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● Andrew Frank, analista que
acompanha a publicidade na in-
ternet para a firma de pesquisas
Gartner, disse que, apesar de a
publicidade em tempo real ser
atraente para os anunciantes,
empresas como o Facebook têm
diante de si a difícil tarefa de de-
terminar quem serão os usuários
alvo desta publicidade e como
ela chegará até eles.

“O grande desafio é encontrar
o ponto certo para que a publici-
dade seja relevante sem se tor-
nar invasiva”, disse Frank. “Já vi
reações de todo o tipo, desde
aqueles que acham a prática as-
sustadora até os que a conside-
ram positiva, tornando os anún-
cios mais interessantes.” Mas, se
o Facebook começasse a anun-
ciar remédios para usuários que
trocassem comentários sobre
uma condição médica, disse
Frank, é improvável que esse
comportamento fosse aprovado
pelo público.

Facebook testa anúncios direcionados
Site consegue definir na hora qual publicidade será mostrada, com base no conteúdo do mural e nas atualizações de perfil do usuário

ROBERT GALBRAITH/REUTERS-15/11/2010

Publicidade
em tempo real
é um desafio

SAN JOSE MERCURY NEWS

O Facebook está testando um
novo sistema que direciona
anúncios instantaneamente
com base no conteúdo das pos-
tagens no mural de um usuá-
rio e das atualizações do seu
status. A rede social se junta a
uma crescente lista de empre-
sas da internet que fazem par-
ceria com os anunciantes para
comercializar produtos rela-
cionados aos interesses de
uma pessoa ou suas atividades
na internet num determinado
momento.

Durante algum tempo, o Face-
book usou o conteúdo das atuali-
zações do status e das postagens
no mural de seus usuários para
direcionar anúncios, mas neste
teste é a primeira vez em que a
rede social dispõe da capacidade
de selecionar anúncios quase ins-
tantaneamente, com base no
conteúdo que os usuários estive-
rem compartilhando.

O serviço é um exemplo de no-
vas tecnologias que cada vez
mais permitem aos anunciantes
adaptar os anúncios com base na-
quilo que o usuário esteja fazen-
do na rede no momento.

Um exemplo: um usuário do
Facebook respondendo a posta-
gens no mural de um amigo so-
bre a equipe de basquete mascu-
lino Huskies, da Universidade
de Connecticut, e o campeonato
universitário da NCAA na sema-
na passada começou a ver anún-
cios de artigos esportivos da
UConn e também da empresa de
viagens patrocinadora do time
de basquete da Universidade de
Kentucky – adversária dos Hus-
kies nas semifinais disputadas
no último fim de semana.

Uma porta-voz do Facebook
admitiu que a rede social de Palo
Alto, Califórnia, está testando
uma tecnologia de publicidade
em tempo real que poderia pro-
duzir resultados como esses.

“Anunciar no Facebook pode
ser mais útil para as pessoas por-
que elas partilham explicitamen-
te seus interesses no site. Usa-
mos essa informação para mos-
trar aos usuários anúncios que
possam lhes interessar”, disse o
Facebook.

“No momento, estamos tes-
tando um produto que ajuda a

trazer à tona anúncios mais rele-
vantes num curto intervalo com
base no conteúdo que os usuá-
rios estejam compartilhando em
tempo real, como suas atualiza-
ções de status ou as páginas que
eles ‘curtem’.”

A porta-voz do Facebook, An-
nie Ta, não especificou qual será
a duração do teste e nem quando
o Facebook pretende adotar a
ferramenta para todos os usuá-
rios.

Personalização. O Facebook
sempre direcionou os anúncios

com base nas informações que
as pessoas partilham quando se
juntam à rede social ou quando
atualizam seus perfis, como ida-

de, gênero, o lugar onde moram,
a atividade em que trabalham e
qual o seu estado civil.

O Facebook já reúne dados a
partir das atualizações de status
e do conteúdo compartilhado e
“curtido” pelos usuários, usan-
do tais informações para direcio-
nar anúncios em visitas posterio-
res à sua página.

Mas o produto atualmente em
fase de testes direciona ativa-
mente os anúncios em tempo
real, no momento em que os
usuários estão acessando o Face-
book e partilhando conteúdo

com seus amigos.
Essa capacidade parece ter ob-

jetivos semelhantes aos de tec-
nologias usadas por empresas co-
mo Google, Yahoo e Microsoft,
que cada vez mais direcionam es-
pecificamente a publicidade
com base no histórico de buscas
de um usuário e no seu perfil no
intervalo de milissegundos en-
tre o momento em que o endere-
ço de uma página é digitado e o
momento em que seu conteúdo
aparece na tela do navegador de
internet. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO
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ANNIE TA
PORTA-VOZ DO FACEBOOK
“Testamos um produto que ajuda
a trazer à tona anúncios mais
relevantes num curto intervalo,
com base no conteúdo que os
usuários estejam compartilhando
em tempo real.”

Gigante. O Facebook, fundado por Mark Zuckerberg, é hoje a maior rede social do mundo, com mais de 500 milhões de usuários
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