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Agências brasileiras e IAB

"Brasil será o quinto player
em publicidade online"

Atualmente, por enquanto, não fazemos muita coisa com as agências brasileiras. Somos um dos maiores defensores
do IAB ao redor do mundo, tendo sido o
principal patrocinador na Cimeira Anual
IAB em Miami, no mês passado. Construiremos essa relação também no Brasil.
Microsoft Brasil e Globo.com
Fazemos toda a operação de anúncio para Microsoft Advertising Brasil e,
por isso, somos responsáveis pelas suas
campanhas online. Para Globo.com e
cem outros publishers ao redor do mundo oferecemos uma plataforma de tecnologia SaaSque ajuda a gerir o negócio cada vez mais complexo de publicidade digital, com as funcionalidades de
criar, vender e entregar produtos e elaborar relatórios de faturamento, conforme as necessidades do cliente. A plataforma é desesperadamente necessária
no Brasil porque a maioria dos negócios
é executada em Excel, o que o torna difícil de escalar. Com as APIs abertas da
plataforma Operative, podemos integrar
editora e levar os dados de inventário e
da campanha para o servidor de anúncios. Sem isso, as editoras usam planilhas de Excel para gerenciar inventário,
a entrega, e também para recodificar os
dados nos seus sistemas de faturamento
e servidores de anúncios. Para algumas
editoras, existem mais de 50 mil pontos
de dados que são reintroduzidos em sistemas diferentes a cada mês. Novos tipos de servidores de anúncios tornaram-se populares nos EUA e não é incomum
usar um servidor de anúncios diferentes
para vídeo e celular em relação ao que
é usado para online. Já vemos essa tendência no Brasil, o que dobrará o custo
para a maioria das editoras quando isso acontecer.

ai

s.

A Operative é responsável pelo gerenciamento de US$ 6 bilhões de publicidade online
no mundo e tem clientes de mídia como Reuters, The Wall Street Journal, NBC
Universal, Discovery Channel e MTV. Em 2010, chegou ao Brasil para atender a
Microsoft Advertising. Agora, acaba de firmar parceria com a Globo.com. Em entrevista
ao Meio & Mensagem, o fundador da Operative, Lorne Brown, comenta as estratégias
da empresa e sugere como a tecnologia pode melhorar os processos, reduzir custos e
aumentar a produtividade das equipes envolvidas com a publicidade online. Segundo o
executivo, o Brasil poderá, em cinco anos, ultrapassar o Reino Unido e ser o quinto
player em faturamento e gastos com anúncios na internet.
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Por sérgio damasceno sdamascenogrupomm.com.br
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Entramos no Brasil inicialmente por
causa do relacionamento global com a
Microsoft. Apoiamos várias operações
de vendas de anúncios para a empresa
em todo o mundo e o País é um mercado estratégico para a Microsoft Advertising. Agora, também o é para a Operative. Quando olhamos mais de perto para o
País, vimos a necessidade de dar aos publishers as nossas ferramentas. Cada editora no Brasil é forçada a gerir os seus negócios de forma completa — assim como
acontecia nos EUA há cinco, sete anos —
e a maior parte também tem de executar
suas operações de negócios de anúncios
in-house, o que torna as operações caras
e ineficientes. O Brasil tem uma longa história de empresas que fazem entrega de
anúncios e de rich media e que geram
tráfego para os editores. E porque essas
empresas não são levadas a sério, criou-se
um sentimento de que todas as operações
terceirizadas eram ruins, o que não é verdade. Esses terceirizados apenas não têm
a expertise, processo nem tecnologia necessários para fazê-lo direito. O que torna o Brasil mais interessante, ainda, é o
fato de que as editoras são responsáveis
por muito mais itens do que qualquer outro país que vemos: por todas as taxas de
mídia, por todos os relatórios até o cliente e pelo rendimento que são de responsabilidade típica das agências nos EUA.
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Operative no Brasil

Publicidade online
Há uma tendência nos EUA em que os
anunciantes e agências procuram atingir o
público independentemente da plataforma,
ou seja, ter uma compra única de mídia que
inclui TV, jornal, revista, redes sociais, celular e vídeo, tudo com apenas uma ordem
de inserção e um plano de mídia. No Reino
Unido, isso já acontece. Nos EUA, não faz
muito tempo que os compradores começaram a exigir dos editores uma visão única
da audiência e uma ordem de inserção para assinar, ou seja, apenas uma pessoa que
possa vender todos os anúncios de forma
integrada. Nosso objetivo é ser o sistema
operacional para todos os tipos de mídia.
Um exemplo é o lançamento de nossa tec-

Lorne Brown, fundador da Operative

nologia para o (jornal) Guardian neste ano.
O Guardian venderá seus anúncios online,
de vídeo, celular, em papel, classificados e
eventos por meio da Operative. Ao longo
dos próximos dois anos, investiremos em
TV e rádio também. No Brasil, este tipo de
convergência pode demorar entre cinco e
dez anos, mas as perspectivas ainda estão
lá. Acreditamos que as empresas de mídia
brasileiras terão a necessidade de vender
todos os seus produtos de anúncios em
um único sistema, antes mesmo dos EUA,
e isso é excitante.
Mercado brasileiro
Como mercado, o País é muito importante, dado o número de pessoas que têm
acesso à internet e à banda larga. O Bra-

sil já é maior do que o Reino Unido em
termos globais, e nem de longe gasta a
mesma quantidade de dinheiro em publicidade online. O Reino Unido é atualmente o nosso segundo maior mercado.
Nos próximos cinco anos, acredito que o
Brasil ultrapassará o Reino Unido e será
o quinto em publicidade online. Vemos
também um crescimento no uso de dados, na segmentação, nas plataformas
que as pessoasusam para acessar a internet. Isso só levará a outras inovações
da tecnologia de anúncios, necessária
para atingir os consumidores, com mais
fragmentação e, consequentemente, aumentará a demanda para resolver problemas operacionais. Exatamente como
fazemos atualmente.
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Fazemos duas coisas: serviços gerenciados e Operative One (software como
serviço). Para o gerenciamento de serviços, nos tornamos uma extensão da equipe editora, usamos seu servidor de anúncios e combinamos nosso processo ao deles. Dada a quantidade de novas tecnologias que entram no mercado, os novos
tipos de sistemas, a demanda que surgirá e o crescimento próximo das marcas
online no Brasil, os papéis de operadores
de anúncios precisam mudar desde a entrada dos relatórios, das planilhas de trabalho, dados para a estratégia de produto, gerenciamento e serviços criativos. A
única forma de fazer isso é automatizar
ou fechar parceria para fazer o trabalho
pesado. Por meio da plataforma Operative One, fazemos os processos das editoras bem mais rápido e eliminamos os
que criam gargalos. Isso muda o negócio dos editores, que aumentam as margens, reduzem os custos e ajudam a aumentar a receita.
Resultados
Os serviços gerenciados dão taxa de
precisão de 98% garantida para todas as
campanhas realizadas pela Operative;
livra a equipe de operações de anúncios
para outras atividades; faz a gestão de
produto (vender o produto certo para os
clientes certos); e melhora o tempo (agora, eles só fazem isso quando têm tempo,
já que há muita entrada de dados).
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