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‘Big Data’ transforma o perfil da publicidade

Agências mergulham em novas tecnologias para entregar anúncios para o consumidor certo na hora certa
FABIO ROSSI

RENNAN SETTI

rennan.setti@oglobo.com.br

Como era mais simples a vida para Donald Draper! Na série de TV “Mad Men”,
ambientada nos anos 60, o diretor de
criação de uma agência de publicidade
nova-iorquina consome as tardes desfrutando uísque old-fashioned, Lucky
Strikes e beldades até que um slogan
genial lhe ocorra, salvando campanhas
milionárias e sua reputação na Madison Avenue. Bons tempos aqueles...
Hoje, com os consumidores dedicando
sua atenção a redes sociais e celulares,
o mercado publicitário se vê obrigado a
trocar o perfil dionisíaco pelo cartesiano. Agências de todo o mundo, inclusive do Brasil, reorganizam-se para processar terabytes de dados em tempo real na busca pelo consumidor certo, na
hora certa. No século XXI, Don Draper
atende pelo nome de Big Data.
A expressão abrange novas tecnologias
para análise de informações digitais em
velocidade e variedade antes inéditas. O
interesse em Big Data teria motivado a fusão entre Omnicom e Publicis, anunciada
no fim de julho, que resultou na maior
agência de propaganda do mundo.
Empresas como essas perceberam
que a torrente de dados sobre hábitos
dos internautas permite conhecer o
consumidor de forma mais precisa e
ágil que pesquisas de opinião tradicionais. Pouco tempo atrás, agências dependiam de intermediários na indústria de internet (sobretudo a Google)
para explorar essas informações. A mudança de agora é que firmas de publicidade estão se transformando em verdadeiras start-ups, contratando cientistas e desenvolvendo softwares.
A segunda maior agência em operação no Brasil, a Ogilvy, emprega 20 profissionais na criação de modelos matemáticos para orientar suas estratégias.

Em vez de publicitários, muitos são es- bém o melhor horário e forma.
É o caso da compra automatizada de
tatísticos e matemáticos. Cabe a eles
analisar informações como a audiência espaço publicitário, conhecida por Rede sites, o desempenho de propagan- al-time Bidding (RTB), que aproxima o
das já veiculadas na internet, comentá- marketing de uma Bolsa de Valores. Por
meio de um leilão on-line, o anuncianrios em redes sociais etc.
— Estamos em um momento de in- te indica o perfil de quem quer atingir
certeza econômica em que é preciso (faixa etária, local de acesso etc.) e
justificar cada centavo de investimento quanto quer pagar por cada clique. Em
publicitário. A tecnologia tornou a con- milissegundos, o sistema rastreia os hábitos de navegação dos inversa (com o cliente) muiternautas e encontra o púto mais pragmática — exblico-alvo do cliente.
plica o diretor de integraQuando esses internautas
ção digital da Ogilvy, Daniacessam sites que vendem
el Tártaro. — O Big Data
espaço publicitário via
nos ajuda, por exemplo, a
RTB, o banner é exibido.
saber com precisão qual
É isso que faz com que
dia é mais propício para
internautas diferentes vemigrar uma campanha trajam propagandas diferendicional para a rede.
tes em uma mesma págiA tendência dá à luz emna. No fim do ano passapresas exclusivamente dedo, o Facebook aderiu ao
dicadas à analise de dados
RTB, abrindo seu vasto repara o setor de marketing.
positório de dados sociais
Um exemplo é a R18, cujos
aos anunciantes.
softwares monitoram redes
Nos EUA, a consultoria
sociais para saber o que
eMarketer estima que o
vem sendo dito sobre clienRTB representará 19% da
tes e qual o potencial de um
publicidade on-line ao fim
conceito publicitário junto
do ano e 29% em 2017. Não
ao público, conta o sócio- Fernando Taralli
Presidente da VML
há números sobre o Brasil,
diretor Rodrigo Arrigoni.
mas as agências apostam
O crescimento do filão é
reflexo do vigor da publicidade on-line na ferramenta. Sinal disso é a corrida pano país. A IAB Brasil, associação que ra estabelecer mesas de operações (trapromove o marketing digital, estima ding desks), que gerenciam diversas
que o segmento fechará o ano em R$ 6 operações de RTB simultâneas.
A VML, agência do Grupo Newbilhões, ou 16% de todo o mercado pucomm, implementará no Brasil até o
blicitário. Em 2011, somava 11%.
Com mais informações, as propagan- fim do ano uma dessas mesas. Já a F/
das estão chegando ao consumidor com Nazca S&S experimenta a tecnologia
uma precisão maior. As agências sempre por meio de parceiros internacionais.
— É uma forma de as agências se torcaçaram o público-alvo exibindo anúncios nos sites mais frequentados por ele. narem mais ativas na cadeia, de não seAgora, com as novas ferramentas, fica rem apenas usuárias da plataforma de
mais fácil encontrar não apenas o veícu- empresas como a Google — afirma FerAnálise. Daniel Tártaro, da Ogilvy, usa modelos matemáticos para entender o consumidor lo para seduzir o consumidor, mas tam- nando Taralli, presidente da VML. l
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Privacidade e os limites
A éticos do uso de dados
do consumidor ainda não têm regras definidas
Publicidade muito intrusiva
pode fazer consumidor se
sentir invadido

Mas o cruzamento de dados
feito por agências no Brasil
ainda é tímido, diz o vice-presidente executivo da IAB Brasil, Marcelo Lobianco. Segundo ele, nos EUA, até dados “offline”, como históricos de cartão de crédito e registros telefônicos, são explorados.
— A publicidade brasileira
ainda é muito centrada na TV,
meio do qual é difícil extrair dados para cruzá-los com o negócio real. Nos EUA, onde há uma
cultura de marketing direto e
venda de produtos por catálogo
e por telefone, o cruzamento é
uma realidade madura. (R.S.) l

Ainda falta padronização sobre os limites éticos do uso dos
dados, argumenta Lica Bueno,
diretora de mídia da F/Nazca
S&S. Segundo ela, as empresas
de internet não devem ser livres para estabelecer seus próprios padrões de privacidade.
— Não dá para haver um
conceito de privacidade do Facebook, outro da Google e outro do Twitter — afirma. — Mas
a reação do usuário será importante nesse processo. Se a
publicidade for muito intrusiva, sua eficiência cairá, pois seres humanos não são máquinas, sentem-se invadidos.

Como tudo o que tange Big
Data, a privacidade dos consumidores é questão sensível.
Rodrigo Arrigoni, da R18, explica que sua empresa lida
apenas com dados públicos e
jamais identifica internautas
individuais nas análises, apenas grupos. Apesar dessas práticas, não deixa de ser desconfortável para internautas ver anúncios que parecem saber
demais sobre seus interesses.

Anúncio

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 12 ago. 2013, Economia, p. 19.
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Disco rígido não precisa vir apenas
naquele formato para encaixar no
gabinete do computador ou como uma
peça de mesa. Os HDs externos podem
ser portáteis e elegantes — quiçá
voltados para o público masculino, como
os modelos retratados no Garimpo de
hoje. Medindo entre 11 e 15 centímetros,
aproximadamente, cabem no bolso ou na
pasta e trazem o conforto da conexão
USB, a mesma dos pen drives. E muito
mais armazenamento que eles (no caso,
entre meio terabyte e 1TB).

UM TERABYTE
DE CAPACIDADE
Do tamanho
aproximado de uma
caneta, este disco
rígido portátil da
Samsung tem 1 terabyte
de capacidade e suporta
conexão USB 3.0. Com garantia
de um ano, pode ser encontrado
pelo preço de R$ 329 no
endereço http://bit.ly/hdpreto1

GARANTIA
DE 3 ANOS
Trazendo software de backup
local e também para a nuvem,
este modelo da Hitachi tem 1TB
de armazenamento e garantia
do fornecedor de até três anos.
Pode ser encontrado pelo preço
de R$ 329, no endereço
http://bit.ly/hdpreto5
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