
em contato direto com as pessoas. "A
tecnologia amadureceu e criou mais
chances de falar com a pessoa certa,
na hora certa e no lugar certo. Mas não
é infalível", diz Abel Reis, presiden-
te da AgênciaClick, que tem entre os
clientes nomes como Fiat, Vale e TIM.

Por ainda serem usados em espa-
ços restritos e trazerem mais resul-
tados, os anúncios personalizados
custam até 20% mais. Além disso, são
mais trabalhosos para a criação, pois
exigem cerca de quatro vezes mais ti-
pos de peças publicitárias para chegar
aos perfis. Mas a tendência cresceu
nos últimos dois anos. "Os profissio-
nais da criação trabalharão lado a lado
com os de análise de comportamento e
estatística", diz Marcelo Trípoli, CEO
da agência de mídia digital iThink,
que há seis meses usa o formato. "A
publicidade será mais científica."
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