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Otempo agorafavoreceoscria-
dores de anúncios para a inter-
net. Os anunciantes já conse-
guem dirigir na rede mensa-
gensaosconsumidorescomba-
se em informações sobre a sua
composição demográfica, seu
poderaquisitivoeatéasualoca-
lização,mas havia um elemento
importantefaltando:ofatorins-
tantâneo. Os anunciantes com-
pravam espaços com antece-
dência, e não podiam tomar de-
cisões imediatas sobre quais
anúncios exibir a partir daquilo
que o consumidor em potencial
estivesse fazendo na rede.

Agora, empresas como Goo-
gle, Yahoo e Microsoft permi-
tem aos anunciantes que com-
prem espaço publicitário nos
milésimos de segundo entre o
momento em que uma pessoa
digita o endereço de uma pági-
na da web e o instante em que a
páginaaparecenatela.Atecno-
logia,batizadade leilãodeespa-
ço publicitário em tempo real,
permitequeosanunciantesexa-
minem individualmente os visi-
tantes de um site e façam quase
instantaneamente ofertas para
exibir anúncios a eles.

Digamos, por exemplo, que
um homem acaba de pesquisar
o preço de tacos de golfe no
eBay (site de leilões que há um
ano testa um sistema desenvol-
vo pela empresa AppNexus). O
eBay pode essencialmente
acompanhar em tempo real as
atividades desse consumidor,
decidindo quando e onde mos-
trar aele anúncios quaseperso-
nalizados de tacos de golfe em
oferta na rede.

Se o eBay descobrir que ele
comprou um taco num outro si-
te, o anúncio pode ser imediata-
mente atualizado para oferecer

a ele acessórios, bolas de golfe
ou um pacote de viagem para
St. Andrews, Escócia, com fre-
quência chamada de lar do gol-
fe. No caso de uma consumido-
ra, o eBay poderia alterar a cor
ou o estilo dos anúncios.

“O maior problema da publi-
cidadeestava no fatodeas deci-
sões a respeito de quais anún-
cios exibir serem tomadas mui-
to antes da sua exibição”, disse
Brian O’Kelley, diretor executi-
vo da AppNexus. “Há muitos
motivos para desejar que essas
decisões sejam tomadas tão
próximo do momento de exibi-
ção do anúncio quanto possí-
vel.” Comparemos os leilões de
espaço publicitário em tempo
real à publicidade feita para ou-
tdoors. No processo em tempo
real, o espaço dos outdoors se-
rialeiloadoacadasegundo,pos-
sibilitando a exibição de anún-
ciospersonalizados.Lávemum
Camry vermelho, dirigido por
umamulherde40anosqueestá
a caminho do mercado: qual
dosanunciantes estaria dispos-
to a pagar mais para mostrar a
ela uma peça publicitária?

“Mesmo no decorrer de um
dia, as informações podem mu-
dar drasticamente”, disse Neal
Mohan, vice-presidente para
gestão de produtos do Google.
“O objetivo é viabilizar a maior
precisão possível nas decisões
tomadascombasenessasinfor-
mações tão logo se tornem dis-
poníveis.”

Embora algumas empresas
tenhamadotadoosleilõesdees-
paço publicitário em tempo
real há alguns anos, só agora os
grandesnomesdaindústria im-
plementam sistemas do tipo.
Em setembro, o Google apre-
sentou uma revisão do seus sis-
tema DoubleClick Ad Exchan-
ge, oferecendo o recurso de lei-
lões em tempo real. O Yahoo es-

tá testando o processo com sua
tecnologiaRightMediaExchan-
ge, e a Microsoft realiza testes
em sua ferramenta AdECN.

A mudança seria quase im-
perceptívelao consumidor, que
reparariaapenasnamaiorrele-
vância dos anúncios exibidos

em relação ao produto busca-
do. Trata-se de uma nova ma-
neiraencontradapelosmarque-
teiros de canalizar a informa-
ção para atender aos seus fins –
e também algo que despertou
ira em Washington, onde a Co-
missão Federal de Comércio
tem realizado debates sobre a
publicidade personalizada.

“Ofatodeaatençãodoconsu-
midor ser leiloada em apenas 12
milésimos de segundo ilustra o
grau de erosão sofrido pela pri-
vacidade neste país”, disse Je-
ffrey Chester, diretor executi-
vo da organização de consumi-
dores Centro para a Democra-
cia Digital.

Os leilões são uma boa notí-
cia para as editoras, pois os
anunciantes estão dispostos a
pagar mais pelo espaço perso-
nalizado. Em estudo realizado
peloGoogle,aseditorasrecebe-

ram pelos anúncios vendidos
por meio do sistema DoubleCli-
ckAdExchangevaloresemmé-
dia130%superioresaospratica-
dos anteriormente por meio de
outros sistemas de venda.

SEM DESPERDÍCIO
Osanunciantesdizemqueoslei-
lões em tempo real reduzem o
desperdício de recursos finan-
ceiros. “Podemos recorrer a
um menor número de mídias,
porque as mídias usadas serão
mais seletivas e eficientes”, dis-
se Edward Montes, diretor ad-
ministrativo da Havas Digital
North America.

A AppNexus é uma das em-
presas que estão ajudando os
marqueteiros a automatizar
suas análises e os leilões. Parte
do atrativo da AppNexus está
no seu poder de processamen-
to: o anunciante precisa rece-

ber as informações sobre o
anunciante, analisá-las, definir
oquantooferecerpeloespaço,e
decidir automaticamente qual
anúncio exibir – tudo em menos
de um quarto de segundo para
evitar atrasos no tempo neces-
sárioparasecarregarumapági-
na. Issopermite tambémque as
empresas canalizem aquilo que
sabem a respeito de um deter-
minado usuário da internet pa-
ra os anúncios que são mostra-
dos a essa pessoa. O eBay, por
exemplo,mantémarquivoscon-
tendo informações sobre cada
um de seus consumidores: os
produtos que compraram, os
preçosquepesquisaram,sualo-
calização geográfica.

Anteriormente, o eBay tinha
de comprar um bloco de espaço
publicitário em redes e siste-
mas de venda e, quando fosse
localizado um usuário conheci-
do, era possível uma personali-
zação parcial dos anúncios.
Agora, a atenção dos consumi-
dores é oferecida individual-
mente,eoeBay–empregandoo
sistema automatizado da App-
Nexus– faz ofertas somente pe-
los espaços que considera mais
promissores.

A AppNexus examina uma
série de fatores para decidir
quais consumidores devem ser
leiloadoseporqualvalor.Opro-
cesso tenta aproveitar ao máxi-
mo as informações em tempo
real. “Podemos determinar por
meiodealgoritmosqueoconsu-
midor em questão já viu 50
anúncios nos últimos 30 minu-
tos, e portanto o preço pago pe-
lo espaço publicitário seria me-
nor, pois a probabilidade de es-
se consumidor responder ao
anúncio e clicar nele seria mais
baixa”, disse Matt Ackley, vice-
presidente de marketing e pu-
blicidadenainternetdoeBay. ●
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