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anunciantes, agências, portais, video ad 
networks e os mais variados canais de 
distribuição — carece não apenas de 
estatísticas precisas, mas também de 
informações técnicas, padronização de 
termos e investimentos em novos 
recursos tecnológicos. “Aqui, todos os 
grandes anunciantes brasileiros já 
investem em vídeo, de uma forma ou de 
outra, mas ainda estamos na era do 
tradicional pre-roll, formato comercial 
que é apresentado antes do conteúdo 
que o usuário escolheu consumir, com 
as opções de pular ou não o anúncio”, 
afirma o especialista.

Trindade diz que o comitê de vídeo 
do IAB Brasil, criado para promover a 
padronização de formatos de exibição e 
de conceitos técnicos, também irá 
incentivar anunciantes e agências a usar 
mais recursos de interatividade nos 
conteúdos de vídeo pre-roll — como 
seletor de anúncios, pesquisa, cinema 
expandido, sobreposições, chamadas 
para ações dentro do player de vídeo 
etc. Esse tipo de interatividade traz 
benefícios já comprovados por meio de 
pesquisas, como maiores taxas de 
engajamento, conversão e retenção, em 
comparação com a publicidade online 
tradicional. Mas o seu uso por aqui é 
ínfimo, em comparação com outros 
países mais avançados nessa área. 
Dados da Vindico, empresa que faz 
gestão de anúncios em vídeo, apontam 
que em junho de 2012, em torno de
11 % de todos os anúncios digitais em 
vídeo nos EUA já tinham algum 
componente de interatividade. Apenas 
cinco meses antes, essa fatia não 
passava de 2% (veja gráfico na pág. 18).

Eficácia superior
Na operação brasileira da DG 

MediaMInd, empresa global que

oferece gestão de anúncios multitela e 
plataforma de distribuição, conectando 
mais de 14 mil anunciantes e mais de 7 
mil agências com suas audiências 
online e de TV, em 78 países, o diretor 
geral Alexandre Morais resume a 
importância do formato vídeo no 
cenário atual da publicidade digital. “É 
uma das prioridades da DG para os 
próximos anos”, diz o executivo.

Para definição dessa prioridade, a 
empresa se baseou, entre outras 
coisas, em levantamento que realizou 
junto a mais de 3 bilhões de anúncios 
publicitários exibidos em todo o 
mundo durante o primeiro semestre 
de 2012. No estudo, a MediaMind 
constatou que a taxa de cliques (CTR) 
de vídeos online é 27,4 vezes superior 
que a de banners standard e quase
12 vezes maior que a de anúncios 
rich media. Os dados apontam que o 
vídeo online é superior aos anúncios 
rich media em três métricas

analisadas: CTR, taxa de interação e 
taxa de finalização.

No mesmo estudo, os 
pesquisadores constataram o alto 
impacto da publicidade com vídeo 
interativo. Em comparação a um 
anúncio rich media com vídeo, os 
usuários revelaram-se 10% mais 
propensos a visualizarem até o fim os 
anúncios com vídeo interativo, feitos 
no padrão VPAID (Video Player-Ad 
Interface Definition-VPAID, assim 
como o Video Ad Serving Template 
-VAST, são padrões do IAB que 
permitem que anúncios incorporem 
recursos criativos e inovadores).

Vídeo online com TV
Na Samba Ads, vídeo adnetwork 

que há cerca de um ano comercializa 
no Brasil espaços para publicidade 
em vídeos online, o CEO Rodrigo 
Paulucci observa, na base de 
clientes, um número crescente de 
empresas que direcionam 
investimentos para exibição de 
anúncios nos canais de vídeo da 
web. “É assustador o crescimento 
desse mercado de dois anos para 
cá”, testemunha o executivo. Mesmo 
sem dispor de estatísticas oficiais, ele 
tem expectativa de que seja 
comercializado mensalmente no Brasil 
algo em torno de 1 bilhão de 
anúncios em vídeo. “Só na nossa 
base, foram 100 milhões de horas de 
anúncios veiculados, e a expectativa 
é encerrarmos 2013 com uma receita 
300% maior do que a de 2012 e 300 
milhões de vídeo views”, diz Paolucci.

Para atrair clientes e diferenciar-se 
do maior player do mercado — o 
YouTube, que também trabalha com 
conteúdo amador —, a Samba Ads 
investiu na oferta de espaços
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publicitários qualificados e formatos 
que promovem interatividade com a 
audiência, incluindo integração com 
as redes sociais e geração de leads 
para lojas online mediante clique em 
produto anunciado no vídeo.

Além da interatividade, a empresa 
aposta na tendência do vídeo online 
como complemento dos filmes 
veiculados na TV. “Na TV, a campanha 
gera impacto de conhecimento da 
marca, mas é na internet que se pode 
oferecer ao usuário a interatividade por 
meio da qual é possível, por exemplo, 
realizar testes com a audiência para 
decidir qual anúncio agrada mais”, 
exemplifica Paolucci. Outro fator crítico 
de sucesso no mundo dos anúncios 
em vídeo, na opinião do executivo, é 
uma segmentação eficaz que garanta o 
máximo de relevância de conteúdo 
para o público-alvo.

Outra fornecedora que se preparou 
para a explosão da publicidade em 
vídeo no país é a Arizona, produtora 
crossmedia e fornecedora de 
tecnologia integrada que se apresenta 
como único player do mercado a ir de 
ponta a ponta, fazendo a ponte entre a 
agência e o veículo na produção e 
distribuição dos materiais. “Recebemos 
os conteúdos criativos do anunciante e 
sua agência de publicidade e entramos

com as etapas de produção e 
adaptação, antes da veiculação na 
mídia”, explica o diretor de 
desenvolvimento de negócios, Marcus 
Abdo Hadade. A expectativa do 
executivo é que a área de produção 
digital da Arizona cresça pelo menos 
30% até o fim deste ano.

Enquanto isso, a empresa se 
empenha em mostrar aos anunciantes 
que é possível ter acesso a uma 
produção publicitária profissional, sem 
custo proibitivo e com um nível de 
relevância de conteúdo que leve o 
consumidor não apenas a ver o vídeo 
até o fim, mas a se interessar por 
eventuais sequências. “Isso requer 
processo de produção de vídeo com 
planejamento, inteligência e dinâmica 
diferente do vídeo publicitário 
tradicional”, afirma o executivo.
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Caixa de texto
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 9, n. 95, p. 28-30, outubro 2013.




