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BT é a abreviação de Behaviour Targeting. Ficou claro agora o que é isso? Acho eu que não! 
Então vamos tentar aqui explicar o que é, como é feito, onde se encaixa na oferta de produtos 
e de que forma pode ser utilizado. 
 
Behaviour Targeting é o termo em inglês que, traduzido, significa Targeting por 
Comportamento. Mas o que é isso afinal? Através do uso da tecnologia de tags e cookies os 
sistemas de Adserving detectam o comportamento de navegação do usuário. Com parâmetros 
pré-definidos, todos os usuários que têm um comportamento semelhante são agrupados no 
que chamamos de cookie pool, formando assim um segmento de targeting, um cluster. Ficou 
claro agora? Eu ainda acho que não. 
 
Vou dar um exemplo prático e ver se agora consigo deixar mais claro do que estamos falando.  
Quando um anunciante compra Behaviour Targeting ele está comprando uma audiência 
específica e não uma página ou site específico. Ou seja, a audiência será impactada em 
diferentes lugares, sempre que a tecnologia detectar que determinado usuário faz parte do 
segmento, cluster comprado pelo anunciante. Será que agora ficou mais claro? Acho que ainda 
não! Trata-se de um conceito a princípio complexo, porque estamos habituados e fomos 
treinados ao longo dos anos a pensar em placement e não em audiência. 
 
É uma quebra de paradigma – para absorvermos completamente o conceito de behavior 
targeting, temos necessariamente que mudar nosso padrão: pararmos de pensar em onde 
vamos anunciar e pensarmos em para quem vamos anunciar, em qualquer lugar em que esse 
quem esteja. 
 
Mas enfim o que é um segmento de BT? É um grupo de usuários que tiveram seus 
computadores marcados através de cookies enquanto navegavam, mediante prévios critérios 
que os definam como integrantes de um determinado segmento. Por exemplo: Segmento: 
Finanças Alto Padrão; Audiência: Usuários que buscam informações sobre produtos 
financeiros, cotações e opções de investimento e gestão patrimonial; Sites pelos quais 
navegaram: Artigos relacionados a investimentos e finanças nos seguintes sites (MSN Seu 
Dinheiro, MSN Notícias, MSN Mulher); Palavras, Expressões Buscadas: investimentos, ações, 
aplicações financeiras,  fundos de investimento, bolsas valores, consultoria financeira, 
investimentos, patrimônio, mercado ações, patrimônio, rentabilidade, private bank, 
rentabilidade fundos, swaps, wealth management. 
 
Além desses, outros critérios ajudam a refinar a busca da audiência, como a frequência com 
que determinados assuntos, conteúdos e palavras-chave foram buscadas ou consultadas.  
Este é apenas um exemplo de segmento e de como um cluster é formado nas propriedades e 
sites Microsoft como Messenger, Hotmail e MSN. 
 
Hoje a oferta de BT não se restringe apenas a portais como o MSN. Empresas de Adserving, 
através de suas tecnologias, podem também oferecer isso a seus clientes. Vale lembrar que 
cada empresa e cada portal têm seu modelo de coleta de dados. Além dos portais e empresas 
de adserving, outras oferecem esse serviço através do provedor de acesso. Acho que agora já 
está bem mais claro! Vou tentar melhorar! 
 
O BT vem adicionar à mídia online mais uma forma de Targeting e assim minimizar ainda mais 
a dispersão e desperdício das verbas de mídia. 
 
Dentro do Ciclo de Compras do Consumidor (awareness, consideration, trial, purchase, re-
purchase/loyalt), o BT se encaixa em consideration. 
 
Ou seja, depois que o consumidor tomou conhecimento do produto, promoção etc, ele passa a 
levar em consideração a mensagem massivamente comunicada através de estratégias de 
alcance para se conseguir o awareness. Neste momento a segmentação da sua mídia passa a 
ser a melhor estratégia para concentrar o investimento no target específico. 



  
Até há pouco tempo as possibilidades de targeting eram apenas por sexo, idade e estado, 
agora podem ser também por comportamento. A segmentação por comportamento ainda pode 
ser feita por meio da audiência dos anunciantes ao invés da audiência dos portais. Mas isso eu 
vou deixar para uma próxima. 
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