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Considerada coleta e integração da 
maior quantidade possível de in-

formações, e seu subsequente uso para 
ações mais eficazes — no caso do ma-
rketing, mais personalizadas, ou mais 
adequadas a um momento —, a ideia do 
big data não parece nova: embasa ainda 
outros conceitos, como o CRM.

Mas as tecnologias digitais amplia-
ram enormemente a possibilidade de 
coleta e de integração de informações, 
e não apenas aquelas que vêm dos con-
sumidores, mas também dados de mer-
cado e de outros fatores que influem no 
consumo. Como consequência, pro-
fissionais de marketing e comunica-
ção começam a desenvolver trabalhos 
mais conjuntos com detentores de ou-
tras expertises, como estatísticas e mo-
delagens matemáticas. 

Grupos de comunicação até já in-
cluem operações especificamente fo-
cadas nesses conhecimentos, mostra a 
aquisição, realizada no ano passado pe-
lo grupo SapientNitro, da empresa nor-
te-americana mPhasize. 

A mPhasize, diz Marcelo Sant’Iago, 
vice-presidente de desenvolvimento de 
negócios da SapientNitro na América La-
tina, é especializada em marketing mix 
modelling. Ou seja: trabalha com mo-
delos estatísticos e matemáticos na de-
finição dos projetos e investimentos de 
comunicação. Em setembro, um profis-
sional dessa empresa estará no Brasil, 
apresentando esse conceito e seus ser-
viços aos clientes locais da rede.

Muitas empresas, observa Sant’Iago, já 
buscam tirar proveito da atual profusão 
de informações, que precisam ser organi-
zadas. “Sem isso, como diz uma expres-
são clichê do mercado, tem-se um ‘ban-

Big data na prática
Termo ganha espaço nas áreas de marketing e integra novos  
processos e profissionais aos projetos de comunicação das empresas

Por Antonio CArlos sAntomAuro

Projetos auxiliam a aplicação do conceito
Não são apenas os profissionais de 

marketing os usuários do conceito do big 
data: hospitais, por exemplo, começam 
a empregá-lo, para, a partir de dados 
médicos e registros de atendimentos, 
prever quais pacientes voltarão a 
demandar seus serviços, enquanto 
companhias de seguros utilizam-no para 
avaliar negociações com maior ou menor 
risco. E a IBM recentemente anunciou 
um projeto, fundamentado em big data, 
para previsão da disponibilidade de 
energia renovável.

Embora ainda não muito claro, o 
conceito começa a interessar muitas 
companhias, diz Cezar Taurion, 
gerente de novas tecnologias da 
IBM Brasil. Segundo ele, pesquisa da 
própria IBM mostra que pelo menos 
dois terços das empresas percebem 
no big data um potencial grande para 
a criação de vantagens competitivas, 

mas apenas 28% delas utilizam-no 
já em algum projeto piloto ou em 
andamento, e 47% apenas começam 
a estudá-lo.

Para Taurion, ao se integrar 
dados sobre hábitos de consumo a 
informações relativas a fatores como 
sazonalidade, fatores climáticos e 
conjuntura econômica, o big data 
pode contribuir com o marketing não 
apenas informando o que alguém 
adquire, mas revelando também 
porque ele não compra determinado 
item, ou deixa às vezes de adquiri-
lo. “E uma decorrência natural desse 
conceito no marketing é o trabalho 
mais eficaz de real time bidding, que 
pressupõe a negociação de mídia em 
tempo real, e permite a comunicação 
com o consumidor que realmente 
interessa, no melhor momento para 
esse contato”, ressalta.

o big data entre as companhias brasileiras

42% conhecem o tema, 35% não conhecem mas  
já ouviram falar; 23% não conhecem

6% dos profissionais de marketing já começaram a trabalhar com esse conceito

49% ainda não sabem quando suas empresas vão aderir ao conceito, 24% das 
empresas já treinam seus profissionais, 21% devem contratar gente para  
a área, e 6% já se dizem prontas

Embora a grande maioria ainda não saiba quando utilizará o big data em suas 
atividades, a adesão ao conceito deve crescer 65% até o final de 2014

Fonte: Estudo Ibramerc/ebusiness Brasil, realizado em julho, com 326 empresas

do’ de dados, e não um banco de dados”. 
Abel Reis, presidente da AgênciaClick 

Isobar, reconhece ser inevitável a inte-
gração aos projetos de comunicação de 
profissionais especializados em áreas co-
mo estatística e modelos econométricos. 
Crê ser também inexorável, em decorrên-
cia desse avanço no volume, na veloci-
dade e na variedade das informações, a 
movimentação da comunicação em di-
reção ao data driven advertising. “Cada 
vez mais entregaremos mídia a partir de 
dados oriundos das mais diversas fon-
tes, e específicos de cada consumidor”.

“Impossível ficar fora”
Estudo desenvolvido no Brasil pelo 

Instituto Brasileiro de Inteligência de 
Mercado (Ibramerc), em parceria com 
a e-business Brasil (entidade brasileira 
de E-business), mostra que, se aparece 
como tendência, o conceito do big data 
ainda é pouco compreendido por pro-
fissionais de marketing e de TI.

Na verdade, quase ninguém sabe exa-
tamente o que fazer com esse conceito, 
ressalta Henrique Gasperoni, diretor de 
marketing do Ibramerc. Para ele, a prin-
cipal dificuldade associada ao big da-
ta não está mais na seara tecnológica, e 
sim na necessidade de decidir o que fa-
zer com a enorme quantidade de dados 
hoje disponível.

Não dá, pondera o diretor do Ibra-
merc, para pensar em trabalhar com to-
do o  atual arsenal de informações. Se-

Sant’Iago, da SapientNitro, também 
coloca essa decisão relativa às moda-
lidades de uso das informações na ba-
se do big data. Mas ele também ressal-
va: muitas vezes, a própria riqueza das 
informações integradas a esse trabalho 
pode apontar objetivos mais interessan-
tes que aqueles inicialmente definidos. 

No Brasil, especifica Sant’Iago, “ain-
da está sendo arranhada a superfície” 
do conceito do big data. “Mas, mesmo 
nos Estados Unidos, essa é uma ciência 
nova, envolve ferramentas de marke-
ting mix modelling e predictive analytics 
ainda não compreendidas — dada sua 
complexidade —, por todas as agências 
e anunciantes”, argumenta.

Em maior ou menor escala — quan-
do analisa o comportamento em um si-
te de e-commerce, ou a resposta à pu-
blicidade display — , a comunicação 
digital já se vale desses recursos, nota 
Reis, da AgênciaClick. “Cada vez mais 
os clientes têm consciência de ser jus-
tamente a possibilidade de comunica-
ção altamente segmentada e eficiente a 
grande beleza da comunicação digital, e 
querem que as agências otimizem seus 
investimentos valendo-se desse poten-
cial”, enfatiza.

Juntamente com a agência de marke-
ting de performance iProspect e a pro-
vedora de soluções de inteligência Au-
nica, a própria agência comandada por 
Reis já trabalha com a Sky em processos 
fundamentados em big data, diz Marce-
lo Miranda, diretor de marketing dessa 
operadora de TV paga. “Com esses par-
ceiros, e uma área interna de data intelli-
gence, de forma estruturada e levando 
em conta as variáveis e os objetivos de 
negócio da empresa, realizamos o tra-
tamento dos dados e sua transformação 
em informações para a companhia”, re-
lata Miranda.

Para ele, o big data é cada vez melhor 
entendido pelas áreas de marketing e pe-
las agências, e, entre outras coisas, con-
tribui para identificar nichos de merca-
do, avaliar a aceitação de produtos e ser-
viços, perceber as respostas dos consu-
midores à comunicação. “Não há como 
ficar de fora desse universo”, afirma o di-
retor de marketing da Sky.

gundo ele, as empresas devem verificar 
em quais ambientes está o público que 
lhes interessa, analisar quais deles po-
dem ser monitorados com uma relação 
entre custo e benefício satisfatória, e de-
finir os processos e as tecnologias que 
fundamentarão o processo de big data. 
“Feito isso, precisam decidir o que fa-
zer com as informações”, complementa.

Abel Reis: “Cada vez mais entregaremos 
mídia a partir de dados de diversas fontes”
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1574, p. 51, 26 ago. 2013.




