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OpiniãO
Como o Brasil pode 

aprender com exemplos 
de outros países

Durante os últimos 
anos, muito se 
falou a respeito de 
inovação, em especial 
da Indústria 4.0 e o 
potencial que a alta 
tecnologia pode trazer 
para a operação 
de companhias em 
diferentes segmentos

O processo que envol-
ve a integração da 
mão de obra com 

sistemas capazes de levar 
informações valiosas ao co-
nhecimento de executivos, 
traz como resultado o aper-
feiçoamento da produção 
em termos de escala e cus-
tos, chamando a atenção de 
diferentes setores. Apesar 
da crescente popularidade 
global, trazer esse conceito 
para o Brasil, na prática, 
ainda é um desafio. 

Isso porque, apesar do 
amplo potencial que o 
país apresenta, investir em 
inovação não é algo neces-
sariamente prioritário para 
muitas companhias no setor 
industrial, exemplo disso é 
que segundo o IFR (Federa-
ção Internacional de Robóti-
ca), o Brasil possui 14 robôs 
a cada 10 mil trabalhadores, 
enquanto a média global é 
de 99 equipamentos nessa 
proporção. 

Além disso, o país ocupou 
o 64º lugar no ranking mun-
dial de inovação, divulgado 
em julho de 2019 pela CNI 
(Confederação Nacional 
da Indústria). Diferentes 
fatores interferem nesse 
resultado, mas é possível 
organizá-los dentro de dois 
obstáculos essenciais: falta 
de recursos financeiros 
e de capacitação técnica 
adequada. 

Esses dois tópicos seriam 
capazes de trazer resulta-
dos significativos para o 
país, já que a indústria de 
países desenvolvidos, como 
Estados Unidos, Alemanha, 
Inglaterra, Japão, China e 
Coreia do Sul, vêm adotando 
estratégias com ênfase em 
conhecimento de ciência, 

tecnologia e inovação há 
muito tempo e hoje colhem 
resultados significativos.

Para trazer essa realida-
de ao Brasil, é essencial 
que empresários locais 
fortaleçam as perspectivas 
de longo prazo para as 
companhias. É desafiador, 
considerando o cenário 
atual da economia, porém as 
companhias que souberem 
como superar essas adversi-
dades, usando a tecnologia 
a seu favor, serão capazes 
de sobreviver e ter sucesso 
no futuro.

Ao mesmo tempo, é ne-
cessário pensar em conhe-
cimento. Por vezes, a falta 
de informações adequadas 
cria um paradigma de que 
investir em tecnologia para 
ter alto valor agregado custa 
caro – e, portanto, não cabe 
nesse momento. Isso não é 
verdade, já que cálculos de 
viabilidade ou análises de 
investimento versus custo 
de produção podem trazer 
soluções simples e que 
geram benefícios significa-
tivos para companhias de 
todos os portes, tornando o 
processo de produção mais 
eficiente.

O caminho para assimilar 
isso está começando a ser 
trilhado no país: hoje ocu-
pamos uma posição razoável 
no ranking da IFR (Federa-
ção Internacional de Robó-
tica) em relação à América 
Latina: o México é o líder 
em capacidade instalada na 
região, com mais de 5,7 mil 
robôs colocados em prática 
em 2018, enquanto o Brasil 
instalou 1,5 mil unidades no 
mesmo período.

Estar preparado para 
esse novo cenário demanda 
investimentos e, para isso, 
é necessário que líderes 
tenham cada vez mais cons-
ciência a respeito do papel 
crucial que desempenham 
no cenário atual. 

Investir para otimizar é 
o primeiro passo rumo a 
um futuro mais produtivo 
e eficaz.

(*) - É Gerente de Vendas Sênior da 
Mitsubishi Electric.

André Takeo Chimura (*)

Google Ads e Mídia 
Programática: qual a diferença?

Bruno Oliveira (*)

Tanto Google Ads como a programá-
tica são mídias complementares. 
Sempre recomendamos que, se uma 

audiência está disponível em ambas, que 
seja ativada via mídia programática para se 
aproveitar a maior quantidade de formatos 
de entrega e inventário disponível.

No entanto, também recomendamos 
manter o investimento em display de Google 
Ads com foco em GDN dinâmico e alguns 
targets específicos. Isso sem falar da com-
plementaridade que existe entre anúncios 
de Search (onde usamos os termos que mais 
geram conversões como segmentação na 
mídia programática), ou de Shopping (onde 
criamos estruturas de banners dinâmicos 
de acordo com os produtos que as pessoas 
pesquisam).

Hoje o Google Ads apresenta soluções de 
mídia em quatro grandes grupos: display, 
vídeo, busca e shopping. No caso, vamos 
comparar a que mais se assimila com a 
mídia programática hoje em termos de 
segmentações: o display.

Como principais diferenças, podemos 
destacar:
Formatos

Os formatos do Google 
Ads estão mais focados 
em banner IAB e display 
dinâmico. Já na mídia pro-
gramática podemos ter a 
entrega para o target em 
display, vídeo, OOH, áudio 
de Spotify, TV, aplicativos 
entre outros locais.

Audiência
As segmentações de Goo-

gle Ads são focadas em 
sites, clusters de mercado, 
acessos do Google Analytics 
e bases de clientes. Já na 
mídia programática podemos usar todas 
essas fontes de dado como também dados 
de uma DMP e clusters third-party de uma 
infinidade de fornecedores além do Google 
como Navegg, Buscapé, SERASA, Decolar.
com entre outros grandes fornecedores de 
dados para enriquecer nossas campanhas.

Dados Externos
Ao usar o Google Ads ficamos limitados 

aos inventários e ecossistema de dados e 
canais do Google - o que é enorme e muito 
bom. No entanto, com a programática ex-
pandimos isso para uma combinação infinita 
de possibilidades ao plugar ferramentas e 
ecossistemas terceiros como, por exemplo, 
uma ferramenta, para otimizar as artes dos 
criativos de maneira automatizada com base 
em performance ou usar ecossistemas além 
do Google de aplicativos de celular que 
sejam relevantes para o negócio.

Modelos de compra de mídia
No Google Ads a compra de mídia é 

limitada aos modelos de CPM e CPC via 
leilão. Já na mídia programática podemos 
ir além do leilão e comprar mídia com base 
em acordos diretamente com os donos do 
inventário. Por exemplo, ao perceber que 
existe uma performance muito boa em um 
grupo de sites específicos podemos fazer 
acordos direto com eles e fixar um valor 

de CPM ou então, garantir 
uma entrega de volume de 
impressões específica. Com 
isso, deixamos nossa estra-
tégia de mídia ainda mais 
refinada e rentável.

Remarketing dinâmico
No Google Ads o remarke-

ting pode ser feito de acordo 
com padrões de navegação 
do usuário como, por exem-
plo, páginas que acessou 
no site. Já na mídia progra-
mática conseguimos fazer 
essa mesma segmentação, 
personalizando a estratégia 

com base no tempo que o usuário saiu do 
site. Aqui na AdsPlay, sempre que possível, 
aplicamos estratégias de remarketing com 
comunicações personalizadas, e diferentes, 
para quem deixou o site ou app há menos 
de 1 hora, 1 dia e 7 dias. Sempre abordan-
do de maneira diferente para aproveitar o 
momento em que o usuário está "quente".

A maioria dos anunciantes mede os 
resultados de Google Ads utilizando o Goo-
gle Analytics por conta das vantagens da 
integração de dados desses dois produtos. 
Muitas vezes isso é feito atribuindo, como 
sucesso, tudo de importante que acontece 
no site após a pessoa clicar no anúncio.

Na mídia programática podemos fazer o 
mesmo, mas sempre recomendamos o uso 
de uma atribuição de clique e visualização. 
Ao considerar as jornadas de conversão 
em que as pessoas não necessariamente 

clicaram, mas tomaram uma decisão após 
ver o anúncio, temos uma visão mais com-
pleta de como a mídia influenciou aquele 
comportamento e como podemos refinar 
as estratégias - temos muitos casos em que 
cerca de 50% das conversões passam por 
jornadas onde a atribuição é de visualização 
e, ao não considerar isso, temos a visão de 
apenas metade da performance.

Vale citar que a mídia programática 
permite se conectar com quase 100 ad 
exchanges em média. Ou seja, uma am-
plitude muito maior do que apenas uma 
rede como o caso do Google Ads. Ao cruzar 
canal, formato, criativo, ad exchange e 
audiência temos combinações poderosas 
que só a programática pode fornecer para 
uma segmentação ainda mais precisa.

É muito mais fácil, acessível e intuitivo 
rodar campanhas no Google Ads e acredi-
tamos que, por conta disso, seja a solução 
mais popular entre quem trabalha com 
marketing. No entanto, ao migrar parte 
dos investimentos em display para a mídia 
programática o anunciante tem acesso a um 
grupo muito maior de possibilidades e, com 
isso, pode refinar muito suas campanhas, 
o que explica porque 85% da compra de 
display já são em programática nos EUA.

Saber quando usar a plataforma certa é 
a chave. A estratégia que aborda o funil de 
maneira completa deve ter, ao menos Goo-
gle Ads, mídia programática e o Facebook/
Instagram. Com isso o anunciante cobre os 
principais canais digitais em acesso e uso 
diário no Brasil e tudo o que você precisa 
fazer é fornecer a oferta certa e criativa 
para cada uma.

(*) É especialista em marketing digital na AdsPlay 
mídia programática, liderando times de e-commerce, 

mídia de performance e BI. Já atendeu grandes 
empresas como Sony, Microsoft, Nestlé, Whirlpool, 

Jaguar-Land Rover, iFood, Samsung, Johnson 
& Johnson, Motorola,  Coca-Cola entre outras 
na América Latina, Caribe, África e Europa. É 

responsável por inovação e performance.

Com tantos conceitos e ferramentas de publicidade digital disponíveis por aí, pode ser difícil para qualquer 
profissional de marketing entender as diferenças entre Google Ads e mídia programática e, principalmente, 
escolher qual seria o mais lucrativo para os seus negócios.
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“Saber quando 
usar a plataforma 
certa é a chave. 
A estratégia que 
aborda o funil de 
maneira completa 
deve ter, ao menos 
Google Ads, mídia 
programática e o 
Facebook/Instagram
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Inteligência artificial aplicada na 
área de gestão

O uso da inteligência artificial tem 
revolucionado diferentes áreas no 
mercado corporativo. Pesquisa feita 
pela Gartner Hype Cycle aponta que 
93% dos executivos entrevistados ava-
liam a tecnologia como sendo primor-
dial para tornarem suas corporações 
competitivas, e destes, 57% empre-
gando a AI para desenvolverem novos 
produtos.  Por isso, as empresas que 
não investirem nessa tecnologia vão 
perder espaço para a concorrência.

A gestão é um dos setores que têm 
se destacado, podendo ser beneficiada 
em diferentes tarefas, tal como otimi-
zação de processos, gerenciamento de 
informações, processamento de dados 
e atendimento ao cliente, oferecendo 
diferentes benefícios tal como dimi-
nuição nas falhas, redução de custos, 
menos burocracia e mais produtivi-
dade, desenvolvimento do negócio e 
melhorias na jornada do consumidor.

Entre as soluções, a Docket, star-

tup que realiza a busca, pré-análise 
e gestão de documentos e certidões 
que utiliza a inteligência artificial para 
melhorar os processos internos das 
empresas de forma diferenciada, ofe-
rece a Real Estate Analysis (R.E.A). 
A tecnologia proporciona agilidade, 
segurança e economia nas tomadas de 
decisão dos departamentos jurídicos, 
auxiliando na confirmação (ou não) 
do imóvel como garantia, impactando 
diretamente nas decisões estratégicas 
do negócio. Por meio dela, é possível 
realizar a pré-análise de matrículas 
de imóvel em menos de 1 minuto com 
precisão de 93%. 

Outro exemplo é a NeoAssist, plata-
forma omnichannel de tecnologias para 
atendimento ao consumidor, que utiliza 
a IA na implantação de chatbots em 
uma operação de atendimento para, por 
exemplo, resolver dúvidas mais simples 
de maneira mais rápida e eficiente, fa-
zendo com que o número de chamados 
destinados aos operadores diminua 

significativamente. A tecnologia também 
pode ser aplicada em serviços de suporte 
ao cliente nas redes sociais. Assim, os 
profissionais ficam mais disponíveis para 
solucionar problemas ou dúvidas mais 
complexas e pontuais. 

Já a upLexis acelera processos de in-
vestigação pessoal (KYC, KYE, KYC), 
due diligence, background check, 
entre outros processos, minimizando 
riscos e auxiliando tomada de decisões 
por meio de tecnologias para busca e 
estruturação de informações retiradas 
de grandes volumes de dados (big 
data) extraídos da internet e de outras 
bases de conhecimento. 

Podemos concluir que as estraté-
gias serão definidas de acordo com 
as reais necessidades das empresas 
e os investimentos disponíveis. O im-
portante é entender que a aplicação 
dessa tecnologia é ampla, benéfica e 
que está a alcance de empresas de 
todos os tamanhos.

News@TI
Conveste contrata novo diretor de Tecnologia 
e Inovação

@A Conveste Serviços Financeiros, empresa de auditoria e monitora-
mento de recebíveis imobiliários, anuncia a contratação de Henrique 

Coelho como o novo diretor de Tecnologia e Inovação. O executivo, 
que tem mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, será 
responsável pelo desenvolvimento de plataformas com base de dados, 
inteligência artificial, governança de dados e laboratório de inovação. 
Seu principal desafio é entregar mais inteligência em dados, por meio 
de big data, para as novas plataformas e soluções da companhia.

VTEX DAY é adiado para 2 e 3 de setembro

@O VTEX DAY está reagendado para os dias 2 e 3 de setembro de 
2020. Maior acontecimento de inovação digital da América Latina, 

o VTEX DAY acontecerá no mesmo local, o São Paulo Expo, em São 
Paulo. A decisão do Comitê Gestor do evento é decorrente da pandemia 
do COVID-19. Informações aos que adquiriram os ingressos para o VTEX 
DAY serão enviadas a todos os titulares de ingressos nos próximos dias 
e também estarão disponíveis no site  https://vtexday.vtex.com/

Auti Books libera acesso gratuito a audiobooks 
infantis

@A Auti Books liberou acesso gratuito ao seu acervo de clássicos 
da literatura infantil. Ao todo são 10 clássicos infantis, que res-

gatam a tradicional forma de ouvir histórias, só que agora no formato 
digital: O Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, Os Três 
Porquinhos, Ali Babá e os Quarenta Ladrões, O Patinho Feio, A Festa 
no Céu, João e Maria, O Pequeno Polegar e O Soldadinho de Chumbo. 
Os títulos podem ser encontrados no site e no aplicativo para Android 
e IOS da Auti Books e já estão disponíveis na plataforma (https://
queroescutar.autibooks.com/vamosajudar). Ao efetuar a compra, 
adicione o cupom vamosajudar e o audiobook será baixado sem custo


