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Haskell, vice-presidente sênior de receita
da Hearst Digital. Quando a Hearst prepara sua equipe para a venda programada, a empresa “varre aquele orçamento
a mais para os cofres da Hearst Corp.”
O Times contratou Prohaska para ajudar
a equipe de vendas a entender o programático. Mas em vez de segregá-lo das vendas
diretas, o jornal integrou as duas plataformas. O executivo continua responsável pelo
comercial, mas não é cobrado pela venda
de anúncios. Segundo Prohaska, os gerentes
são recompensados por venderem programático caso “conquistem relacionamento
com o cliente” e contribuam com a venda.
O diretor, que evitou especificar a modalidade de recompensa, contou que é cobrado
para completar uma série de indicadores de
desempenho que auxiliam no crescimento dos negócios programáticos da empresa. “O mesmo representante de vendas da
AT&T cuida de tudo”, diz. “Propositalmente,
não tenho um time de dez pessoas ao lado
fazendo vendas programadas.”

Mercado futuro
Compra programática acelera equipes de veículos internacionais
e muda o jogo para os publishers

s.

Por Michael Sebastian e Alex Kantrowitz, do Advertising Age
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Cerca de 70% das receitas programadas vão para grandes portais, mas executivos do NYT acusam a modalidade pela queda de 3% em digital

Q

A

Inventário de nicho, ou premium, pode ser programado com mais foco: a Hearst Corporation, por exemplo, prefere vender campanhas aos clientes

uando Matt Prohaska juntou-se ao The
New York Times como seu primeiro diretor de publicidade programática, diz ter
iniciado suas reuniões tirando sangue do
próprio braço. “Quis mostrar a todos que
eu era humano”, afirma. Mas, na verdade,
não há nenhum derramamento de sangue.
Contratado em abril após ter atuado numa
consultoria própria, Prohaska passou os
últimos sete meses educando a equipe de
vendas do The New York Times sobre compra programática. E parte desse treinamento consiste em assegurar que o método não
canibalize as comissões de vendas diretas
do time. “Algumas pessoas estão compreensivelmente preocupadas”, diz, referindo-se
à indústria como um todo. “Eles estão vendo o aumento dos números programáticos
ao mesmo tempo em que a cartilha de negócios deles está caindo por terra”.

De fato, os executivos do The New York
Times culparam a compra programática
pelo declínio de 3% da receita de anúncios
digitais no terceiro trimestre. Neste ano, o
instituto eMarketer estima que os anunciantes gastem US$ 3,3 bilhões em anúncios display comprados através de concorrência em tempo real, representando
19% do total dos investimentos em anúncios digitais. A estimativa é que até 2017 a
propaganda digital alcance US$ 8,69 bilhões ou 29% do total de dólares digitais.
Cerca de 70% do bolo programático está indo para os grandes portais, de acordo
com compradores e veículos, enquanto o
restante vai para os publishers premium.
Embora esses últimos afirmem que apenas uma pequena parte da receita venha
de compras programadas, alguns estão
negociando em particular e construindo

departamentos separados para lidar com
o programático, na esperança de capturar mais dólares digitais.
Muitos publishers pagam uma comissão a seus vendedores de anúncio pela
garantia de que o inventário seja vendido por meio da tecnologia programática. Mas uma questão permanece: como
os publishers encorajam gerentes a vender programático quando as vendas diretas geralmente alcançam preços mais
altos? Porque clientes querem comprar
dessa maneira. “Se publishers escolhem
não participar, então eles perdem”, diz
Bria Gleason, diretor da agência Xaxis,
do Group M, para a América do Norte.
“A maioria dos clientes olha para essas
atividades programáticas com vários orçamentos diferentes, o que não acontece com o premium direto”, explica T
 odd

Fotos: igor ribeiro

pa
ra

fin

s

ed
uc

ac

io
n

ai

Insanamente complicado
Alanna Gombert, gerente-geral da Catalyst Desk na Condé Nast, supervisiona
uma equipe composta por quatro funcionários. A Catalyst, criada este ano, trabalha com agências que trocam editorias por
acordos programados. Alanna explica que
a Condé Nast fazia compra particular pelos últimos três anos, mas a Catalyst é uma
progressão natural. Assim como no caso
de Prohaska, a gerente ou um integrante
de seu time realiza ligações para discutir
as opções programáticas dos clientes. “Estamos realmente nos tornando uma parte
holística do ciclo de planejamento”, afirma.
A executiva conta que seu time também é recompensado por vendas programáticas: a equipe ganha um bônus
se alcança determinado número. “Não
somos exatamente o pessoal das vendas
por definição”, afirma. “Mas temos uma
meta que precisamos alcançar”.
As revistas da Hearst recompensam a
equipe pelas vendas programáticas quando
fazem parte de uma campanha maior. “Se
a campanha for agendada com a gente e o
inventário estiver garantido, consideramos
isso uma venda como qualquer outra”, diz
Haskell. Os vendedores de anúncios digitais da Hearst geralmente começam uma
conversa sobre venda programada e depois trazem Mike Smith, vice-presidente
de operações e plataformas de receita, ou
um membro do time dele, que cuida especificamente do programático da Hearst.
Porém, mesmo estratégias programadas
mais planejadas podem ter grandes problemas na medida em que são executadas.
“Seis anos atrás, essas equipes só vendiam
revista impressa”, comenta a publisher de
um dos títulos do grupo. “Agora, eles estão
sendo requisitados para vender impresso,
online, mobile, tablet e conferências. A vida deles está insanamente complicada”.
Para aqueles que entendem da venda
de inventário programado, a oferta das
publicações também deve ser suficientemente distinta para ganhar dólares e
mantê-los fluindo. Mesmo a melhor oferta
programática pode perder quando confrontada pela negociação aberta de inventários de troca e vendas de conteúdo
premium. “Muitas pessoas estão um pouco assustadas com isso. E deveriam estar”, afirma Vikram Somaya, gerente-geral da WeatherFX. “O ritmo da mudança
não vai diminuir.”
Traduzido por Isabella Lessa

ISIEmergingMarketsPDF
from 187.115.18.123 on 2013-11-27 05:26:03 EST. DownloadPDF.
25 NOV br-espmsite
2013
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1587, p. 44, 25 nov. 2013.
Downloaded by br-espmsite from 187.115.18.123 at 2013-11-27 05:26:03 EST. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.
MM 1587 midia pg44.indd 44

21/11/2013 19:38:21

