
cookies, fundamentados por modelagens estatísticas 
predefinidas, que identificam o comportamento de na
vegação dos consumidores.

Com a criação de diferentes audiências para cada anun
ciante, há a possibilidade de se aplicar regras de negócio 
específicas e estratégias individuais para definir a veicula- 
ção de cada criativo contemplado no plano de mídia.

Assim, ao entender os consumidores, é possível ofe
recer conteúdos específicos e relevantes para cada um 
deles, como vídeos exclusivos a usuários muito engaja
dos ou vouchers que poderiam ser resgatados em lojas 
físicas, por exemplo. O resultado desse tipo de campa
nha foi um aumento de aproximadamente 237% no volu
me de cliques e interações com o site da marca.

O ponto crítico de qualquer projeto de remarketing 
é exatamente a fase de planejamento, na qual os seg
mentos de comunicação são definidos e a campanha 
deixa de ser estática, passando a contemplar múltiplas 
camadas de comunicação. Para que o processo funcio
ne adequadamente, é importante deixar a ansiedade de 
lado e lembrar que, para dinamizar o seu negócio, é pre
ciso pensar a médio e a longo prazo.

MODELOS DE CRIAÇÃO DE 
CAMPANHAS ESTÁTICAS E DINÂMICAS
Em campanhas estáticas, a abordagem é única para to
dos os clientes. Não há preocupação com os diferentes 
segmentos, já que a falta de tecnologia impossibilita pro
ver os aprendizados necessários ao negócio.

Dinamizar as campanhas significa utilizar aborda
gens que respeitem os diferentes segmentos de clientes 
de acordo com as necessidades de consumo de cada 
um. Dessa forma, a tecnologia dá suporte às decisões 
de negócio e a criação lida com a estratégia de uma 
mídia segmentada.
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METODOLOGIA DE CAMPANHAS 
COM REMARKETING
Hoje, também é permitido criar campanhas de remarke- 
ting para links patrocinados e em campanhas internas 
dentro das propriedades digitais dos próprios anuncian
tes, o que amplia ainda mais a importância e o impacto 
nos resultados das estratégias dinâmicas de marketing, 
fortalecendo a estratégia como um todo.

Do ponto de vista tecnológico, vários players já possuem 
ferramentas efetivas de remarketing. Porém o verdadeiro 
valor de uma estratégia está na modelagem dos dados de 
usuários, já que a análise especializada é imprescindível 
para o sucesso. Com relação a custos, as campanhas di
nâmicas exigem investimentos 20% maiores que as estáti
cas, mas propiciam 27% de retomo sobre o investimento, 
enquanto o modelo tradicional oferece apenas 15%.
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Caixa de texto
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 1, p.76-77 , ago. 2013.




