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As principais lições 
do Cannes Lions para 

as marcas

Já faz um tempo 
desde que os 
maiores nomes da 
mídia, tecnologia 
e publicidade se 
reuniram no Festival 
Internacional de 
Criatividade do 
Cannes Lions

E é seguro dizer que 
muitos não pode-
riam ter previsto o 

que mudaria desde então 
e agora – para a indústria e 
para o mundo. Foi possível 
observar que os olhares 
estão voltadas para a TV 
avançada. Isso porque, 
trata-se de um segmento 
que registrou um bom cres-
cimento no ano passado, 
mas que segue sendo com-
plexo para compradores, 
editores e público. 

O público tem mais op-
ções do que nunca quando 
se trata de decidir o que 
acompanhar e em quais 
telas assistir. Isso deixa 
o futuro do streaming em 
um local fragmentado, de-
safiando, inclusive, anun-
ciantes e proprietários de 
mídia – a própria entrada 
da Netflix, na categoria de 
vídeo sob demanda e com 
suporte de anúncios, é 
esperada para este ano, o 
que irá revolucionar, ainda 
mais, o mercado e atrair 
gastos recordes.

Simplificar essa comple-
xidade é, em parte, o que 
nossa equipe focou duran-
te o Festival em Cannes, 
embora no lado endere-
çável. O objetivo: ajudar 
a reduzir a fragmentação 
para anunciantes que de-
sejam comprar inventário 
endereçável.

No ano passado, foi pre-
visto que haveria um res-
surgimento da tecnologia 
criativa dinâmica, como os 
códigos QR, que continuam 
dando certo. 

A tecnologia por trás 
dos códigos QR se alinha 
ao estilo de vida pós-pan-
demia e facilita as experi-
ências da marca nas mãos 
dos consumidores. Não 
é surpresa que o famoso 
anúncio de código QR 
flutuante da Coinbase, do 
Super Bowl, tenha sido 
um grande vencedor em 
Cannes. Há também uma 
demanda crescente por 
experiências de compras 
contextuais que se pare-
cem menos com publicida-
de, seja por meio de anún-
cios nativos, anúncios de 
produtos dinâmicos ou 
criativos dinâmicos. 

Em 2021, houve um 
aumento de 32% em re-
lação ao ano anterior nos 

anunciantes que executam 
campanhas criativas dinâ-
micas, gerando um enga-
jamento mais forte do que 
aqueles que executaram 
criativos “pre-roll” padrão. 
Além disso, esses anúncios 
têm apresentado um bom 
desempenho, gerando con-
versões e vendas. De modo 
geral, anunciantes e agên-
cias estratégicas se apoiam 
nesses dados para atender 
às crescentes expectativas 
dos consumidores.

À medida que nosso 
mundo dá mais voltas e 
reviravoltas, a seguran-
ça da marca continua 
sendo a prioridade dos 
anunciantes. Em Cannes, 
os painéis apresentaram 
discussões sobre o tema 
do alinhamento de marca 
e conteúdo contra o pano 
de fundo da Ucrânia e da 
Rússia, Covid-19, seguran-
ça de armas e muito mais. O 
principal: sim, marcas e pu-
blishers devem encontrar 
uma maneira de abordar 
esses tópicos de maneira 
segura. No entanto, isso 
não deve ocorrer às custas 
dos editores de notícias ou 
do alcance da campanha. 

A campanha Brands-
4News, lançada durante 
Cannes, é um bom exemplo 
de como a indústria está 
evoluindo em segurança de 
marca para não apenas se 
tornar mais sofisticada no 
bloqueio de anúncios, mas 
para transformar o apoio ao 
jornalismo em um ativo de 
valor da marca. Se há uma 
coisa que Cannes trouxe 
de volta à vida, é o poder 
das conexões significativas 
– entre pessoas, empresas 
e consumidores. 

Com uma atividade que 
superou em muito o que 
experimentamos antes da 
pandemia, a qualidade das 
interações, a criatividade e 
a inspiração que surgiram 
das sessões e da reconstru-
ção de relacionamentos, 
fica claro que um foco im-
placável em conexões sig-
nificativas – especialmente 
neste cenário em constante 
mudança – nos ajudará a 
avançar e impulsionar o 
crescimento.

Estes foram apenas al-
guns dos principais temas 
discutidos em Cannes 
neste ano. Em suma, é um 
momento movimentado 
para as empresas, pois a 
indústria tenta lidar com 
inúmeros problemas, e 
o cenário pode ser bem 
diferente quando nos reu-
nirmos novamente para o 
maior festival de adland 
em 2023.

(*) - É Chief Business Officer do 
Yahoo Global.

Iván Markman (*)

As criptomoedas vivem um período 
constante de queda desde novembro. 
O Bitcoin já caiu mais de 70%, enquan-
to moedas menores tiveram quedas 
de até 90%. O cenário negativo é tão 
forte que uma moeda simplesmente 
deixou de existir, a Luna. E como se 
comportar diante desse panorama? 
Para o fundador do Yubb, Bernardo 
Pascowitch, é possível continuar 
investindo em cripto e aguardar a 
recuperação do setor.

Pascowitch cita cinco dicas que 
podem auxiliar os investidores. A 
primeira é entender que o momento 
de vender as moedas na carteira já 
passou. “Se nós analisarmos, estamos 
muito mais próximos do fundo do 
que do topo. Todos os indicadores 
mostram isso, apesar de não sabermos 
onde é o fundo. Isso significa que o 
investidor deveria ter vendido suas 
moedas mais no topo, quando elas 
estavam valendo mais. 

Agora não compensa porque elas 
caíram muito e haverá uma perda 
grande de receita. Lógico, existe a 
possibilidade de mais quedas, mas os 
90% de quedas, caso ocorram hoje, 
devem corresponder a 9%, 5% do 
valor no comparativo do que já caiu”, 
explica Bernardo, ao recomendar 
que o investidor deve ficar com essas 
moedas neste momento, desde que 
sejam bons projetos. Já a segunda 
dica é entender que os investimentos 
em cripto são a longo prazo.

“Tem uma brincadeira no mercado 
que diz que o investidor que está 
perdendo sempre se justifica ‘Ah, mas 
eu estou investindo a longo prazo’. 
Brincadeiras a parte, essa é uma baita 
dica. Porque o investidor precisa ter 
um horizonte de quatro anos. É nesse 

O investidor deve fugir de projetos que 
se apresentam muito inovadores, como 

metaverso, criptos ligadas a games ou NFTs.

O faturamento do co-
mércio eletrônico na 
faixa dos 50+ também 

apresentou crescimento, 
com alta de 27% em relação 
a 2020, e uma arrecadação 
de R$ 29,5 bilhões no ano 
passado. O levantamento foi 
feito pela Neotrust, empresa 
de inteligência que monitora 
o e-commerce brasileiro e 
conta com a maior base de 
dados reais e transacionais 
do mercado digital no país. 

Em comparação ao pe-
ríodo pré-pandemia, o 
avanço do e-commerce 
na faixa 50+ é ainda mais 
expressivo. Em 2019, o 
faturamento do setor  foi 
de R$ 12,6 bilhões, um 
crescimento de R$ 16,9 
bilhões em dois anos. Hou-
ve também um aumento 
de 1,12% no ticket médio 
das compras virtuais, que 
passou de R$ 590,30 em 
2020 para R$ 596,90 em 
2021. “O comércio eletrô-
nico teve um crescimento 
bastante expressivo após a 
chegada da pandemia, que 
impulsionou a aceleração 

Nos últimos três anos, pessoas com mais de 50 anos passaram a 
fazer muito mais compras online.

É natural que os hábitos de consu-
mo passem por transformações ao 
longo dos anos e isso não é diferente 
com os consumidores do mercado 
imobiliário. E, embora muitos dos 
novos hábitos observados no setor 
tenham sido inspirados pela pan-
demia, já era possível verificar a 
evolução de algumas tendências na 
compra de um imóvel mesmo an-
tes do isolamento, segundo Bruno 
Fabbriani, CEO da Incorporadora 
BFabbriani.

Para o especialista, a experiência 
imobiliária já vivia uma mudança 
estrutural para a digitalização, por 
exemplo, e tais avanços vieram para 
ficar. “A verdade é que a busca por 
um imóvel ideal está, literalmente, 
na palma da mão do comprador. 
Estar presente no mundo virtual 
de forma estratégica já não é mais 
um diferencial e, sim, uma neces-
sidade”, explica. 

Monitorar o progresso do canteiro 
de obras a distância, poder verificar 

todo o andamento no momento que 
deseja e ter um contato mais direto 
e rápido com a incorporadora é 
considerado essencial para o con-
sumidor”, de acordo com Fabbriani. 
Outra tendência que já é uma reali-
dade é o fato de que os millennials 
não querem apenas uma moradia. 
Eles querem imóveis verdes, que 
usem materiais sustentáveis. 

É mais do que uma propriedade 
para eles. É a validação de seus valo-
res, segundo um estudo mundial da 

empresa de pesquisa digital First In-
sight Inc. “Ao procurar onde morar, 
essa geração direciona a atenção 
ao design, materiais sustentáveis e 
tecnologia de economia de energia 
em sua lista de desejos de com-
prador. Portanto, é essencial que 
medidas ecologicamente corretas 
sejam incorporadas na construção 
civil”, afirma o CEO. 

Espaços mais funcionais e aces-
sibilidade também são desejos que 
vieram para ficar. “Para nossos 

clientes, plantas mais abertas, de-
terminados espaços de convivência 
para lazer, opções de personalização 
de projeto, bem como possibilidade 
de espaço ao ar livre - como uma 
varanda- estão entre os itens mais 
buscados. Além disso, o fácil aces-
so às principais áreas da cidade 
costuma ser um diferencial e deve 
seguir como tendência imobiliária 
para os próximos anos”, comenta. - 
Fonte e mais informações: (https://
bfabbriani.com.br/).

Pessoas com mais de 50 anos 
aderem às compras online

Nos últimos três anos, pessoas com mais de 50 anos passaram a fazer muito mais compras online. O 
número de pedidos realizados por consumidores dessa faixa etária mais do que dobrou, totalizando 
49,5 milhões de compras online e uma participação de mercado de 18,57% em 2021

“A pandemia desencadeou 
uma mudança de hábitos 
nos brasileiros, inclusive 
no público com mais de 50 
anos, que passou a comprar 
de forma mais frequente 
itens de beleza, perfumaria 
e saúde no e-commerce. En-
tretanto, com a retomada do 
varejo físico pós-pandemia, a 
expectativa é que as catego-
rias tenham um crescimento 
menos acelerado em compa-
ração com os últimos anos”, 
explica Paulina Dias.

O cartão de crédito foi o 
meio de pagamento mais 
comum entre a faixa 50+, 
representando 76,5% dos 
pedidos virtuais em 2021. 
O boleto bancário aparece 
como segundo método de 
pagamento, com cerca de 
11,7%. O PIX, apesar de 
ainda ser uma forma pouco 
explorada, segue ampliando 
sua participação no e-com-
merce. No ano passado, 4,1% 
dos pedidos foram pagos 
pelo pagamento eletrônico 
instantâneo. - Fonte e mais 
informações: (www.neo-
trust.com.br).
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das vendas entre o público 
com mais de 50 anos. 

Apesar de ser vista como 
uma faixa etária menos pre-
sente no ambiente digital, 
eles passaram a confiar e 
marcar presença cada vez 
mais no e-commerce, e hoje 
superam os jovens de 18 a 25 
anos em compras online, por 
exemplo”, analisa Paulina 
Dias, Head de Inteligência 
da Neotrust. 

Em 2021, as cinco catego-
rias que lideraram o número 

de pedidos no e-commerce 
entre o público com mais 
de 50 anos foram: beleza, 
perfumaria e saúde; moda 
e acessórios; artigos para 
casa; móveis, construção 
e decoração; e entreteni-
mento, respectivamente. 
O destaque vai para o setor 
de beleza, perfumaria e 
saúde, que atingiu o topo 
do número de pedidos pela 
primeira vez em 2021, até 
então liderado por moda e 
acessórios desde 2019. 

Criptomoedas: cinco dicas para não 
perder mais dinheiro

vender, e funciona da mesma forma da 
terceira dica: atue com o preço médio. 
“Se o investidor está realmente numa 
situação complicada e precisa do di-
nheiro que está aplicado em cripto, 
a dica é não vender tudo de uma vez, 
fazendo um preço médio para compra. 
Vender aos poucos faz com que o 
investidor não caia no desespero do 
mercado e consiga acompanhar as 
oscilações, que podem beneficiá-lo”.

Já a última dica responde uma 
pergunta central: ainda vale a pena 
investir em cripto? Para Pascowitch, 
sim. O segredo é investir em bons 
projetos. “Estamos no momento de 
grande correção do ciclo de alta que 
tivemos anteriormente. Nesse perí-
odo, somente os bons projetos vão 
sobreviver. Nós vimos em ciclos pas-
sados: muitas moedas menores, com 
grandes promessas de transformação, 
de crescimento ou de valorização não 
sobreviveram”.

Bernardo explica que os bons pro-
jetos são aqueles de conhecimento 
geral, as moedas mais consolidadas do 
mercado, como Bitcoin e Ethereum. 
Também ressalta que é o momento 
de o investidor fugir de projetos que 
se apresentam muito inovadores, 
como metaverso, criptos ligadas a 
games ou NFTs, porque todos esses 
projetos menores têm um potencial 
muito grande de não conseguirem se 
recuperar. 

“É importante dizer que o mercado 
nunca cai para sempre ou nem sobe 
para sempre. Esse mercado vai virar 
e, quando virar, as decisões que fo-
rem tomadas agora vão ditar o ritmo 
do lucro que os investidores terão”, 
conclui Bernardo. - Fonte e mais 
informações: (https://yubb.com.br/).
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período que ele conseguirá encontrar 
os movimentos de alta, de baixa e de 
recuperação do setor. Investir consi-
derando menos tempo que isso é um 
risco gigantesco”, pondera.

A terceira dica é calcular o preço 
médio. Se o investidor comprou o 
Bitcoin na sua alta e compra agora, 
após uma queda de 70%, o seu preço 
médio também vai reduzir, ou seja, a sua 
exposição ao mercado vai ficar mais in-
teressante. Para quem queria comprar 
a moeda no passado, isso é vantajoso, 
e para o investidor, vale a máxima de 
acompanhar essa precificação.

“Uma estratégia que eu gosto é fazer 
um preço médio baseado em semanas 
ou quinzenas. Por exemplo, o investi-
dor pega o dinheiro que quer investir 
em criptomoedas e compra uma vez 
por semana ou duas vezes por mês, 
dependendo do seu patrimônio ou 
da realidade financeira. Em algumas 
semanas, ele vai comprar a moeda 
com um valor mais barato, e em outras 
semanas, mais caro. Assim, o seu preço 
médio vai ser interessante e condizente 
com o mercado”, afirma Bernardo.

Já a quarta dica é para quem necessita 

As tendências imobiliárias para os próximos anos


