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Na mídia online, o trabalho está apenas começando quando o material de uma campanha 
publicitária é enviado ao veículo, ao contrário do que acontece nas mídias tradicionais. Para 
gerenciar, segmentar e metrificar com eficácia a entrega de publicidade digital, tanto veículos 
como anunciantes usam Ad Servers. O uso pelos veículos consiste em entregar e mensurar as 
campanhas em suas páginas e inventário. Já os anunciantes usam para gerir a campanha nos 
vários veículos e unificar relatórios, comparando os resultados. 
 
Existe um caminho considerável a percorrer desde o envio da peça criativa pela agência, 
homologação desta pelo veículo, cadastramento da campanha no Ad Server, e início da sua 
veiculação, até os constantes ajustes na campanha para obter o melhor resultado. Mas ainda 
não é tudo – o processo só termina quando o período de veiculação chega ao fim e a 
campanha pode ser finalmente faturada. Para isso, as contabilizações de métricas, tais como 
impressões do banner, cliques e usuários únicos, são conferidas tanto no Ad Server do veículo 
como no do anunciante. Quando esses números são diferentes é caracterizada uma 
discrepância, termo convencionado pelo mercado. Então, uma pequena novela se inicia e o tão 
esperado momento do faturamento passa a ser postergado. 
 
As discrepâncias entre Ad Servers podem acontecer por muitos motivos. Entre os mais comuns 
estão a metodologia e/ou o momento de contagem diferentes (enquanto uma ponta contabiliza 
na solicitação do banner pelo sistema, a outra se faz na sua exibição), latência ou falha de 
resposta em um dos servidores, um firewall ou bloqueador de anúncios, diferença no fuso 
horário e, até, erros de tráfego decorrentes do cadastramento da campanha. No entanto, as 
discrepâncias entre Ad Servers são naturais do ambiente da internet e, por esse motivo, 
convencionamos com a ajuda do IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau) em considerar 
percentuais de até 10% como aceitáveis e não passíveis de reinvoicing ou crédito.  
 
Mas ano vem, ano vai, e o fantasminha camarada da discrepância continua sendo percebido 
pelo mercado como um problema sem solução, enquanto os investimentos em mídia online 
seguem crescendo, fazendo aumentar também o impacto financeiro causado por essas 
diferenças. Afinal, quais números devem ser considerados na hora de faturar uma campanha 
digital? A situação é clara, mas nada confortável. Os veículos não querem se indispor com seus 
anunciantes, estes querem confiar nos números da mídia onde investem sua verba e os 
fornecedores de Ad Serving se esforçam em oferecer plataformas cada vez mais robustas.  
 
O trabalho conjunto de todas as pontas da indústria da mídia online é, portanto, de suma 
relevância para identificar, implementar e educar o mercado como um todo sobre as melhores 
práticas emergentes em medição de publicidade. Práticas de auditoria e certificação das 
tecnologias e processos envolvidos na entrega de cada impressão de banner garantem 
qualidade e confiabilidade na contabilização. Ao tornar-se auditado e certificado, o processo de 
faturamento deveria excluir discussões sobre discrepâncias no número de impressões servidas. 
Caso ambos, veículo e anunciante, tenham seus Ad Servers devidamente auditados e 
certificados, as partes devem entrar em prévio acordo sobre qual dos dois números será usado 
na hora de faturar uma determinada campanha e fazer por justos, então, o cumprimento do 
acordo, uma vez que a campanha conclui sua veiculação.  
 
Alguns Ad Servers já estão auditados e certificados, seguindo um movimento liderado em 
2007 por respeitados institutos do mercado norte-americano, como comScore e 
Nielsen/NetRatings, que fornecem métricas de audiência em painel de sites e portais. 
Regulamentar é preciso e educar é extremamente necessário. Com essas medidas, embora as 
discrepâncias não sejam totalmente eliminadas, tenderão a diminuir para índices aceitáveis. 
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