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BIG E MOBILE, UM CASE DE LOVE DATA

Dispositivos móveis estão sempre com a gente, a toda hora, em todo lugar. É da sua natureza, foram 
criados para isso. Essa característica é que nos permite descobrir insights sobre os usuários, com base 
nos aplicativos que mais usam, nos lugares que frequentam, nos hábitos de compra e em uma infinidade 
de outras informações, genericamente rotuladas como big data.

Se encararmos essa grande massa de dados como um manancial inesgotável de informações, com 
tremendo potencial para gerar análises de todo tipo, então a fonte de dados mais completa está na 
interatividade das pessoas com seus smartphones. É inevitável: big data e mobile data foram feitos um 
para o outro. 

Para a publicidade e o marketing mobile, insights gerados por análise de dados têm papel fundamental. 
Qualquer aplicativo, hoje, é capaz de fornecer, por exemplo, dados de localização, indispensáveis para 
se entender o contexto e definir a melhor forma de abordagem. Os apps fazem parte de um sofisticado 
ecossistema de coleta de dados, e não há como trabalhar em marketing sem entender como isso funciona.

O tema é complexo, imenso e cheio de possibilidades, como o próprio big data. Nossa missão na MMA é 
levar conhecimento, educar o mercado e ajudar as empresas a alcançar resultados sempre mais elevados. 
Fazemos isso por meio da produção e disseminação de conhecimento que contribua para ampliar o grau 
de informação sobre a importância do mobile nas estratégias de marketing.

Assim, nada mais coerente do que abordar um ramo que vai influenciar cada vez mais não só os negócios, 
mas toda as nossas escolhas e decisões. Se informação é poder, ou entendemos e dominamos as 
ferramentas de coleta, análise e uso dessas informações, ou seremos dominados por elas.

Fabiano Destri Lobo
MMA Managing Director - Latam
Mobile Marketing Association

#shapethefuture
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O COMEÇO DE TUDO

49 EXABYTES POR MÊS 

587 EXABYTES POR ANO

122 vezes mais que os últimos 10 anos

BIG MOBILE DATA ATÉ 2021

Cada vez mais os dados vêm se tornando itens essenciais para a existência de todo tipo de negócio. 
Chamar um táxi, reservar uma passagem aérea ou pedir comida em casa são alguns exemplos de 
atividades que entrariam em colapso em minutos sem dados para análise, organização e prestação do 
serviço. A automação dos processos e o uso de grandes volumes de informação para tomada de decisões 
(seja por seres humanos ou por inteligências artificiais) mostra o quanto a falta de dados poderia afetar 
diversos setores econômicos. 

Será o volume de tráfego móvel até 2021 (1 exabyte equivale a 1 bilhão de gigabytes)

Será o volume de tráfego total por ano (incluindo vídeos, conexões por dispositivos móveis e 
demanda por redes WiFi, entre outros)

Esse volume é 122 vezes maior do que todo o tráfego móvel global gerado apenas 10 anos 
antes (em 2011)

Na economia digital, isso seria sentido de imediato.Pense, por exemplo, na Amazon – um dos melhores 
cases mundiais de up/cross selling baseado em análise do comportamento do consumidor. A empresa 
começou a implementar essa estratégia há uma década, com o “clientes que compraram este livro 
também compraram....”. Sua história de sucesso dispensa comentários. Mas ela não seria possível sem 
a coleta e análise de massas de informações. O mesmo pode-se dizer do Waze, do Facebook e de uma 
infinidade de outros que simplesmente não funcionariam sem big data.

Independentemente do setor, big data analytics (BDA) está se expandindo em escala exponencial e 
passando por intensa evolução. De acordo com a Frost & Sullivan, o mercado latino-americano representa 
aproximadamente 5,1% do mercado global de BDA e o Brasil, quase metade (46,8%) da América Latina.
Comparado a outros países da região, estamos em um ponto de maturação mais avançado, graças ao 
trabalho de empresas, centros de pesquisa, universidades e aceleradoras. 

Mas o dado sozinho, sem estar dentro de um contexto, de uma análise ou de algo maior, tem valor? Esse 
valor é tabelado? Quanto vale 1 terabyte de dados? Na verdade, os dados estão por aí e, assim como a 
água, formam um verdadeiro oceano. Só que não possuem valor sozinhos, nem podem ser utilizados, na 
sua forma bruta, para todos os fins. É a sabedoria no uso, no tratamento e no reuso que vai criando valor 
ao longo do tempo.

É claro que cada caso é um caso, principalmente porque “big data” é um conceito amplo e que tem 
diversas aplicações. Elas vão desde a segmentação em bases de dados transacionais até a interpretação 

Fonte: Cisco/ Visual Network Index Mobile (VNI Forecast 2016-2021)
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VOLUME

VERACIDADE

VELOCIDADE

VALOR

VARIEDADE

Os dados são coletados 
das mais variadas fontes, 
gerando a cada dia peta-
bytes de informação.

É preciso ter certeza de que 
os dados são autênticos e 
fazem sentido.

Os dados são transmitidos 
em velocidades sem prece-
dentes e devem ser trata-
dos em tempo hábil. Muitas 
vezes, é preciso agir em 
tempo real.

As empresas que imple-
mentam projetos de big 
data querem obter retorno 
deste investimento.

Os dados são gerados em 
inúmeros formatos e podem 
ser estruturados (numéricos, 
em databases tradicionais) 
ou não-estruturados (textos, 
e-mails, vídeo, áudio etc.).

O QUE SÃO E DE ONDE VÊM ESSES TAIS 
“GRANDES DADOS”

O termo big data nasceu no início da década de 
90, para descrever grandes conjuntos de dados 
complexos que desafiavam os limites de captura, 
processamento, análise e armazenamento de 
informações dos computadores tradicionais. O 
que, na época, era menos do que cabe hoje num 
pen drive.

A quantidade mudou, mas a essência continua a 
mesma: big data são imensos volumes de dados 
(estruturados ou não-estruturados) que não podem 
ser efetivamente processados com softwares ou 
tecnologias convencionais.

DE ONDE VEIO ISSO?
As pessoas vêm coletando e armazenando informações há séculos, mas o conceito de big data é 
relativamente novo. Ele ganhou força em 2001, quando o analista Doug Laney, vice-presidente e chief 
data officer research da Gartner, articulou a definição de big data em três Vs:

Mais tarde, foram acrescentados outros dois Vs:

“É preciso diferenciar o que é 
big data do que é lixo.”
Kevin Efrusy 
Sócio da Accel e investidor pioneiro em 
companhias como Facebook, Groupon e Despegar

de textos para fazer previsões – como, por exemplo, o uso de dados de mídias sociais para avaliações de 
marcas e tendências, ou ainda, a análise de relatórios médicos para prever a possibilidade de ocorrência 
de uma doença.

Seja qual for o caso, entretanto, o melhor uso que se pode fazer das informações coletadas é servir-se 
delas para responder a uma questão-chave do negócio. Em outras palavras, o uso mais produtivo do big 
data não é para achar a melhor reposta a uma pergunta, mas para fazer a pergunta certa.



MMA Playbook - Big Data 2018

8

Estudo da empresa de investimento Kleiner Perkins Caufield & Byers aponta que o big data já passou por 
três grandes ondas. Na primeira, o armazenamento era caro e, por isso, pouco usado. Com a evolução da 
tecnologia essa questão foi superada, graças a sistemas descentralizados que permitiram a ampliação do 
uso dos dados. Da segunda para a terceira onda aconteceu uma revolução, quando os dados começaram 
a ser integrados com diversas plataformas e usados para municiar as áreas de business intelligence.

TIPOS DE DADOS
Em linhas gerais, os dados são classificados em três categorias: estruturados, semi-estruturados e não 
estruturados. Trabalhar com dados estruturados é relativamente simples, mas apenas 10% do big data 
gerado no mundo está nesse grupo. Tirar informações de dados semi-estruturados já é mais difícil, e dos 
não estruturados, mais ainda. Mas para os três casos existem softwares apropriados – embora, claro, 
dados desorganizados exijam um esforço muito maior para se extrair informações que façam algum 
sentido.

BANCOS DE DADOS
Pode-se definir database como um conjunto de informações armazenadas que fazem sentido quando 
relacionadas entre si. Um banco de dados pode ser uma planilha com o nome de todos os clientes que 
já passaram por um restaurante, quando estiveram lá, o que consumiram e quanto gastaram. Esse é 
um exemplo simples de banco de dados, um “modelo plano”. Bancos mais complexos cruzam tabelas 

1ª ONDA

2ª ONDA

3ª ONDA

• Armazenamento caro
• Uso pontual

• Ganho de escala e queda 
dos custos

• Múltiplas aplicações
• Ampla utilização
• Business Intelligence

ESTRUTURADOS SEMI-ESTRUTURADOS NÃO ESTRUTURADOS

Armazenados de forma 
organizada, geralmente em 
colunas e linhas, podendo 
variar de acordo com a fonte. 

Exemplos:
• Planilhas eletrônicas
• Bancos de dados
• Arquivos XML
• Arquivos CSV

Dado que não está de acordo 
com a estrutura formal dos 
modelos  associados com 
bancos de dados relacionais, 
mas que contém tags ou outros 
marcadores.

Exemplos:
• Formatos XML
• EDI (troca eletrônica de dados)
• Emails

Não é possível identificar uma 
organização clara dos dados 
armazenados, como palavras 
num texto ou imagens em 
vídeo.

Exemplos:
• Documento de texto
• Arquivos de áudio e vídeo
• Imagens
• Redes sociais
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NOVAS FONTES DE COLETA
Cada vez mais as empresas se tornarão organizações baseadas em dados, pois o aperfeiçoamento, a 
eficiência e a diferenciação de seus produtos e serviços dependerão da análise de big data. Mas cada 
uma precisa definir e implantar sua própria estratégia para coleta e extração de valor dos dados. Na LG, 
por exemplo, a principal fonte de informações é o site (LG.com.br), mas também são utilizados os brand 
sites, o hub promocional MyLG, canais próprios em redes sociais e interações com o Service Center. A 
empresa usa ainda dados de terceiros (Third Party Data).

INTERNET DAS COISAS (IoT)
Com ela os dispositivos estão ficando mais conectados e 
produzindo ainda mais informação. O que diferencia um objeto 
inteligente da IoT de um dispositivo qualquer conectado à internet é 
a capacidade de geração de dados por meio de seus sensores, ou 
de resposta a dados recebidos. Ou seja, apenas aqueles capazes 
de interagir fisicamente com a rede podem ser considerados 

objetos inteligentes. Eles geram dados detalhados, de forma contínua. É neste ponto que as duas 
tecnologias se relacionam. Por meio de data analytics de objetos conectados (como sensores, 
câmeras de vídeo, veículos, eletrodomésticos etc.) novas fontes de informações tornaram-se 
viáveis – mais precisas, inteligentes e eficientes.

Já a multinacional de mídia exterior ClearChannel tem o MAPAOOH, projeto que 
provê métricas de audiência para o out-of-home usando modelagem de grandes 
massas de dados (de mobilidade, de telefonia e de pesquisa amostral). Segundo 
a CEO da ClearChannel, Lizandra Freitas, este é um dos primeiros projetos de 
audiência para o meio OOH a utilizar dados de telefonia móvel.

do Kantar Ibope. Por enquanto ele está na fase de compreensão da audiência 
nas diferentes plataformas, explica Melissa Vogel, CEO da operação brasileira. 
A segunda etapa consiste na combinação dos dados para entendimento da 
audiência total.

Em termos de uso de big data para medição e análise 
de audiência, uma novidade é o projeto Extended TV, 

Tipos de dados coletados Métodos de monitoramento
Cliques em anúncios Cookies
Dados de navegação Perfil do usuário
Dispositivo (móvel, desktop) Mecanismos de busca
Endereço de email

Tecnologias para identificação de dispositivo
Endereço IP
Servidor de acesso Software para reconhecimento facial
Sistema operacional Aplicações de terceiros

diferentes de informações e formam uma rede de dados. Algumas possibilidades (entre as infinitas que 
estão disponíveis):
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ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES

Desvendando o analytics
Existem diferentes abordagens quando se trata de análise de dados. O mais comum é usar o conceito 
genérico Big Data Analytics, mas podemos diferenciar quatro tipos de análise:

A valorização do cientista de dados
Quatro anos após seu lançamento (em 2002), o LinkedIn ainda tinha ares de startup. A rede de 
relacionamentos profissionais contava com cerca de oito milhões de usuários, mas eles não estavam se 
conectando uns com os outros no ritmo esperado. Doutor em Física pela Universidade de Stanford, John 
Goldman ficou intrigado com essa situação, diante da quantidade e riqueza das informações contidas 
nos perfis dos inscritos. E resolveu fazer o que fazem os pesquisadores: investigar.

À medida que ia explorando as conexões entre os participantes, Goldman foi criando teorias, realizando 
testes e encontrando padrões que permitiam prever em quais redes de relacionamento um determinado 
perfil se encaixaria bem. A equipe de engenharia do site não deu muita bola para suas ideias. Felizmente, 
um dos fundadores do LinkedIn, Reid Hoffman, tinha fé no poder da análise de dados (devido à sua 
experiência como diretor de operações do PayPal) e deu sinal verde para o cientista seguir em frente.

Ele começou então a publicar pequenos anúncios nas páginas mais populares do site para ver o que 
acontecia se fossem apresentados ao usuário outros participantes da rede com os quais ele não tinha 
conexão, mas que provavelmente conhecia (por terem estudado na mesma escola ou trabalhado na 
mesma empresa, por exemplo). 

Em poucos dias, as taxas de clique nos anúncios explodiram e a cúpula da empresa percebeu que aquilo 
ali era uma grande ideia. O recurso “pessoas que talvez você conheça” gerou milhões de novas visitas e 
se tornou um verdadeiro marco na trajetória do LinkedIn.

DESCRITIVA 

PREDITIVA 

DIAGNÓSTICA 

PRESCRITIVA 

Baseada em dados históricos e atuais e 
usada em soluções de business intelligence. 
É uma maneira de visualizar os dados, 
entender como estão organizados e o que 
significam, sem ter que relacioná-los com 
padrões passados ou futuros.

Vai além da descritiva, pois envolve a 
construção de modelos complexos de 
análise a fim de prever tendências ou eventos 
futuros, usando mineração de dados, dados 
estatísticos e dados históricos.

Usada para deduzir e inferir o sucesso ou 
o fracasso de componentes de iniciativas 
centradas em dados. No caso do marketing, 
por exemplo, é o caminho mais curto e 
eficiente para avaliar impacto e alcance.

Visa otimizar processos, estruturas e 
sistemas, apontando o que deve ser feito 
com base em estimativas sobre o que vai 
acontecer. É uma forma de definir qual 
escolha será mais efetiva em determinada 
situação.
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Em 2021, o 5G responderá por 1,5% de todo o tráfego de dados móveis
Fonte: Cisco/ Tráfego Global de Dados Móveis: Previsão 2016-2021
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A AVALANCHE DE DADOS DO MOBILE

Quando se junta big data com mobilidade, o resultado é o crescimento de ambos. A importância cada vez 
maior dos aplicativos móveis impulsiona o crescimento exponencial da coleta de dados, tanto em volume 
quanto em variedade. E a tendência é de ampliação desse movimento, em parte devido à explosão do 
mobile data que a implantação das redes 5G vai trazer. É o que prevê a Cisco no estudo Tráfego Global 
de Dados Móveis: Previsão 2016-2021. Alguns insights para se ter a dimensão das coisas:

• Existirão 11,6 bilhões de dispositivos conectados no mundo, incluindo módulos M2M (machine-to-
machine), superando a população mundial (projetada em 7,8 bilhões de pessoas)

• Até 2021, haverá mais celulares (5,5 bilhões) do que contas bancárias (5,4 bilhões), pessoas com 
acesso a água canalizada (5,3 bilhões) e telefones fixos (2,9 bilhões)

• Quase três quartos de todos os dispositivos conectados à rede móvel serão “inteligentes” e vão gerar 
98% do tráfego móvel de dados 

• As redes 5G serão responsáveis por 1,5% do tráfego total de dados móveis e vão gerar 4,7 vezes mais 
tráfego do que a conexão média 4G

• O número de dispositivos wearable no mundo será de 929 milhões, sendo que 69 milhões virão com 
conexões de celular incorporadas. No Brasil, teremos 15 milhões de dispositivos wearable

 Crescimento global do tráfego de dados móveis

No Brasil, 94,5% do tráfego de dados 
móveis será por redes 4G em 2021

Goldman é um bom exemplo de um novo elemento essencial dentro das empresas, o cientista de dados. 
Um profissional que, além de altamente especializado, é treinado e motivado a descobrir todo tipo de 
coisa no universo sem fim dos databases.
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Fontes de mobile data
O mobile é um meio especialmente propício para coleta de dados, pois os smartphones acompanham 
seus donos praticamente as 24 horas do dia e reúnem boa parte das informações dos usuários, seja de 
forma ativa ou passiva. A coleta de dados pode se dar em quatro níveis:

• Via hardware (o próprio aparelho coleta e processa informação)

• Via operadora de telecomunicações (serviços móveis)

• Via redes wi-fi

• Via aplicativos

Um canal de coleta que vem crescendo significativamente são as redes wi-fi. Segundo o relatório Internet 
Trends 2018 (apresentado por Mary Meeker, sócia da Kleiner Perkins Caufield & Byers), existem cerca de 
450 milhões de redes wi-fi no mundo, 100 milhões a mais do que há cinco anos. Com acesso facilitado e 
preço médio dos smartphones em queda, mais pessoas estão usando redes mobile para se conectar – e 
gerando uma quantidade ainda maior de dados.

Para a Reckitt Benckiser, os dispositivos móveis desempenham papel fundamental 
não só na coleta de dados, mas ao longo de toda a jornada do consumidor. “Já 
temos mais smartphones no Brasil que o total de habitantes. Não é mais possível 
pensar em qualquer estratégia em que mobile não seja o principal touchpoint com 
o consumidor”, afirma o líder de e-commerce da RB para a América Latina, Omar 
Zeyn. 

Big data e geolocalização
A análise de dados oferece uma gama de insights, a maioria deles sobre quais são os interesses dos 
usuários. À análise do perfil comportamental dos consumidores com base nos locais que frequentam dá-
se o nome de geobehavior. A presença em determinados locais, dias e horários, diz muito sobre a rotina 
das pessoas. Pais que levam os filhos à escola, vendedoras porta a porta, frequentadores de academias, 
universitários, viajantes frequentes, alunos de escolas de inglês, esportistas de final de semana, amantes 
de cinema e teatro, entre outros, são perfis facilmente identificáveis numa análise de geobehavior. 

Porém, a geolocalização sozinha, apesar de sua precisão, não diz nada se não contar com inteligência 
de análise e cruzamento de dados. Aplicativos, smartphones e mesmo empresas de telecomunicações 
determinam a localização no formato de coordenadas (latitude/ longitude). O processo de enriquecimento 
desses dados para análise é fundamental. E é preciso entender muito sobre os locais para gerar análises: 
em qual categoria se encaixa, tíquete médio, horários de funcionamento etc. são informações essenciais 
para criação dos perfis.

Vale lembrar que alguns locais atraem diferentes públicos, dependendo do dia ou da hora. Frequentadores 
de parques nos finais de semana, que normalmente têm um perfil mais família, são provavelmente diferentes 
dos que frequentam nos dias úteis entre 5h e 7h – nesse caso, trata-se de um perfil mais esportista.

Outro ponto importante é entender a atividade no local. Em São Paulo, o festival Lollapalooza acontece 
no Autódromo de Interlagos. Sem essa informação, muita gente seria classificada como amante de 
automobilismo, quando, na verdade, são fãs de shows musicais.
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A demanda por entendimento específico sobre os locais fez surgir 
um novo profissional, o places intelligence, ou especialista em 
geomarketing. Seu trabalho é cruzar informações para melhor 
entender o uso e ocupação dos lugares – e das pessoas que lá se 
encontram.

LOCALIZAÇÃO E OOH: TUDO A VER
Um bom case de aplicação de estratégia baseada em geolocalização é a mídia out-of-home. As 
empresas do setor se uniram para criar novas ferramentas que possibilitam o planejamento de 
campanhas unificadas de OOH e dispositivos móveis.  

Na ClearChannel, o recurso Mobile Extended Media mapeia os consumidores que passaram 
por algum dos equipamentos da empresa e que foram direcionadas até o ponto de venda do 
anunciante, por exemplo. 

Outra iniciativa é disponibilizar uma rede wi-fi gratuita nos relógios digitais no Rio de Janeiro, um 
projeto que envolve o patrocínio do hotspot, comunicação customizada nos displays dos relógios 
e captação de leads qualificados.

GeoBehavior e AppBehavior
A combinação de big data analytics com dados de localização é que garante maior eficiência e precisão 
na hora de identificar as melhores oportunidades de negócios. A geolocalização, sozinha, não faz 
verão. O celular contém uma infinidade de informações. A análise conjunta desses dados torna possível 
compreender o contexto, do qual a posição é apenas uma parte.

Estudando os aplicativos mais utilizados dá para inferir as preferências, restrições, dados demográficos 

Qualquer aparelho equipado com GPS ou que tenha um endereço IP – de smartphones e tablets a 
computadores e smartwatches, para citar alguns – pode ser localizado sem maiores dificuldades. Outra 
maneira simples de conseguir essas informações é colher dados de formulários que solicitam o CEP, ou 
ainda, monitorar a atividade de check-in nas redes sociais.

As tecnologias de geolocalização têm evoluído muito e permitem determinar posições com margem de 
erro mínima, dependendo da necessidade. Já se fala em microlocalização indoor, capaz de dizer de qual 
lado da mesa a pessoa está sentada. O importante é saber quais perguntas se quer responder e fazer 
o correto balanceamento entre a necessidade e o “poder de fogo” da ferramenta. O que existe hoje em 
termos de tecnologia de geolocalização atende a maioria das necessidades. É só saber escolher.
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do usuário etc. Da mesma forma que na geolocalização, o estudo dos aplicativos pode dizer muito sobre 
o perfil de comportamento (app behavior). Esse conhecimento faz a diferença na hora de bolar uma 
estratégia baseada em localização.

Imagine, por exemplo, uma concessionária de veículos de luxo que recebeu a visita de cinco pessoas 
em meia hora. Cinco compradores potenciais, certo? Só que dois dos celulares estão recheados de 
aplicativos infantis e dois não têm qualquer app de monitoramento de trânsito. 

É bem provável que se trate de uma família em que só uma pessoa dirige e que, no final das contas, os 
cinco aparelhos representem apenas um comprador potencial. Nem tudo é o que parece. Por isso, quanto 
mais informação para complementar o “onde”, melhor.

Mobile meets big data
Em resumo, o celular se tornou grande aliado dos analistas de dados, trazendo oportunidades e desafios.
As marcas passam a olhar cada vez mais o perfil comportamental, e não apenas o sócio-demográfico. 
Métricas de campanha já levam em consideração a análise da mudança de atitude: se a pessoa foi até 
uma loja, se passou a frequentar um novo PDV, se tornou-se usuária ativa de um aplicativo.

Ao perceber que muito do que trafega em suas redes e bancos de dados pode ser ouro para alguns 
clientes, players de outros ramos de negócios entraram no jogo. Fabricantes de smartphones, operadoras, 
redes wi-fi e aplicativos já incluem como linha de negócio (e de receita) o uso dos dados capturados para 
projetos de data analysis.

Os dados são sempre anonimizados e clusterizados mas, mesmo assim, geram uma gama de possibilidades. 
Uma área que vem ganhando força são os projetos de Matriz OD (Matriz Origem/ Destino). Neles, a 
mobilidade urbana é analisada com o objetivo de criar e reconhecer padrões sobre a movimentação das 
pessoas em ruas, estradas, transporte público, tráfego aéreo. Os usos vão do planejamento do transporte 
público até o de malhas aéreas e escolha dos melhores locais para praças de pedágio.

Mobile behavior
Cruzar o perfil sócio-comportamental com a localização não é tarefa simples. Idade, sexo e renda se 
misturam em atividades, locais visitados, aplicativos utilizados e muito mais. Para marcas que contam com 
aplicativos próprios o trabalho é um pouco mais fácil, pois existem tecnologias que podem ser licenciadas 
e utilizadas nesses apps para ajudar a traçar e entender os perfis.

Para as que não possuem apps, ou cujos aplicativos não tenham sido baixados por um número expressivo 
de clientes, é possível contratar esse tipo de análise com base em dados de terceiros. Por exemplo, uma 
rede de fast food consegue encomendar um estudo para entender o perfil de quem visita suas lojas no 
café da manhã, almoço e jantar, ou quem frequenta nos dias de semana e no final de semana. Matriz OD 
– ou seja, onde estavam antes e para onde foram depois de passarem nas lojas, quais aplicativos utilizam 
etc.
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O QUE FAZER COM TANTA INFORMAÇÃO

Mapeamento da jornada de consumo e análise do comportamento do consumidor, monitoramento da 
concorrência, desenvolvimento de produto, formulação de estratégias de marketing, otimização das 
operações de varejo – a lista de aplicações de big data analytics é do tamanho da criatividade de quem 
pretende usá-la. Nesse sentido, alguns bons exemplos de uso podem ser mais esclarecedores do que 
toneladas de considerações teóricas.

Empresa data-driven
A LG trabalha com grandes volumes de dados, em diversas áreas que necessitam cruzar informações. 
Supply chain precisa receber dados de vendas e produção das fábricas. Vendas precisa de dados 
semanais de vendas físicas e de e-commerce dos varejistas de grandes grupos, pontos de venda de 
porte médio, pequenos PDVs regionais, marketplaces e lojas próprias (on e off-line). Esses dados são 
cruzados com logística e, muitas vezes, com os departamentos jurídico e de marketing. O marketing, por 
sua vez, precisa da análise de dados de vendas, supply chain, finanças, e assim por diante.

“Estamos em um ambiente complexo, no qual os dados circulam por diversas 
áreas, e precisamos tratá-los em um sistema, ou conjunto de sistemas, que 
se interconectem. Esse sistema precisa fornecer informações gerenciais e de 
tomada de decisão para vários gestores ao mesmo tempo”, explica Marco Frade, 
líder da área de marketing, mídia, digital e PR da LG Electronics Brasil.

No dia a dia, os dados são usados para tomar decisões a respeito de fluxo de 
produção nas fábricas, inteligência logística de distribuição, reposição de estoque 
nos varejistas, planejamento de sell-in e sell-out, análise de comportamento 
dos consumidores finais e varejistas intermediários, análise da atuação da 

concorrência, estratégias de marketing, promoção, PR e digital, entre outros.

Bancos de dados e bancos de verdade
A construção de uma cultura de dados é uma necessidade para todos os setores, em especial para 
as instituições financeiras. Grandes empresas costumam contar com informações sobre um aspecto da 
vida dos consumidores: varejistas coletam dados sobre hábitos de compras, aplicativos de transporte 
entendem os deslocamentos, os de mídia conhecem as preferências de entretenimento. Mas só os bancos 
conseguem ter uma perspectiva transversal de preferências e hábitos. 

Dados sempre foram muito importantes para o Itaú-Unibanco, assegura a líder de 
marketing para canais digitais e inovação, Ellen Kiss. “Utilizamos big data para 
diversos fins, desde o combate a fraude até soluções que ajudem as pessoas na 
organização das suas finanças pessoais”, explica.

Segundo ela, o crescimento no uso de big data analytics é um processo natural, 
uma vez que há muito mais informações fornecidas pelos usuários e a tecnologia 
para análise está disponível. “Antes, as estratégias de marketing se baseavam 
em dados demográficos e sociais. Agora temos como saber onde a pessoa está, 
horários de consumo, dispositivo utilizado, preferências de navegação, entre 
outras informações.”

Hoje o banco consegue enviar mensagens personalizadas, adequando produtos e serviços de acordo 
com a demanda de cada um. “Antes as soluções eram criadas e impostas pelas instituições. Houve uma 
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inversão e o uso de dados agora possibilita que elas sejam centradas nos clientes.”

A corrida pelos dados
A complexidade e as possibilidades de uso dos dados no setor automotivo são imensas. Como carros 
são objetos de desejo, as análises básicas de comportamento de navegação e perfil fazem com que a 
Volvo trate os apaixonados por carros como compradores. “Além de buscar a segmentação atitudinal e 

“Esta relação nos permite ter acesso a um conjunto detalhado de informações 
e aplicar estratégias de segmentação nas campanhas que desenvolvemos, 
potencializando os níveis de engajamento e resultados”, afirma Carlos Freitas, 
gerente geral da empresa no Brasil. Vale lembrar que o 365Scores é um aplicativo 
de resultados esportivos em tempo real que conta com mais de 30 milhões de fãs 
em todo o mundo.

Para a Copa do Mundo da Rússia, a empresa lançou o Bolão 365, que teve 350 
mil pessoas registradas, ultrapassando as expectativas. “Foi um projeto inovador, 
no qual conectamos a experiência do bolão às telas da nossa parceira nessa 

iniciativa, a Elemidia. É a verdadeira convergência entre mobile e OOH, um modelo que certamente vamos 
replicar no futuro, no Brasil e em outros mercados”, adianta Freitas.

carros vermelhos com frequência para a cidade A e direcionou os veículos para a 
cidade B, de modo a não deixar mercadoria parada no estoque, conta Fernando 
Julianelli, diretor de marketing da HPE Automotores do Brasil (proprietária das 
marcas Mitsubishi Motors e Suzuki).

O executivo lista os KPIs mais importantes para empresas do ramo automotivo: 
acesso ao site, número de visitas às lojas, demanda por produtos no site, vendas 
da categoria, vendas da marca por produto e região, potencial de emplacamento 
de carros por cidade, custo por aquisição (mídia), por lead e por fluxo.

Esportes, entretenimento e interatividade
A 365Scores é uma companhia de tecnologia especializada em business inteligence e focada em esportes. 
A pessoa cria seu canal personalizado e só recebe informações e experiências esportivas previamente 
definidas por ela. Para cada usuário é construído um perfil único, com base em seus dados, nos conteúdos 
e experiências que lhe são entregues e no momento em que cada um quer ser impactado. 

demográfica corretas, o desafio constante é buscar ferramentas para identificar 
quem está realmente na janela de compra de um veículo”, explica Leandro 
Teixeira, diretor de marketing da Volvo no Brasil.

A empresa usa big data principalmente para compra mais assertiva de mídia, 
além de oferecer o modelo mais adequado e destacar as características certas 
para o target. Segundo Teixeira, 60% dos acessos ao site são via mobile.

Com campanha de geolocalização e uma boa dose de segmentação, a Volvo 
conseguiu impactar, no mobile, integrantes do público-alvo que estavam próximos 
de um shopping center onde havia um carro da marca em exposição. Foi possível 

verificar se quem esteve lá acessou o site e configurou um carro online, tornando-se um lead.

Já a Mitsubishi Motors percebeu que um carro vermelho vendia em 16 dias, em determinada cidade, uma 
quantidade que em outra levava 45 dias para ser comercializada. A empresa, então, parou de mandar 
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Institutos de pesquisa mergulham no oceano de dados
O conceito de big data veio desafiar muitos paradigmas em pesquisa de 
mercado. “Sempre tivemos como objetivo obter a informação mais precisa sobre 
o comportamento das pessoas, seja como consumidores, cidadãos, eleitores etc. 
Muitas vezes, a melhor maneira de obter essas informações era perguntando, 
ou seja, fazendo questionários. Hoje, graças ao big data, muita coisa não é mais 
necessário perguntar”, reconhece Diego Pagura, diretor do Ipsos Brasil. 

Por outro lado, isso representa um desafio, já que se faz necessária a 
complementação da pesquisa tradicional com outras fontes de informação (como 
mídias sociais, por exemplo). “A pesquisa de mercado ficou melhor. Ela ganha 

precisão e robustez na medida em que conseguimos integrar novas fontes de informação aos projetos 
tradicionais.”

A Kantar Media trabalha globalmente com o chamado “blueprint”, mapeamento das possibilidades de 
combinações entre diferentes fontes de dados, capaz de ampliar o conhecimento sobre o comportamento 
de um indivíduo ao acrescentar outras camadas de informação. Além disso, permite eliminar a duplicação 
do consumo de conteúdo pelo mesmo usuário. 

Na área de pesquisa de audiência, o Kantar Ibope tem buscado oferecer uma visão mais completa do 
ambiente televisivo, ao incluir uma nova camada de conhecimento com as informações de Social TV, 
fornecendo dados sobre o engajamento dos telespectadores com o conteúdo. A empresa afere audiência 
em TV aberta e paga em 135 praças, sendo que em 15 regiões metropolitanas a medição é feita em real 
time, por meio de aparelhos peoplemeter, que reportam o conteúdo consumido e os dados demográficos 
de quem está assistindo. 

Desde 2015, a empresa vem avançando no entendimento do consumo de conteúdo não-linear, iniciando 
com o TSV (Time Shifted Viewing) por meio de conteúdos televisivos gravados. Atualmente, está em 
processo de alinhamento com o mercado para avançar no entendimento da Extended TV e dos conteúdos 
de video on demand (VoD).
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SEGURANÇA E PRIVACIDADE

O “lado sombrio da força” do big data é o uso indiscriminado dos dados. Na Europa, o GDPR (General 
Data Protection Regulation) entrou em vigor em maio e trouxe uma série de mudanças na maneira como as 
plataformas e empresas se relacionam e armazenam dados de clientes e usuários. Apesar de ter validade 
legal apenas nos países da União Europeia, a legislação está sendo seguida por empresas em vários 
mercados, inclusive no Brasil.

Menos dados, mais negócios: os impactos do GDPR

Estudo do IBM Institute for Business Value (IBV)* mostra que a maioria das organizações pesquisadas 
está adotando GDPR como uma oportunidade para melhorar a privacidade, a segurança e o 
gerenciamento de dados

• 84% acreditam que a prova de conformidade com o GDPR será vista pelo público como um diferencial 
positivo

• 76% acham que o GDPR permitirá relacionamentos mais confiáveis com os donos dos dados, criando 
novas oportunidades de negócios

A pesquisa também levantou que as empresas estão diminuindo o volume de dados que coletam, 
armazenam e compartilham

• 80% estão reduzindo a quantidade de dados pessoais que mantêm
• 78% estão restringindo o número de profissionais que têm acesso a dados pessoais
• 70% estão descartando dados que não são mais necessários

Uma em cada cinco empresas pesquisadas encara o novo código como uma oportunidade de 
transformar a maneira como abordam a responsabilidade e o gerenciamento de dados. Desse conjunto 
específico de empresas:

• 93% modificaram processos de resposta a incidentes
• 79% disseram estar preparadas para descobrir dados e garantir sua precisão
• 74% implementaram segurança e privacidade para novos produtos e serviços

Fonte: IBM Institute for Business Value

*Pesquisa realizada entre fevereiro e abril de 2018 com 1,5 mil líderes de negócios, responsáveis pela conformidade com o GDPR 
em empresas de 34 países
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O FUTURO DO BIG DATA

Fazer previsões sobre o que virá adiante é sempre arriscado, mas pode-se apontar, com boa dose de 
segurança, algumas das tecnologias que vão impulsionar o desenvolvimento e a utilização de dados.

Inteligência artificial
“É um caminho sem volta. Teremos cada vez mais dados 
e precisaremos de inteligência artificial para reuni-los 
e analisá-los. Mas ela só é relevante quando possui 
informações de qualidade e em quantidade para que os 
algoritmos façam as otimizações necessárias.”
Ellen Kiss, líder de marketing para canais digitais e inovação do 
Itaú Unibanco

“Além de quantidade (volume) e qualidade (veracidade), 
precisamos de variedade e velocidade para entregar valor 
por meio de dados. Big data é o combustível e machine 
learning, o motor da inteligência artificial. Eles estão 
presentes nas mais disruptivas inovações recentes, dos 
carros autônomos à visão computadorizada.”
Alex Epinosa, sócio diretor e líder de inovação e estratégia da 
Diip

Machine learning

IoT

“A tendência é o volume continuar aumentando. Teremos 
mais fontes de dados que refletirão comportamentos. 
Casas conectadas, carros conectados, a conectividade 
será a grande facilitadora das tarefas diárias. Frente a 
este fato, será fundamental termos maneiras mais ágeis 
de resumir a informação.”
Diego Pagura, diretor do Ipsos Brasil
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Smart Machines

Blockchain
É uma tecnologia que visa a descentralização como medida de segurança, na forma de bases de 
registros e dados distribuídos e compartilhados. Funciona como um livro-razão, só que de forma pública, 
compartilhada e universal. Data lakes de blocos que contêm a história completa de todas as transações 
de um determinado setor ou empresa estarão disponíveis para análise. O blockchain garante a integridade 
do livro-razão, mas não serve para análise. Esse papel será do big data analytics.

“Assistentes pessoais vão intervir cada vez mais no 
nosso dia a dia, seja para fazer recomendações de 
compra, investimentos ou solução de dívidas e redução 
de custos. O bot de um anunciante terá que ‘provar’ 
para meu assistente pessoal virtual que a mensagem da 
empresa é relevante o suficiente para que eu receba sua 
propaganda.”
Marcelo Pimenta, líder do Serasa Data Labs para a América Latina



MMA Playbook - Big Data 2018

21

CASES

BMW Motorrad
Em 2017, a BMW bateu seu recorde histórico de venda de motocicletas: 164.153 unidades 
em todo o mundo. No Brasil, de acordo com dados da Fenabrave, a empresa fechou o ano 
com 6.626 motos vendidas.

No primeiro bimestre de 2018, a companhia implementou uma estratégia de guerrilha para 
gerar visitas aos seus pontos de venda. Foi traçada uma “cerca digital” em torno das lojas 
dos principais concorrentes, para identificar os freqüentadores e convidá-los a conhecer 
a loja da BMW mais próxima. 

Receberam notificações por push pessoas que frequentaram os PDVs de outras marcas 
nos três meses anteriores e, em tempo real, quem permaneceu no local por pelo menos 
cinco minutos. Ao todo foram enviados 109.980 pushes e gerados 6.324 cliques. Ao final 
da ação, a taxa de click through (CTR) alcançou 5,75%, com 11,3% de taxa de conversão.
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Volvo
Para estabelecer uma conexão mais eficiente com o público alvo, estudo realizado para a montadora 
procurou identificar o comportamento do target frequentador de locais classe A em São Paulo e no Rio 
de Janeiro. A partir daí, foram estabelecidas segmentações específicas para ativar a comunicação de 
maneira contextualizada, por meio de canais mobile.

Outra medida foi conhecer e ativar freqüentadores de concessionárias concorrentes e convidá-los a 
conhecer os novos modelos da Volvo. Além disso, foram analisadas bases de compradores de veículos 
Volvo e similares em períodos específicos, para apresentar as novidades buscando conversão em vendas. 
Foram disparadas 18.901 notificações por push, que geraram 902 cliques e CTR de 4,8%.
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LG
O Dia do Consumidor (este ano comemorado em 15 de março) vem se tornando uma data aproveitada 
pelo comércio para oferecer descontos e promoções. Já é considerada a que gera maior presença no 
varejo nacional, com previsão de se tornar tão popular quanto a Black Friday. Aproveitando a ocasião, 
a LG colocou no ar uma campanha de remarketing para venda de celulares (modelo Q6) e televisores 
(LG Oled TV 4K). Os anúncios veiculados em mídias digitais contavam com o botão “toque aqui para 
aproveitar a oferta”. A taxa de click through chegou a 7,4%, de um total de 201.921 notificações por push 
enviadas e 7.623 cliques.
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Sanofi/ Targifor C
O objetivo do projeto Targifor 21+ era encontrar o público esportista mapeando os locais que frequentam 
e apps que possuem, para fazer uma análise comportamental completa e entender seus hábitos. O 
estudo analisou os dados de 26.364 pessoas, entre janeiro e março de 2018 – jovens entre 18 e 30 anos, 
estudantes e praticantes de atividade física. O público geral foi estimado por meio de uma combinação 
de dados de geolocalização, com visitas a locais como academias, quadras esportivas, faculdades, 
universidades, entre outros. 

Entre os insights levantados, descobriu-se que 65% não trabalham, 17% têm hábitos saudáveis de 
alimentação e 63% têm vida noturna ativa. Mais da metade frequenta academias e parques propícios 
para atividade física nos períodos da manhã (24,4%) e da noite (30,6%). Aplicativos de bancos (14%), 
comércio eletrônico (14%) e mobilidade urbana (13%) são os mais instalados.
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Bem-vindo à era do big mobile data
A“Nova Hands”, como costuma ser chamada no mercado, renasceu em 2016 após o spin-off da operação 
de mobile advertising da Pontomobi, adquirida pelo Dentsu Aegis Group no final de 2015. A empresa 
desenvolve ações com base nos KPIs definidos pelo anunciante, segmenta o target e produz campanhas 
que exploram as funcionalidades dos dispositivos móveis. Também foi a primeira a lançar uma DMP 
baseada em dados mobile. Aqui, o co-fundador e CEO, João Carvalho, fala sobre tecnologia, transparência 
e perspectivas de mercado.

Qual o papel dos dispositivos móveis no universo do big data?
O mobile entrou nesse mundo por estar 24 horas por dia ao lado das pessoas e hoje canaliza boa parte 
das informações sobre elas, de forma ativa ou passiva. O celular trouxe possibilidades de coleta de 
dados, seja em quantidade ou frequência, que não havia em nenhum outro canal. Para nós, o conceito 
de mobilidade tem a ver com coleta de dados de pessoas em movimento, onde elas estiverem, por meio 
do dispositivo que tiverem. As empresas estão entendendo isso e começam a se organizar para que, ao 
lançar uma iniciativa de negócios, já entrem com um olhar mais abrangente, sabendo que é preciso estar 
preparado hoje, mas também pensando no futuro, para poder se aproveitar de outras frentes.

As ferramentas de análise disponíveis acompanham o crescimento 
da massa de dados?
É complexo, mas o que temos hoje consegue dar conta do recado. O que acontece é que chega um 
momento em que a quantidade de informação é tão grande que não existe a capacidade humana de 
processar e analisar isso tudo – no sentido de gerar inteligência, fazer correlações. Dados, sozinhos, não 
são nada, o importante é gerar inteligência sobre eles, entender que história podem contar. Desse ponto 
de vista, a inteligência artificial tem um papel importantíssimo na análise de dados.

Quais os principais desafios em relação à segurança e privacidade 
de informações pessoais?
Em relação a vazamentos, ninguém pode dizer que é 100% garantido, impenetrável, mas todas as empresas 
têm seus compliances e formas de blindar a segurança. Em termos de privacidade, temos iniciativas 
como o GDPR, que cria algumas regras básicas. Por exemplo, toda empresa que for tratar dados e estiver 
dentro das obrigações do GDPR tem que ter um cargo de C-level, um chief data protection. Ou seja, 
quem lida com grandes massas de dados tem que ter um especialista para cuidar disso. Por enquanto, o 
GDPR vale para a Europa. Em outros mercados, serve como parâmetro. As empresas, no Brasil, estão se 
adaptando porque é interessante para elas, mas não existe a obrigação. 

Que mudanças essa legislação deve provocar?
O que tanto o GDPR quanto o Marco Civil da Internet promovem é a transparência. Independentemente de 
lei, acho que as empresas já estão adotando esse posicionamento de maneira proativa.Em geolocalização, 
por exemplo, o próprio aplicativo abre um pop up perguntando se a pessoa permite que ele colete dados.A 
relação está mais transparente e, como consequência, ficou mais fácil entender e revogar a permissão. 
Assim, conforme evolui a transparência, é preciso ter reciprocidade. Porque, se o usuário só cede seus 
dados e não ganha nada em troca, com o tempo as empresas vão começar a coletar menos dados. 
A contrapartida, somada à transparência, é a chave do sucesso para seguir adiante e evoluir nesse 
mercado. Inúmeras pesquisas já sinalizaram que os usuários estão, sim, dispostos a disponibilizar seus 
dados, desde que saibam exatamente para quê e recebam em troca melhores serviços.
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Para os usuários, qual o papel 
do big data no dia a dia?
Cada vez mais decisões em nossas vidas são 
tomadas por aplicativos. Peguemos os apps de 
delivery de comida, por exemplo. Existem estudos 
apontando que em cerca de 15% a 20% dos 
pedidos, a recomendação da comida foi feita pelo 
aplicativo. No Spotify, 40% das músicas tocadas 
não foram seres humanos que escolheram, e sim 
big data, via machine  learning e recomendações. 
Qualquer coisa que você for fazer, terá disponível 
uma aplicação que, usando análise de dados, vai 
ajudar a tomar decisões. O importante é lembrar 
de encarar recomendações como alternativas de 
escolha, não como algo obrigatório.

Qual o futuro desse negócio?
O que deve ter como evolução do mercado 
é a internet das coisas – carros conectados, 
eletrodomésticos, todo tipo de objeto conectado. 
Não é nem futuro, está acontecendo. Só não tem 
escala, ainda. Já temos geladeiras com sistema 
operacional. Do mesmo jeito que hoje se pode 
coletar dados para entender qual o tipo de pessoa 
que usa o aplicativo de um banco, dá para saber 
quantos abrem a geladeira dez vezes por dia. 
Tecnologicamente, estamos preparados. O que 
não tem é volume de pessoas com esse tipo de 
equipamento. E o modelo de negócios ainda não 
aconteceu, mas o processamento dos dados é algo 
simples de ser feito. O futuro é um horizonte onde 
cada vez mais a coleta de informação vai fazer com 
que decisões sejam pautadas por dados.



A MMA é a principal associação sem fins lucrativos de mobile no mundo, com mais de 800 empresas 
associadas, de aproximadamente 50 países. Nossos associados vêm de todos os cantos do ecossiste-
ma do Mobile Marketing, incluindo anunciantes, agências, plataformas de tecnologia mobile, empresas 
de mídia e operadoras, entre outros. A missão da MMA é acelerar a transformação e a inovação do 
marketing através dos dispositivos móveis, promovendo o crescimento do negócio com engajamento de 
todas as partes e próximo do consumidor.

MMA LATAM Team:
Fabiano Destri Lobo, Managing Director LATAM 
fabiano@mmaglobal.com

Thais Schauff, Director Business Development & Operations LATAM
thais.schauff@mmaglobal.com

Argentina:
Soledad Moll
soledad.moll@mmaglobal.com

Brasil:
Thais Schauff
thais.schauff@mmaglobal.com

Colômbia:
Thais Schauff
thais.schauff@mmaglobal.com

México:
Thais Schauff
thais.schauff@mmaglobal.com

QUER FAZER PARTE DA MMA?
ENTRE EM CONTATO COM A GENTE:

MMALATAM@MMAGLOBAL.COM


