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Criadas para democratizar o 
acesso de anunciantes de dife-
rentes portes a todo tipo de veí-
culo online, as ad networks estão 
começando a viver um processo 
de sofisticação no Brasil. Com a 
iminente consolidação do mo-
delo de vendas de inventário no 
País, a verticalização das redes 
de publicidade aparece como 
caminho natural para suprir a 
demanda cada vez maior por 
audiência segmentada e, princi-
palmente, qualificada.

Segundo Marcelo Sant’Iago, 
diretor regional de desenvolvi-
mento de negócios da Realme-
dia Latin America, a verticaliza-
ção das redes de publicidade é 
uma alternativa para o mercado 
brasileiro de ad networks uma 
vez que as horizontais já atuan-
tes no País estão concorrendo 
com os grandes portais e sua 
infinidade de canais específicos. 
Enquanto essas são focadas no 
alcance, as redes verticais se 
concentram na profundidade 

de conteúdo. “O maior desafio 
atual é ofertar relevância aos 
anunciantes e esse é o tipo de 
problema que as ad networks 
verticais conseguem resolver 
com mais facilidade, já que os 
sites parceiros passam por uma 
rigorosa curadoria de conteúdo. 
Acredito que a tendência no 
Brasil é que as ad networks 
comecem a se diluir em redes 
verticais independentes com 
menor dispersão e novas opor-
tunidades para o anunciante”, 
afirma o executivo, que acredi-
ta, porém, no avanço simultâneo 
das redes horizontais e das 
chamadas ad exchanges.

De olho justamente nesse 
movimento, a Realmedia, que já 
opera no Brasil com a horizontal 
Realmedia Web Alliance, anun-
ciou recentemente o lançamen-
to da Play Ad Network, voltada 
exclusivamente aos segmentos 
de maternidade e infantil. Con-
cebida em parceria com o portal 
SmartKids, a rede tem como 

objetivo promover uma comu-
nicação responsável e criativa 
com o público infantil, alvo de 
grandes discussões quando o 
tema é publicidade. “Nós parti-
cipamos ativamente da criação 
das campanhas e veiculamos as 
ações nos endereços que mais 
se aproximam dos interesses 
dos anunciantes. A proposta é 

que cada vez mais a publicidade 
se afaste dos formatos tradicio-
nais para agregar conteúdo ao 
consumidor e para conversar 
diretamente com o público das 
empresas”, opina Edmardo 
Galli, parceiro da Realmedia 
e sócio do Grupo SmartKids. 
“Dessa forma conseguimos 
ainda organizar os veículos de 

forma que a oferta de espaços 
publicitários seja mais atrativa 
aos diferentes anunciantes”, 
acrescenta. No ar há pouco 
mais de dois meses, a Play já se 
prepara para rodar sua segunda 
campanha e seu desempenho 
tem feito com que a Realmedia 
estude o lançamento de outras 
redes verticais.

Rosa choque
Há mais de um ano no mer-

cado, a Pink Ad Network, do 
Grupo Bolsa de Mulher, é outro 
exemplo de ad network vertical 
brasileira. Inspirada no sucesso 
de empresas similares com 
atuação nos Estados Unidos 
— como a Glam Network —, 
a rede contabiliza uma média 
de 30 campanhas mensais dis-
tribuídas entre os mais de cem 
endereços parceiros. Com foco 
mais claro na audiência femini-
na, a rede possui hoje cerca de 
seis milhões de usuários únicos. 
Para Andiara Petterle, CEO do 

A sofisticação das ad networks
Redes verticais de publicidade apostam em segmentação e conteúdo qualificado para ganhar corpo no Brasil
Mariana Ditolvo

Sant’Iago aposta na tendência de  
redes verticais independentes com 
menor dispersão

Andiara Petterle nota crescimento no 
interesse em endereços mais influentes, 
mesmo que o CPM não seja atraente
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Grupo, o sucesso da ad network 
se deve ao fato de a verticali-
zação prezar muito mais pelo 
conteúdo do que pelo inventário 
disponível para comercialização. 
“Há no mercado um movimento 
que indica que as empresas es-
tão menos preocupadas com o 
CPM baixo e mais interessadas 
em anunciar nos endereços 
mantidos por pessoas com po-
der de influência mesmo que 
com uma audiência não muito 
substanciosa”, acredita. 

De acordo com a executiva, 
o custo por mil em uma rede 
de publicidade horizontal é, 
em média, de R$ 3 enquanto 

Principais diferenças entre ad networks  
verticais e horizontais

Redes verticais Redes horizontais

• Profundidade de conteúdo sobre 
determinado assunto

• Foco em audiência e conteúdo 
específicos

• Normalmente identifica os 
endereços de veiculação durante  
a campanha

• Aumenta disponibilidade  
de inventário em determinado 
assunto

• Facilita compra de mídia, 
unificando relatórios e faturamento

• Exemplos no Brasil:  
boo-box, Pink, Play

• Diversidade de conteúdo

• Foco em alcance, otimização e 
behavioral targeting

• Normalmente não identifica os 
endereços de veiculação antes do 
final da campanha

• Boa parte do inventário é 
remanescente (não vendido  
pelos sites)

• Facilita compra de mídia, unificando 
relatórios e faturamento

• Exemplos no Brasil: All Match, .Fox, 
Google, Hi Mídia, Realmedia Web 
Alliance, Yahoo

Definida por seus fundadores 
como uma rede de publicidade cola-
borativa, a boo-box se prepara para 
tentar intensificar a forma como se 
faz propaganda na internet brasileira. 
A proposta: incentivar o aprimora-
mento tecnológico nacional assim 
como o uso de todas as tecnologias 
disponíveis para otimizar campanhas 
online e trazer mais resultados para 
a cadeia como um todo. 

Com um total de 12 mil pu-
blishers em sua rede, a empresa 
é voltada aos espaços disponí-
veis em redes sociais e espera 
agora oferecer a tão comentada 
combinação entre segmentação 
por comportamento e formatos 
inovadores para fazer com que a 
publicidade complemente o con-
teúdo e desperte o interesse dos 
consumidores. 

Para isso a boo-box vem in-
vestindo em sistemas capazes de 
contextualizar análise semântica 
das páginas da internet e perfil 
dos usuários. “Temos que tomar 
muito cuidado para não parecer 
fantasioso, mas o fato é que a 
publicidade online está muito 
aquém do que poderia e há muita 
tecnologia disponível capaz de 
mudar esse cenário”, comenta 
Marcos Tanaka, um dos sócios da 

boo-box. “É inconcebível que um 
país com tamanha criatividade 
para a televisão não utilize esse 
poder de transformar mensagem 
em arte para criar para uma mídia 
feita de detalhes e com audiência 
tão pulverizada”, diz. 

Entre as possibilidades, a em-
presa já conta com uma ferramenta 
que associa a imagem vinculada 
aos conteúdos dos sites a anúncios 
publicitários para dar vazão, por 
exemplo, à venda de produtos que 
também tenham relação com o que 
está sendo publicado. Com algumas 
campanhas já rodando no formato, 
é possível, segundo Tanaka, ter 
retorno até seis vezes maior do que 
quando não há a associação entre 
publicidade e conteúdo. “Não se 
trata mais de aluguel de espaço em 
páginas na internet para veiculação 
de publicidade. Cada vez mais é 
possível entregar conteúdo publici-
tário para as pessoas certas e com 
adequação de mensagem. E isso 
tudo se dá graças à tecnologia”, diz 
Marco Gomes, chefe de tecnologia 
da boo-box. 

Outra aposta da boo-box é a 
disponibilização de um sistema que 
possibilita aos anunciantes de bud-
get reduzido criar anúncios de fato 
interessantes sem o apoio de uma 

agência especializada. A ferramenta 
self-service se divide em três etapas. 
Na primeira, é informado o objetivo 
da ação e o valor disponível. Na se-
gunda, aparecem as alternativas de 
planejamento, sendo que o anúncio 
poderá ser distribuído de maneira 
horizontal para os sites da rede da 
boo-box ou segmentado por audiên-
cia. E, por fim, o anunciante faz o 
pagamento por cartão de crédito. 
“Hoje o valor investido na internet 
pelos pequenos anunciantes é de 
R$ 1 bilhão, sendo esse valor re-
vertido quase todo para ações de 
links patrocinados. Nosso objetivo 
é fazer com que essas pequenas 
campanhas sejam niveladas por 
cima”, comenta Gomes. 

A criação também é toda auto-
matizada pelo sistema, que utiliza 
imagens disponíveis na rede social 
de fotografia Flickr e que possuem 
autorização para uso comercial 
livre. “Nessas redes é possível en-
contrar belíssimas imagens para 
ilustrar essas peças. Depois cabe ao 
anunciante incluir o texto adequado 
e a ferramenta cria a peça de manei-
ra automática”, conclui Gomes. O 
contratante tem ainda acesso a re-
latórios de acompanhamento e, em 
breve, poderá fazer uso de outros 
recursos como jogos e vídeos.

boo-box foca venda de audiência

nas verticais esse valor sobe 
para R$ 15. “A tendência é de 
que invista cada vez mais em 
conteúdos patrocinados por 
marcas e menos em banners. 
Ao entregar relacionamento as-
sociado a um conteúdo bacana, 
as redes verticais conseguem 
se diferenciar e crescer em 
importância”, considera. Por 
isso, Andiara se prepara para 
aumentar em 100% o número 
de sites e blogs parceiros até 
o final do ano e fechar 2011 
com 400 endereços vinculados 
à Pink, ampliando substancial-
mente a presença da rede na 
região Nordeste do Brasil. 
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