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O Waze é pioneiro em navegação, otimizando a tecnologia móvel com sua 

comunidade global para redefinir expectativas em relação à mobilidade. 

A plataforma possui a maior rede de motoristas do mundo, que trabalham 

juntos diariamente para superar o trânsito e economizar tempo e dinheiro. Já 

o Waze Ads transforma negócios em destinos estratégicos. Não é sobre onde 

a pessoa está, mas para onde está indo e como chegará lá. Quem é nosso 

target? Marcas e empresas que procuram soluções de publicidade digital para 

consumidores fora de casa. Cada segmento enfrenta um conjunto único de 

desafios. À medida que o mundo se torna cada vez mais móvel, a concorrência 

aumenta e as expectativas do consumidor evoluem. Os formatos do Waze Ads 

são otimizados para estimular mudanças de rotas espontâneas, aumentar o 

awareness para viagens futuras, provocar os motoristas da intenção para a 

ação e atender a necessidades específicas.

sobre o



Você já parou para refletir sobre aquela ida à padaria? A possibilidade de comer no restaurante 

de sempre? Ou de explorar um pouco melhor seu bairro? Neste período desafiador que vive 

a humanidade, fruto das restrições de uma pandemia severa, muita coisa, de fato, mudou. 

Uma delas foi o valor que passamos a dar a coisas simples e cotidianas. E quer algo mais 

cotidiano do que mover-se e contar com seu aplicativo de navegação para traçar a melhor 

rota possível? Este playbook que você tem em mãos - o Mobility Marketing Experience - 

traz cases, insights, dados e reflexões valiosas sobre o papel das marcas em meio a tantas 

mudanças. Seja você um líder de marketing, um C-Level de inovação ou um empreendedor, o 

mundo em que fará (ou já faz) negócios nunca mais será o mesmo.

Como destaca Anasofia Sánchez Juárez, Diretora do Waze na América Latina, “mobilidade, em 

sua definição mais ampla, é sobre tecnologias inteligentes e conectadas que podem eliminar 

o atrito nos processos de negócios. Sem dúvida, é o principal habilitador da transformação 

digital.” Interessante como, por meio dela, a mobilidade, muitos negócios sobreviveram e 

marcas se reinventaram durante essa pandemia. 

De acordo com Luciana Etcheverry, Head de CX & Mídia na Mondeléz México, todo esse 

cenário, que combina estratégia, modelos de negócios e, principalmente, o lado humano 

do consumo, adiciona desafios e mudança de rotas para as marcas. “Atingir o omnichannel 

representa um grande esforço em termos de coordenação e alinhamento entre marketing e 

todas as áreas comerciais”, destaca. Leandro Esposito, Country Manager do Waze no Brasil, 

acrescenta um novo contexto para o usuário: “Ele começou a se planejar para ter certeza de 

que o lugar ao qual precisava ir estaria aberto e se possuía novos modelos de operação, como 

retirada ou drive-thru”.

O mais importante de tudo isso, seja nas novas dinâmicas de consumo ou no papel das 

marcas, é entender o valor da simplicidade na jornada das pessoas a partir de uma nova 

conjuntura. Essas e muitas outras reflexões estão em mais esse conteúdo que a MMA Latam 

faz chegar até você, fruto da parceria com o Waze Ads. Desfrute, anote, aprenda com os 

cases e faça uma imersão nesse novo mundo do consumo a partir da mobilidade. 

Coloque seu destino, trace a rota e venha com a gente!

Boa leitura!

editorial

Fabiano Destri Lobo
MANAGING DIRECTOR LATAM
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Digitalização acelerada, transformação digital, entre outros termos. São 

muitos os conceitos que definem o que viveu nossa sociedade em razão 

da pandemia. Em meio a muitas dúvidas, existe uma certeza: o consumo 

e a maneira como planejamos, organizamos e mantemos nossas vidas 

nunca mais serão os mesmos. Quando essa reflexão é direcionada ao 

consumidor, as transformações são cada vez mais evidentes. De acordo 

com o relatório anual da App Annie, em 2020, cada brasileiro que 

possui smartphone passou, em média, 4,8 horas utilizando o aparelho, 

um aumento de uma hora em relação ao ano anterior. Na América 

Latina, o acréscimo no tempo de uso também é semelhante. Essa 

ressignificação do celular como um hub para resolver quase tudo conta 

com um aliado importante: os aplicativos de navegação, principalmente 

em um momento em que o automóvel ganhou ainda mais relevância. 

Pesquisa do Waze identificou que o carro, que sempre foi um bem 

valorizado no Brasil, continuará tendo protagonismo na rotina e ganhará 

um novo significado. Pessoas vão continuar utilizando a navegação não 

só para otimizar suas rotas, mas para chegar aos locais de consumo 

de forma ágil e segura. Ivette Chalela, Diretora do Waze Ads Latam, 

explica que, para as marcas, este contexto é estratégico. “O marketing 

deve se adaptar a um novo consumidor. Diferentes perfis e ocasiões de 

compra devem ser considerados e trabalhados como parte de uma única 

estratégia”, pontua.

1 NO MOMENTO DA INFORMAÇÃO
 O papel da mobilidade na digitalização
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Leandro Esposito 
Country Manager do Waze 
no Brasil

Como a pandemia alterou o comportamento dos usuários do 
Waze no Brasil?

No começo, vimos a mudança dos hábitos de navegação e a forma pela qual as pessoas 

passaram a usar a plataforma como fonte importante de informação sobre seu destino.  

Antes, saber a melhor rota e quanto tempo o trajeto iria durar era uma comodidade para 

tornar a viagem mais eficiente. Agora, é uma questão de praticidade e segurança. Nosso 

usuário começou a se planejar para ter certeza de que o lugar ao qual precisava ir estaria 

aberto e se possuía novos modelos de operação, como retirada ou drive-thru. Vimos, 

inclusive, um grande aumento de fluxo para os negócios que ofereciam este tipo de serviço.

Qual é o desafio da gestão de dados com mudanças tão rápidas 
de padrão de consumo e comportamento?

Uma série de desafios bastante complexos e naturais emergiu de uma situação como esta. 

Um, em especial, foi a dificuldade de novos parâmetros para gerir os negócios. De repente, 

muitos líderes se deram conta de que os dados que possuíam não serviam mais para a 

tomada de decisão no curto e médio prazo. Ter uma informação “mais quente” e atualizada 

com frequência sobre os movimentos nas nossas principais cidades era fundamental para 

entender como navegar neste cenário.

“Momentos 
de ruptura fazem 
as pessoas 
refletirem sobre 
seus hábitos.”

ENTREVISTA
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Como o Waze pôde, neste cenário, evoluir sua relação com 
as marcas no Brasil?

Desde que a pandemia começou, criamos uma série de iniciativas como o nosso site waze.

com/covid19, que compartilha dados de fluxo de algumas das principais cidades do Brasil 

diariamente. Outro projeto importante foi o lançamento do Location Personalities, recurso 

sem custo adicional para indicar no mapa do Waze as lojas com pontos de retirada ou 

drive-thru.  Hoje, as saídas para compras são mais planejadas, por isso a jornada ficou mais 

racional e cada oportunidade de atingir esse consumidor precisa ser aproveitada, levando 

em conta segurança, necessidade e praticidade.

O que você enxerga como tendência em relação ao papel 
da mobilidade orientada à digitalização de empresas e cidades?

Historicamente, grandes momentos de ruptura social como o que estamos vivendo fazem 

as pessoas refletirem sobre seus hábitos. Além disso, estamos atravessando uma crise 

econômica, o que altera a maneira como pensamos os nossos gastos do dia a dia. Isso 

exige das empresas e do poder público uma abordagem nova para apoiar as pessoas nesta 

nova jornada e adaptar a prestação de serviço. Alguns temas envolvem diversas áreas 

de negócio e são importantes para a mobilidade, como o compartilhamento de veículos. 

Hoje, é possível ter acesso a um carro de diversas maneiras e por períodos. Há a opção de 

compra, aluguel ou do transporte pela carona compartilhada, que é como trabalhamos com 

o Waze Carpool, por exemplo.

Quais as expectativas para o Waze no Brasil no cenário de 
pós-pandemia?

Com o avanço da vacinação e o retorno das atividades comerciais, as pessoas devem 

voltar às ruas e retomar alguns hábitos. Haverá, no entanto, uma mudança sensível no 

comportamento e na forma de enxergar o mundo. Estamos no calor do momento, quando 

o consumidor está tomando a decisão de compra. Já percebemos que, agora, as idas às 

lojas vêm se tornando os momentos mais importantes para as marcas. Muitos consumidores 

estão, por exemplo, concentrando e comprando mais a cada viagem. Os consumidores 

querem correr menos riscos, mas, ainda assim, encontrar melhores alternativas de preço. 

As marcas que não estiverem neste contexto da jornada, cada vez mais fundamental para 

influenciar a tomada de decisão, correm risco de perder relevância.

ENTREVISTA
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Petz: conveniência 
e omnicanalidade 
na prática

O grande desafio para o varejo, durante o auge da pandemia, foi a redução 

da ida dos consumidores às lojas. Essa realidade alterou o funcionamento 

e a estrutura dos pontos de venda. Presente em 15 estados e Distrito 

Federal, com mais de 120 lojas, a Petz, maior rede de pet shop do Brasil, 

se adaptou ao contexto e ampliou seu modelo por meio de uma parceria 

com o Waze e o uso da funcionalidade Location Personalities. O formato 

de mídia nativo e integrado à navegação do app permite que os usuários 

pesquisem, filtrem e dirijam para estabelecimentos com opções de drive-

thru ou pontos de coleta. “Percebemos que essa estratégia, bem como 

o uso do formato ampliou o engajamento das campanhas na pandemia. 

Foram 36% de aumento de engajamento e 22% de alta na ida às lojas no 

período de um mês”, explica André Marinho, Coordenador de Marketing 

da Petz. Antes da implantação da solução, o Petz já usava as ferramentas 

do Waze para localização e plataforma de comunicação. André Marinho 

acredita que essas mudanças vieram para ficar: “hoje, 100% das lojas 

Petz têm um modelo de retirada e acreditamos muito nesse sistema 

integrado com o Waze”.

1 NO MOMENTO DA INFORMAÇÃO
 O papel da mobilidade na digitalização
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Em meio a desafios, crises e novos hábitos, a força das comunidades 

se tornou ainda mais relevante. Essa premissa, inclusive, ajuda o 

ecossistema do Waze a utilizar dados e inteligência para fortalecer os 

negócios locais e circular a economia, entendendo as necessidades e os 

movimentos das comunidades. Somente no México, a plataforma possui 

mais de dois milhões de usuários. No Brasil, esse número chega a 14 

milhões.  “Mantemos uma conversa contínua com nossa comunidade, 

percebemos que a pandemia mostrou a relevância da solidariedade e 

muitos comportamentos observados neste sentido devem continuar. 

Isso nos leva a ser mais conscientes tanto como usuários, quanto como 

anunciantes”, contextualiza Anasofia Sánchez Juárez, Diretora do Waze 

na América Latina.

Estudo desenvolvido pela Box 1824, a pedido do Waze Ads, também 

mostrou uma mudança importante no significado de influência durante 

a pandemia e o quanto o senso coletivo ganhou relevância. “Com o 

cansaço do culto aos influenciadores, a comunicação migrou para a 

construção e fortalecimento de comunidades. A partir do momento em 

que grandes influenciadores passam a ser cobrados pelo impacto que 

causam e pelas relações que constroem, começa a surgir a necessidade 

de construir novas camadas de influência e relações nas redes sociais”, 

diz o estudo da Box 1824.

1 NO MOMENTO DA INFORMAÇÃO
 Dados e a força da comunidade
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McDonald’s: 
experiência integrada 
ao drive-thru

A tecnologia foi fundamental para suportar redes como o McDonald´s 

durante a pandemia, mais especificamente em 2020. Neste período, 

a empresa tinha o desafio de ativar seus pontos de conexão com os 

consumidores e manter o nível de experiência das lojas no drive-thru. A 

parceria com a DPZ&T e o Waze foram fundamentais para utilizar o potencial 

da mobilidade. Kaline Lessio, Diretora-Executiva de Mídia da DPZ&T, 

explica que as funcionalidades da plataforma se tornaram fundamentais 

para atender aos desafios do McDonald´s em um momento tão importante. 

“O McDonald´s, o Waze e a DPZ&T já possuíam uma parceria de inovação 

com muitos resultados. Foram pioneiros no formato Location Personalities 

direcionado a restaurantes que tinham serviço drive-thru”, destaca Kaline. 

Com a aplicação deste recurso, o McDonald´s conseguiu, por meio do 

Waze, aumentar o número de ativações e ampliar a base de consumidores 

neste formato. “Depois do foco na estratégia do drive-thru, levamos o 

‘Méqui Sem Fila’ ao Waze para que as pessoas que estivessem na rua e 

próximas a uma loja pudessem clicar sem sair da plataforma e conseguir 

fazer o pedido, pagar e apenas retirar nos restaurantes”, sinaliza a 

executiva da DPZ&T.

1 NO MOMENTO DA INFORMAÇÃO
 Dados e a força da comunidade
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Proximidade 
na relação com
as marcas

Fonte: Waze Ads + Box 1824

Estudo desenvolvido pela Box 1824, a pedido de Waze Ads, mostra que 

as mudanças na jornada privilegiam uma relação fluida com a marca. 

Neste novo contexto, elementos como lealdade aparecem em uma das 

pontas do funil, destacando que as relações estão muito mais próximas 

e pessoais.

1 NO MOMENTO DA INFORMAÇÃO
 Dados e a força da comunidade
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Aspecto importante do papel das marcas em um contexto cada vez 

mais tecnológico baseado em dados é o elemento humano, bem como a 

emoção. Um estudo feito com três mil pessoas e cem marcas nos Estados 

Unidos, pela agência MBLM, mostrou que um dos impactos da pandemia 

foi o aumento da conexão emocional entre marcas e consumidores. Uma 

das análises, inclusive, apontou que “durante a pandemia da Covid-19, 

consumidores têm começado novas relações e maneiras de construir 

laços com as marcas”, diz o estudo.

Outra pesquisa, desenvolvida pela Box 1824 para o Waze Ads, constatou 

que, ao contemplar a jornada de um consumidor, uma marca deve ter 

emoção como elemento estratégico de humanização. “Os caminhos que 

um usuário trilha em busca de algo deve ter sua emoção contemplada. 

As pessoas procuram um pet shop pelo amor que tem aos deles. 

Vão atrás de um posto específico pela segurança que ele traz. São os 

gatilhos emocionais que devem ser lembrados quanto mais a jornada 

dá lugar ao contexto. E nós, como marcas, precisamos preencher essa 

jornada com conteúdo que converse com as pessoas”, diz o estudo.

2 NO MOMENTO DA EMOÇÃO
 O diálogo das marcas e a relação humana
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Luciana Etcheverry 
Head de CX & Mídia na 
Mondélz México

De que maneira a digitalização acelerada impactou os hábitos de 
consumo, bem como a estratégia das marcas?

Como resultado das mudanças que estamos observando na forma do consumidor comprar, 

os aplicativos, por exemplo, já são fundamentais, pois nos permitem entender e traçar o perfil 

por meio de transações e não apenas interesses. Esperamos o aumento do uso de diversos 

aplicativos nos próximos anos, daqueles que chegaram com a pandemia, mas que, por 

oferecerem um serviço valioso, continuarão a ser encontrados nos smartphones das pessoas. 

Os apps que funcionam com geolocalização também nos ajudam a entender a mudança na 

mobilidade, na qual as regras antigas não se aplicam mais.

“Pessoas têm 
necessidades 
diferentes e isso 
impacta escolhas 
de mobilidade.”

ENTREVISTA
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Como o omnichannel afetará a dinâmica das marcas a partir 
desse novo contexto e qual é o desafio de integrar a experiência, 
independentemente dos canais ou plataformas?

Para as organizações, atingir o omnichannel representa um grande desafio em termos de 

coordenação e alinhamento entre marketing e todas as áreas comerciais: shopper, trade e 

e-commerce. A implementação do omnichannel requer uma metodologia integradora das 

diferentes perspectivas existentes do ponto de vista do consumidor e da marca ou serviço. 

Na indústria de CPG, o Pick and Go que algumas lojas oferecem, por exemplo, não só cria 

um ambiente mais seguro para o consumidor, mas também atua na experiência oferecendo 

diferentes canais.

Qual é o papel da gestão de dados na oferta de experiências que 
respondem às novas dinâmicas de consumo?

Estamos cada vez mais focados no consumidor. Ouvir o feedback era vital no passado, 

mas as empresas hoje precisam alcançar insights mais profundos sobre o que as pessoas 

desejam, coletando dados que vão desde o uso de padrões com produtos, passando pelo 

consumo de conteúdo e terminando com uma compra. Usar dados para ter expectativas 

mais claras das demandas do consumidor é vital, e fazê-lo de maneira econômica e 

sustentável é essencial.

ENTREVISTA
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Além de gerar fluxo para as lojas e lembrança 

de marca, o Waze trouxe para a Renner 

uma parceria que aumentou a percepção de 

inovação e pioneirismo da marca frente ao 

mercado e aos consumidores.

Maria Cristina 
de Amarante Merçon
DIRETORA DE MARKETING
E COMUNICAÇÃO DA RENNER
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Dentre os vários aprendizados das marcas durante a pandemia, a força 

local ficou evidente nas relações de consumo - maior proximidade, acesso 

mais fácil. Além de destacar o crescimento do volume de negócios feitos 

em comércios locais durante a pandemia, o Sebrae reforçou e constatou, 

neste período, a importância da tecnologia para fortalecer o ecossistema 

das localidades. “No Brasil, vivemos momentos ainda incertos e cada 

região possui diferentes desafios diante da pandemia.

Mas as pessoas estão voltando às suas rotinas e, com isso, a circular pelas 

cidades. Os usuários brasileiros passam, em média, 1h56 minutos por dia 

com o nosso aplicativo ligado. Trabalho, lazer, atribuições domésticas. 

A sociedade está retomando algumas atividades fora de casa, mesmo que 

com mais critério e regras a seguir. Depois de meses de confinamento, 

essas tarefas rotineiras ganharam mais significado na vida das pessoas”, 

diz Leandro Esposito, Country Manager do Waze no Brasil.

Ainda de acordo com o executivo, outra modalidade que conquistou 

espaço durante os meses de maior restrição e que também tem o 

potencial de fortalecer o comércio local foi o drive-thru. “Se antes era um 

conceito associado aos fast foods, o serviço tornou-se uma alternativa 

para atender o público dos mais variados setores. Do supermercado 

aos atendimentos de saúde. Nada melhor que a marca esteja próxima, 

disponível e pronta para levar a experiência de um consumidor que esteja 

na localidade”, destaca Esposito.

2 NO MOMENTO DA EMOÇÃO
 A importância da proximidade local
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Decathlon: 
mesmos formatos, 
novas abordagens

Maior rede varejista de artigos esportivos do Brasil, a Decathlon é referência 

em produtos para ciclismo, ginástica, esportes aquáticos e todo tipo de 

atividade física. Mais do que uma marca importante na venda desses itens, 

ela também é um destino para passeios nos finais de semana. Diante da 

pandemia, porém, a rede passou a ter dificuldades com as vendas e a 

retomar o fluxo nas lojas nos patamares de antes da Covid-19. Essa frase 

não faz sentido – se estava em dificuldades como retomou o fluxo nas lojas 

de antes da pandemia? Surge, então, a ideia de comunicar para potenciais 

consumidores que já estavam em deslocamento por meio do Waze. 

Utilizou-se o Pin, destacando lojas físicas no trajeto do motorista, além 

do takeover, com mensagens sobre lojas abertas em um raio de 5km. 

Ao mesmo tempo, foi feita uma parceria de co-branding com a Under 

Armour e criadas peças personalizadas. Em uma campanha curta, foram 

geradas mais de 21 mil navegações únicas para as lojas, alta de 46% no 

fluxo. “O Waze é um parceiro always on por ser um dos canais que mais 

trazem assertividade”, afirma Renata Lemos, Gerente de Comunicação, 

Mídia e Relacionamento da Decathlon Brasil.

2 NO MOMENTO DA EMOÇÃO
 A importância da proximidade local
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Brasileiros e mexicanos: 
uma percepção sobre 
sentimentos

Fonte: Waze Ads + Box 1824

Estudo desenvolvido para Waze Ads nos mercados do Brasil e do México, 

realizado em parceria com a consultoria estratégica Box 1824, buscou 

compreender a jornada do consumidor durante o on-the-go, mapeando 

o contexto sociocultural para comunicação, descrevendo importantes 

achados comportamentais e revelando mudanças significativas no 

consumo, assim como no uso de aplicativos de mobilidade, durante a 

pandemia.

A metodologia da pesquisa considerou entrevistados em São Paulo, 

Rio de Janeiro e Cidade do México. Foram ouvidas pessoas de todos os 

gêneros, usuários do Waze, de 18 a 45 anos, e betas em aplicativos de 

mobilidade, de 25 a 35 anos. Dentre os insights, o estudo considerou seis 

grandes sentimentos em comum entre brasileiros e mexicanos. Todos 

eles se conectam diretamente com o consumo, mas também ressaltam 

a necessidade de imprimir aspectos humanos nas relações entre marcas 

e pessoas.
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2 NO MOMENTO DA EMOÇÃO
 A importância da proximidade local
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O Waze é um parceiro always on 

por ser um dos canais que mais 

trazem assertividade.

Renata Lemos
GERENTE DE COMUNICAÇÃO,
MÍDIA E RELACIONAMENTO
NA DECATHLON BRASIL
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Discurso, prática e propósito são elementos cada vez mais indissociáveis 

das fortalezas de uma marca. E isso vem ficando cada vez mais evidente 

durante a pandemia. A forma de se posicionar também mudou a maneira 

como as histórias são contadas. O Relatório Especial do Edelman Trust 

Barometer 2020, uma das principais pesquisas relacionadas à reputação 

de marcas e instituições no mundo, mapeou, por exemplo, que, entre 

as oito mil pessoas ouvidas em oito países, os valores mudaram. Para a 

maioria, o que mais importa agora é mais tempo com a família, tomar 

decisões inteligentes de compra, o propósito das marcas com as quais se 

relacionam e a preocupação com aspectos ambientais e sociais. 

Elementos que também aparecem na pesquisa da Box 1824, que destaca 

a chamada “era das marcas regenerativas”. “O que antes parecia apontar 

para uma transição de mundo focado em marcas humanas, mostra, hoje, 

a demanda das pessoas pedindo por empresas preocupadas com todo 

o planeta”, diz o estudo. Quando o tema é “decisões de compras mais 

inteligentes”, como apontou o estudo da Edelman, há um reflexo direto, 

inclusive, na maneira como as pessoas buscam por informações. “Temos 

cada vez mais planejamento nas saídas. Ou seja, queremos saber com 

antecedência as informações sobre o local para onde vamos, tornando a 

tecnologia uma aliada fundamental”, destaca Ivette Chalela, Diretora do 

Waze Ads Latam.

3 NO MOMENTO DA DECISÃO
 Storytelling, storydoing e storyproofing orientados
 para a mobilidade
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Kavak: alcance e 
confiança na compra 
de um automóvel

Fundada em 2016, a Kavak é o primeiro unicórnio mexicano e a mais 

importante startup de compra e venda de carros usados   no México. Iniciou 

suas operações na Cidade do México e teve um crescimento acelerado 

nacional e internacionalmente, abrindo novas filiais em Monterrey, Puebla 

Querétaro e Guadalajara, bem como na Argentina e no Brasil. Waze e 

Kavak andam de mãos dadas no setor automotivo e têm um público 

comum: os amantes de automóveis e tecnologia. “Nosso objetivo foi 

alcançar o usuário durante sua navegação no Waze gradualmente, em 

diferentes momentos.

Quando o usuário começou sua navegação, ele foi primeiramente 

impactado por setas, que o informavam se aquele local estava dentro 

de um raio de 5km no início de sua jornada. Antes mesmo de começar 

a navegar, o Waze já informava ao usuário a agência mais próxima onde 

ele poderia comprar um carro. Comunicamos esse primeiro momento 

com um “guardar para depois”, pois sabemos que o utilizador não vai 

mudar o destino para ir comprar um carro”, explica Joaquín Flores, VP   

de crescimento online da Kavak. Com essa parceria, as navegações para 

os pontos Kavak aumentaram doze vezes durante a campanha com 

oito milhões de impressões, impactando mais de 1,9 milhão de usuários 

únicos e gerando mais de 31 mil interações.

3 NO MOMENTO DA DECISÃO
 Storytelling, storydoing e storyproofing orientados
 para a mobilidade
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Ivette Chalela 
Diretora do Waze Ads Latam

Como a pandemia mudou o comportamento dos usuários do 
Waze na América Latina?

Tem sido muito interessante ver que algumas tendências importantes que antecipamos 

por meio da análise dos dados de mobilidade no Waze estão ganhando relevância em 

diferentes mercados. Desde o início da pandemia, estudamos outros países e algumas 

mudanças notáveis   no comportamento do consumidor em torno de novos modelos de 

atenção, relevância e experiência dos pontos de venda físicos em relação ao crescimento do 

comércio eletrônico e da adaptação digital. No segundo semestre de 2020, o consumidor 

estava mais organizado, antecipando as temporalidades, como observamos nas compras 

de final de ano: o volume de navegação deixou de ser tão concentrado em relação a 2019.

“O conhecimento 
que podemos 
gerar sobre 
o consumidor 
é cada vez maior.”

ENTREVISTA
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Qual é o desafio de gerenciamento de dados com mudanças tão 
rápidas nos padrões de consumo?

Do ponto de vista da publicidade, o desafio é o conhecimento que podemos gerar sobre 

nosso consumidor, já que, na maioria das empresas, temos uma grande quantidade de 

dados, que são armazenados em silos, não interconectados e com pouco talento para 

identificar insights e tomar decisões com base nessas informações. O marketing deve 

se adaptar a um novo consumidor que passa pelos pontos de contato da comunicação. 

Diferentes perfis e ocasiões de compra devem ser considerados e trabalhados como 

parte de uma única estratégia. Iniciativas e colaboração são necessárias para uma melhor 

medição dos resultados da campanha em todos os canais. Por exemplo, use clusters de 

consumidores para criar campanhas e oferecer uma experiência personalizada. É aqui que 

os dados comportamentais baseados no movimento e no momento específico em que os 

consumidores se movem, de um ponto a outro, aparecem como um ponto de contato muito 

estratégico.

Qual tem sido o papel da mobilidade neste período pandêmico?

Quando a pandemia chegou, em 2020, e fechamentos foram anunciados em todo o mundo, 

vimos uma queda drástica na quilometragem adotada. Embora estejamos esperançosos 

para 2021, ainda existem desafios que teremos de enfrentar e que afetarão nossos negócios. 

À medida que a pandemia continua a evoluir, continuaremos a enfrentar qualquer desafio, 

fornecendo aos nossos usuários soluções que garantam que estejam atualizados e cientes das 

ofertas comerciais enquanto fazem suas viagens essenciais. Estamos focados em continuar 

a trabalhar para melhorar o aplicativo e os produtos que oferecemos para beneficiar a 

mobilidade no país e no mundo. Um dos nossos principais objetivos têm sido aproveitar a 

tecnologia e a comunidade para ajudar os usuários que precisam de informações em tempo 

real sobre a situação de saúde em sua cidade.

ENTREVISTA
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Além de as compras estarem mais otimizadas e inteligentes, os 

consumidores também levaram essa organização baseada em 

dados e tecnologia para seus respectivos deslocamentos. Dados 

do Waze mostram que 62% dos usuários evitam horários de maior 

fluxo e 28% querem comprar em alguma loja perto de casa. Além 

disso, segundo estudo recente da Worldpay From FIS, o mercado 

de comércio digital do Brasil cresceu 22% em 2020 e deve aumentar 

12% ao ano até 2024. “Além da mobilidade mais restrita, outro fator 

que impulsionou este crescimento foi a rápida digitalização das 

empresas de varejo, principalmente os médios e pequenos negócios. 

No entanto, as compras em lojas físicas permanecem relevantes. 

O consumidor é cada vez mais omnichannel, ou seja, a busca não é por 

um canal específico, mas pela possibilidade de inúmeras experiências 

numa mesma jornada”, diz Ivette Chalela, Diretora do Waze Ads Latam, 

destacando que “a ida à loja física passou a integrar protocolos de 

segurança durante a pandemia. Percebemos de imediato em nossas 

navegações um aumento da demanda por drive-thru e serviços de 

retirada em loja. Neste contexto, o pilar utilidade ganhou mais importância 

no fortalecimento da awareness das marcas. Se antes as rotas buscavam 

conveniência, agora o consumidor busca também informação útil e 

segurança”, reforça.

3 NO MOMENTO DA DECISÃO
 O valor do deslocamento na jornada do consumidor
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O estudo da Box 1824 também mapeou que, em um contexto de maior 

planejamento dos consumidores, as saídas de casa se resumem a três 

esferas principais. “O papel do Waze é ajudar as marcas a entender e 

navegar neste novo ambiente. Estamos no calor do momento, quando 

o consumidor está tomando a decisão de compra. Já percebemos que, 

agora, as idas às lojas vêm se tornando momentos mais importantes 

para as marcas”, ressalta Leandro Esposito, Country Manager do Waze 

no Brasil.

Obrigatória: é nessas saídas de rotina que a maioria das pessoas identifica 

a necessidade de distanciamento social, e é nelas que o carro voltou a 

ganhar o destaque que estava sendo perdido. 

Afetiva: para muitos brasileiros e mexicanos que fizeram isolamento, 

ver a família, namorado e amigos próximos não era considerado uma 

“quebra”. Essas saídas, no entanto, estão menos atreladas a momentos 

de consumo, já que o consumo físico hoje pressupõe estar em um local 

de risco.

Essencial: algumas compras corriqueiras não foram adaptadas para o 

online. Porém, quanto menos as pessoas saírem de casa, melhor para 

elas. Assim, os micromomentos de consumo de antes deram espaço 

para macromomentos mais planejados (as “saídas-combo”). 

3 NO MOMENTO DA DECISÃO
 O valor do deslocamento na jornada do consumidor

Motivações das saídas 
obrigatórias
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Shell Helix: consideração 
e qualidade em 
destaque na jornada

Aumentar as vendas do Shell Helix trazendo mais clientes em potencial 

para o ponto de venda - postos de gasolina e lojas especializadas. Essa 

era a premissa que resultou na parceria entre Waze e Shell Hellix, no 

México. Para impulsionar esse fluxo, foram utilizados recursos como o 

pin, takeovers e, principalmente, search. “Quem busca qualidade vai às 

lojas especializadas.

Essa percepção foi fundamental para redistribuir a execução e reduzir o 

custo de navegação, fundamental para a estratégia de eficácia”, explica 

Andrés Alvarado, Gerente de Marketing BTC de Shell Helix, reforçando 

os aspectos de qualidade do serviço. “Partimos da ideia de que quem 

conhece e busca o melhor para o seu carro troca o lubrificante em lojas 

especializadas e postos de gasolina, razão pela qual implementamos 

nossas ações direcionadas a esses destinos”, destaca Alvarado, 

ressaltando que o insight gerado pelo Waze de que os consumidores 

da marca procuram e compram lubrificantes em locais especializados 

“tornou a campanha muito mais eficiente, reduzindo custos de navegação 

e otimizando o orçamento”, sinaliza.

3 NO MOMENTO DA DECISÃO
 O valor do deslocamento na jornada do consumidor
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Sarah Buchwitz 
Vice-Presidente de 
Marketing e Comunicação da 
Mastercard Brasil

Como a digitalização acelerada e as expectativas pós-pandemia 
transformaram os apps de mobilidade em algo crucial para a 
estratégia de marketing?

No cenário digital moderno em que vivemos atualmente, os consumidores estão 

sobrecarregados de informações vindas de diferentes plataformas em um período curtíssimo 

– algumas estimativas de mercado indicam que somos bombardeados com mais de cinco 

mil anúncios por dia. Com isso, os consumidores começaram a ignorar muitas das tentativas 

das marcas de impactá-los com as mensagens comerciais, que estão se tornando cada 

vez menos eficientes. Em contrapartida, após um período como o que vivemos em 2020, 

pudemos provar no dia a dia como a digitalização pode nos conectar em diferentes áreas e 

momentos de nossas vidas. Nessa mudança para o digital, mensagens inclusivas,

uma voz autêntica para as marcas e estar onde o consumidor está são mais

importantes do que nunca.

“Mensagens 
inclusivas, voz 
autêntica e estar 
onde o consumidor 
está são mais 
importantes 
do que nunca.”

ENTREVISTA
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Como esse contexto impacta a estratégia de marketing?

Ela deve ser sempre focada na jornada do seu consumidor, à medida que as teorias e 

práticas tradicionais ficam em segundo plano. 2020 provou que o marketing experimental 

veio para ficar. E, sobre experiência, os aplicativos de mobilidade urbana agregam na rotina 

dos clientes – não limitados ao serviço prestado por eles, mas sim como parte de toda a 

jornada visual, auditiva e sensorial que eles trazem. Há anos, na Mastercard, utilizamos esse 

canal de forma bem-sucedida, com bons resultados. Esse uso, no entanto, é sempre de 

forma complementar aos demais meios, planejados de acordo com os objetivos traçados 

para cada campanha e ativação com nossos consumidores.

De que maneira a omnicanalidade vai afetar as novas dinâmicas das 
marcas a partir deste novo contexto e como integrar experiência 
independentemente dos canais ou plataformas?

O ano de 2020 deu início a uma nova realidade para todos nós – entre os efeitos da 

pandemia e a velocidade acelerada em que o crescimento tecnológico aconteceu, muito 

do que conhecíamos mudou. Para sobreviver a essa revolução tecnológica precisamos 

mais do que estratégias criativas ou bons ativos: precisamos permanecer na vanguarda 

da tecnologia para, assim, conseguirmos alcançar nossos consumidores e continuarmos a 

oferecer histórias que importam para eles. Cada dispositivo conectado

é um dispositivo de marketing – até mesmo nossos eletrodomésticos.

Mas, à medida que a tecnologia atinge mais profundamente a vida

cotidiana dos consumidores, as marcas devem proceder com

cuidado para entregar mensagens altamente contextualizadas

e inclusivas, sem ultrapassar o limite de privacidade de cada um.

Por isso, acredito que o marketing sensorial e experimental

se tornará cada vez mais relevante.

ENTREVISTA
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Qual é o papel dos dados e da gestão integrada para oferecer 
experiências que atendam às novas dinâmicas e jornadas de 
consumo?

Com o avanço da tecnologia e seus ativos na sociedade, as estratégias de marketing e 

pontos focais com os consumidores mudaram. Hoje, para se manter relevante no mercado, é 

necessário que as empresas estejam sempre atualizadas sobre o panorama tecnológico em 

evolução e o que ele oferece. Ou seja, ir além de uma especialidade criativa para entender 

verdadeiramente as tecnologias mais recentes e dados relevantes, bem como a melhor 

maneira de utilizá-las.  Além disso, é sempre importante não limitar a compreensão das 

campanhas e estratégias ao próprio setor de marketing. Para conduzi-las com eficácia, 

devemos sempre ter um amplo entendimento sobre o negócio e trabalhar de forma 

integrada com as demais áreas.

ENTREVISTA
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Muito além 
das transações

Fonte: Waze Ads + Box 1824

O estudo da Box 1824 mostra que uma marca possui, hoje, muito mais 

momentos e oportunidades de criar vínculos que agreguem valor à 

jornada dos consumidores. Neste gráfico, por exemplo, cinco momentos 

estratégicos dentro de uma mesma jornada. 

HERO
Reforçar posicionamento

HUB
Reforçar conceito criativo

HELP
Reforçar nossas linhas editoriais

HOT
Entrar na cultura

PERFORMANCE
Oferecer produto

3 NO MOMENTO DA DECISÃO
 O valor do deslocamento na jornada do consumidor

Joaquín Flores
VP   DE CRESCIMENTO
ONLINE DA KAVAK

Nosso objetivo foi alcança 

o usuário durante sua navegação 

no Waze gradualmente, 

em diferentes momentos.
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Ainda é cedo para ter certeza de como serão as novas dinâmicas de 

consumo diante de todas as mudanças geradas pela pandemia. Porém, 

existem vários sinais de que, além de nunca mais ser o mesmo, esse 

comportamento é cada vez mais diverso e baseado em omnicanalidade. No 

ano passado, como identificou o Waze, a retomada das lojas físicas ocorreu 

em datas sazonais, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Black Friday 

e Natal. No primeiro semestre, muita gente deixou as compras para datas 

especiais para a última hora. À época, com os shoppings fechados, o jeito 

foi transferir a compra de presente do Dia das Mães para supermercados e 

floriculturas. 

Os dados do Waze mostram que estes locais tiveram 12% e 13% de alta nas 

navegações, respectivamente, se comparadas ao mesmo período de 2019. 

Porém, no segundo semestre, o consumidor se mostrou mais organizado, 

antecipando as compras de fim de ano: o volume de navegações deixou de 

ser tão concentrado se comparado a 2019. Na Black Friday, por exemplo, 

essa busca aconteceu de forma mais diluída nos dias que antecederam a 

data — dos quinze dias anteriores à sazonalidade em 2020, dez tiveram 

proporcionalmente mais navegações do que em 2019. 

Esses dois movimentos só comprovam a tese de que, na retomada, 

independentemente se na loja, no app ou no e-commerce, o consumo será 

cada vez mais integrado. “É o melhor momento para consolidar o varejo 

omnicanal. Embora as equipes digitais estejam focadas no crescimento do 

comércio eletrônico, ele ainda representa, em média, entre 13 e 15% do total 

das vendas no varejo. E os latino-americanos precisam de experiência física”, 

destaca Anasofia Sánchez Juárez, Diretora do Waze na América Latina.

4 NO MOMENTO DA COMPRA
 Mudanças no consumo pré e pós-pandemia
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Carrefour: 
integração, experiência 
e personalização

Uma das grandes constatações do Carrefour no Brasil foi a de que 

seus clientes preferem fazer compras pessoalmente. Ainda que eles 

naveguem, pesquisem e se informem sobre os produtos pela internet, 

é na loja física que, na maioria das vezes, efetivam as compras. Isso 

mostrou, inclusive, que as lojas são pontos importantes de fidelização 

da marca.  Logo, desenvolver uma estratégia de curto e longo prazo 

e cobrir todos os pontos dessa jornada era vital para a rede durante a 

Black Friday em 2019. Os insights gerados desse case, que ocorreu pré-

pandemia, serão cruciais para determinar as estratégias de jornada no 

pós-pandemia, considerando a importância do equilíbrio entre físico e 

digital na retomada que vem por aí.  Com base nessa constatação da 

importância da loja física, o Carrefour tinha o desafio de reduzir a divisão 

entre físico e digital de seus consumidores, equilibrando os pontos da 

jornada. Para isso, precisava ampliar o tráfego de consumidores nas 

lojas, aumentando a fidelidade do cliente e aprendendo mais sobre o 

que eles queriam e quando queriam.  Em parceria com o Waze, a rede 

desenvolveu uma campanha de 25 dias que culminaria na Black Friday. 

Quando comparados os números da Black Friday com a média de visitas, 

o Carrefour cresceu 112%, enquanto a categoria de supermercados subiu 

56%. As mensagens do Carrefour Brasil chegaram a 5,8 milhões de 

pessoas em novembro de 2019. Na semana da Black Friday, as visitas 

aos supermercados aumentaram 33%. Quanto ao grande dia em si, as 

visitas às lojas de varejo do Carrefour cresceram 112% em relação à média 

corrente. A categoria de supermercados Carrefour, em particular, teve 

um aumento de 56% nas visitas.

4 NO MOMENTO DA COMPRA
 Mudanças no consumo pré e pós-pandemia
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Ana Paula Duarte 
Senior Media and UL 
Brand Director na Unilever

“A interação 
multicanal já estava 
em evolução 
e o contexto 
pandêmico acelerou 
este movimento.”

ENTREVISTA

Como a digitalização acelerada transformou os apps de mobilidade 
em algo crucial para a estratégia de marketing?

É fundamental para as marcas acompanharem o consumidor onde quer que ele esteja. 

Com a crescente digitalização e pulverização de canais, esse é um desafio cada vez mais 

complexo. Não apenas por conta do crescimento das possibilidades de pontos de contato, 

mas também pela especificidade de cada um desses canais e, consequentemente,

da personalização que isso exige em relação ao tipo de conteúdo que

as marcas vão oferecer. Quando pensamos em apps de mobilidade, temos

que ter em mente, em primeiro lugar, o que motiva o usuário a conectar-se.

É um serviço que visa a facilitar a locomoção, e o conteúdo da marca

precisa, de alguma forma, se relacionar com essa necessidade

primária e, idealmente, melhorar a experiência do usuário

no app.
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De que maneira a omnicanalidade vai afetar as novas dinâmicas 
das marcas a partir deste novo contexto?

Uma jornada integrada e fluida do começo ao fim, com o mínimo possível de pontos de 

ruptura, independentemente se o contato começa off ou online e vice-versa, é um grande 

desafio por diversos fatores internos e externos.  A interação multicanal já estava em franca 

evolução e a pandemia acelerou este movimento. Observamos uma aceleração do DTC e 

vemos um consumidor cada vez mais empoderado da interface com as marcas e empresas, 

o que coloca uma pressão mais forte sobre varejistas e marcas dentro de CPG para ampliar 

sua capacidade de experiência, execução e mensuração multiplataforma.

Qual é o papel dos dados e da gestão integrada para oferecer 
experiências que atendam às novas dinâmicas e jornadas de 
consumo?

A experiência que proporcionamos ao nosso consumidor passa por uma gestão integrada 

do negócio, do marketing, da comunicação e, claro, dos dados. Como uma empresa de 

marcas, que tem o consumidor no centro da sua estratégia, os times de marketing da 

Unilever atuam de maneira muito integrada com as demais áreas, como vendas, mídia, 

pesquisa, desenvolvimento de produto, produção, entre outros. E essa integração ficou 

ainda mais fortalecida com a pandemia. Para entregarmos inovações e serviços de forma 

mais ágil e assertiva, é necessário um trabalho de time muito fluido e colaborativo.  Os 

dados têm papel fundamental na medida em que suportam o trabalho de todos esses 

times.  Mas, para isso, é necessário saber colhê-los, filtrá-los, interpretá-los e, a partir disso, 

desenvolver estratégias e táticas que respondam a objetivos claramente definidos. E, para 

ter dados de qualidade, é preciso investir em pesquisas, realizar um amplo trabalho de 

social listening, e, claro, ter conhecimento técnico cada vez mais profundo das ferramentas 

de monitoramento e métricas.

ENTREVISTA
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Durante a pandemia, o estudo da Box 1824 identificou alguns aspectos 

importantes de motivação para que as pessoas saíssem de casa. Esses 

elementos dão força a outros atributos que não apenas os transacionais. 

Eles reforçam aspectos emocionais e o senso de comunidade. “Neste 

contexto de mudanças e mais reflexão sobre a mobilidade, estamos 

acompanhando as tendências sobre o papel dos diferentes modais para 

entender os novos hábitos e necessidades desses consumidores. 

O carro, por exemplo, cresceu em relevância no cotidiano durante a 

pandemia”, explica Leandro Esposito, Country Manager do Waze no 

Brasil. E, dessa forma, a entrega de experiência será a chave das novas 

relações.  O estudo também identificou que, nessa volta, ganharão força 

espaços em que a experiência e a sociabilização forem o ponto forte. 

Quanto maior a possibilidade de experimentar algo novo em parceria 

com pessoas queridas, melhor. As experiências abaixo dão a dimensão 

dessa relevância.

4 NO MOMENTO DA COMPRA
 E, por fim, entrega de experiência

CINEMA HAPPY 
HOUR

SHOWS JOGO DE 
FUTEBOL

Fonte: Waze Ads + Box 1824
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Renner: inovação 
e integração 
no Dia das Mães

A Renner, como a maioria das marcas de varejo, também encontrou 

desafios com a pandemia. Com as medidas de restrição, foi necessário 

se reinventar. Diante de um cenário em que os principais concorrentes 

se moviam rumo ao e-commerce e à ampliação da omnicanalidade, 

a Renner desenvolveu novos pontos de contato com os consumidores. 

“O comportamento dele mudou, está mais multiplataforma e 

omnichannel, e a Renner está em busca de inovar, adaptando-se 

a esse momento”, diz Maria Cristina de Amarante Merçon, Diretora 

de Marketing e Comunicação da Renner. Assim, a primeira ação, em 

parceria com o Waze foi destacar-se em uma das principais datas 

para o comércio no Brasil: o Dia das Mães, que ocorre em maio.

A Renner foi a primeira marca de moda a conectar seu canal de 

WhatsApp ao Waze. “Além de gerar fluxo para as lojas e lembrança 

de marca, o Waze trouxe para a Renner uma parceria que aumentou 

a percepção de inovação e pioneirismo da marca frente ao mercado 

e aos consumidores”, explica. Para o projeto, foram utilizados pin, 

search e takeover que, além de gerar awareness e fluxo para as lojas, 

direcionavam em um clique para o WhatsApp de vendas da rede.

4 NO MOMENTO DA COMPRA
 E, por fim, entrega de experiência
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Leticia Mesquita A. Oliveira 
Diretora de Marketing da Mitsubishi 
Motors Brasil

Como a digitalização acelerada transformou os apps de mobilidade 
em algo importante para a estratégia de marketing?

A pandemia acelerou a penetração e o aumento da frequência de uso de muitos apps de 

mobilidade e, com isso, as jornadas de consumo foram alteradas, abrindo oportunidades 

para inclusão desses apps nas estratégias. Por exemplo, a pandemia aumentou a demanda 

por bens e serviços entregues em casa com velocidade, o que motiva marcas a reverem 

todas as suas ações de logística e a recorrerem a estratégias de marketing que incluem 

também apps de mobilidade.

De que maneira a omnicanalidade vai afetar as novas dinâmicas 
das marcas a partir deste novo contexto?

A omnicanalidade vai continuar afetando as marcas de forma intensa, pois ela é a solução 

para uma demanda latente dos consumidores, de resolverem seus problemas de forma 

rápida e simples, independentemente do canal no qual estejam buscando contato com 

a marca. Para obter êxito e ter uma experiência que agregue valor, é fundamental ter 

consistência ao expressar os valores em todos os pontos de contato, seja via atendimento 

presencial, online ou por meio da utilização de embaixadores em live-commerce.

“A omnicanalidade 
vai continuar 
afetando as marcas 
de forma intensa.”

ENTREVISTA
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Qual é o papel dos dados e da gestão integrada para oferecer 
experiências que atendam às novas dinâmicas e jornadas de 
consumo?

O papel dos dados vai continuar sendo auxiliar os gestores da marca na tomada de 

decisão baseada em fatos, na realidade. A geração de tantos ‘sinais’ indicando o que os 

consumidores buscam e querem em suas jornadas é um importante ponto de partida, 

porém a interpretação desses dados e a aplicação na gestão da marca em todas as suas 

expressões é que poderá aportar valor ao negócio, gerar resultados e garantir melhor 

experiência ao consumidor.

ENTREVISTA
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Ana Paula Duarte
SENIOR MEDIA AND UL BRAND 
DIRECTOR NA UNILEVER

Leticia Mesquita A. Oliveira
DIRETORA DE MARKETING DA MITSUBISHI 
MOTORS BRASIL

Luciana Etcheverry
HEAD DE CX & MÍDIA 
NA MONDELÉZ MÉXICO

A experiência que proporcionamos 

ao nosso consumidor passa por 

uma gestão integrada do negócio, 

do marketing, da comunicação 

e, claro, dos dados.

O papel dos dados vai continuar 

sendo auxiliar os gestores 

da marca na tomada de decisão 

baseada em fatos.

Para as organizações, atingir 

o omnichannel representa um 

grande desafio em termos 

de coordenação e alinhamento 

entre marketing e todas as áreas 

comerciais.
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“É o melhor 
momento para 
consolidar o varejo 
omnichannel.”

Anasofia 
Sánchez Juárez 
Diretora do Waze 
na América Latina

Quais são os principais impactos da mobilidade na digitalização 
de empresas e cidades?

Mobilidade, em sua definição mais ampla, é sobre tecnologias inteligentes e conectadas que 

podem eliminar o atrito nos processos de negócios. Sem dúvida, é o principal habilitador 

da transformação digital. Portanto, as empresas devem se adaptar ou correm o risco de 

serem deixadas para trás pela concorrência. Um dos grandes impactos dessa mobilidade 

crescente são os dados e como eles afetam as cidades e as empresas. Uma das melhores 

maneiras de medir os dados de mobilidade é por meio dos próprios seres humanos. Depois 

de anonimizar e segmentar os dados de mobilidade retirados de nossos movimentos, a 

grande quantidade de informações abre uma oportunidade infinita, quando bem analisada.

5 ENTREVISTA FINAL
 Anasofia Sánchez Juárez, Diretora do Waze na América Latina
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Como o Waze ajuda as marcas e empresas a entender os dados de 
viagem dos usuários, mas, acima de tudo, a melhorar a mobilidade 
nas grandes cidades?

Com a ajuda desses dados agregados, as cidades podem entender sua própria mobilidade 

com mais detalhes. Por exemplo: porque há dias com mais ou menos trânsito, porque há 

pontos na cidade onde sempre há trânsito intenso ou mandam socorro mais rapidamente 

ou eficientemente em caso de acidente ou veículo parado. Além disso, com o auxílio da 

plataforma, podem realizar testes em tempo real que permitem simular resultados de novas 

infraestruturas ou mudanças de direção. Nesse mesmo esquema, as marcas podem gerar 

contato com potenciais consumidores em um ambiente fechado e com pouca poluição visual 

como o carro, além de poderem identificar seu público-alvo com base em comportamento 

histórico real, até saber se são seus consumidores habituais, porque visitam a sua loja ou 

a de um concorrente, gerando mensagens relevantes que permitem aumentar as visitas a 

uma loja física ou aumentar a notoriedade da marca.

“O momento em 
que uma pessoa 
está em um carro 
e em movimento 
é perfeito para 
influenciar uma 
decisão de 
compra”

5 ENTREVISTA FINAL
 Anasofia Sánchez Juárez, Diretora do Waze na América Latina
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Quais são as expectativas sobre o papel da mobilidade na 
pós-pandemia?

A primeira coisa que identificamos é o papel ainda mais protagonista que o carro tem 

assumido, sendo um lugar de segurança, quase percebido como uma extensão da casa. 

Isso implica desafios de mobilidade ainda maiores, uma vez que, em algumas cidades, 

observamos níveis mais elevados de motivadores do que os da pré-pandemia. Mantemos 

uma conversa contínua com nossa comunidade. Isso nos leva a ser mais conscientes tanto 

como usuários quanto como anunciantes. 

Qual é a importância da comunidade em torno do Waze e como 
ela ajuda a melhorar a inteligência de dados?

É importante lembrar que a comunidade é o núcleo do Waze: nascemos como uma comunidade 

de motoristas e editores de mapas e hoje expandimos para parceiros e anunciantes. 

Recentemente, pesquisamos nossos usuários e descobrimos que a cultura de viagens é baseada 

em quatro pilares: compartilhamento, socialização, sustentabilidade e amizade.

“Devemos garantir que 
usamos a tecnologia 
e as plataformas digitais 
para potencializar uma 
experiência segura 
e conveniente nos 
diferentes momentos 
de interação desse 
consumidor 
com nossa marca.”

5 ENTREVISTA FINAL
 Anasofia Sánchez Juárez, Diretora do Waze na América Latina
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Qual é o papel da mobilidade para a recuperação econômica 
neste híbrido omnicanal?

Com a ajuda de nossos dados, é o melhor momento para consolidar o varejo omnicanal. 

Embora as equipes digitais estejam focadas no crescimento do comércio eletrônico, ele ainda 

representa, em média, entre 13 e 15% do total das vendas no varejo. E os latino-americanos 

precisam de experiência física. Portanto, devemos garantir que usamos a tecnologia e as 

plataformas digitais para potencializar uma experiência segura e conveniente nos diferentes 

momentos de interação desse consumidor com nossa marca. A relevância da compra online 

e da modalidade retirada na loja soluciona a necessidade, o imediatismo e disponibilidade, 

impactando também os custos de logística e frete para o anunciante e para o consumidor. 

Em segundo lugar, é essencial entender nosso consumidor nesse novo comportamento 

para saber quando é o melhor momento para impactar. 

Qual a importância dos momentos para a jornada do consumidor 
e como a mobilidade promove diversos momentos repletos de 
oportunidades?

CComo todos nós vimos e os dados confirmam, o deslocamento casa-trabalho-casa reduziu 

drasticamente e, embora pareça que vai retornar gradualmente, vemos uma forte mudança 

no futuro. Este é o ponto crítico de como as rotinas das pessoas mudaram. Tivemos que 

explorar diferentes destinos, entender a nova dinâmica de compras e adquirir online coisas 

que nunca poderíamos imaginar. Há também uma forte preferência pela segurança, mas 

ainda mais pelo imediatismo. De qualquer forma, o desejo das pessoas de voltar à vida 

começa a se refletir em tendências em outros países. Categorias como restaurantes, 

concessionárias de automóveis e até lojas de roupas se recuperam drasticamente assim 

que as restrições são suspensas. O momento em que uma pessoa está em um carro e em 

movimento é o momento perfeito para influenciar uma decisão de compra.

5 ENTREVISTA
 Anasofia Sánchez Juárez, Diretora do Waze na América Latina
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Formada por 15 escritórios regionais e mais de 800 companhias 

associadas no mundo todo, a MMA é a única associação 

de marketing que reúne todo o ecossistema de anunciantes, 

agências, empresas de media e martech, trabalhando de forma 

colaborativa para planejar o futuro do mercado, entregando 

crescimento no presente. Liderada por CMOs, a MMA ajuda as 

marcas a implementar o que é essencial para as mudanças no 

marketing. Comprometida com a ciência e o questionamento, a 

MMA acredita que gerar impacto de negócios vem de desafiar 

constantemente o status quo, e encoraja agressivamente os 

líderes a adotarem melhores práticas aplicadas e comprovadas. 

Investindo milhares de dólares em grandes pesquisas e estudos 

para capacitar os profissionais de marketing com fatos, verdades 

e ferramentas genuinamente aplicáveis, a MMA desenha o 

sucesso do amanhã, ao mesmo tempo em que impulsiona o 

crescimento dos negócios hoje.

Quer saber como fazer parte? 
Entre em contato com a gente:
mmalatam@mmaglobal.com

MMA América Latina:

Fabiano Destri Lobo, Diretor Executivo LATAM

fabiano@mmaglobal.com

Thais Schauff, Vice-Presidente de Operações LATAM

thais.schauff@mmaglobal.com
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Claudia Malzone, Executiva de Operações LATAM

claudia.malzone@mmaglobal.com

Rebeca Muniz, Assistente Executiva

rebeca@mmaglobal.com

MMA Cone Sul:

Soledad Moll, Gerente Geral Cone Sul

soledad.moll@mmaglobal.com

Romina Martin, Coordenadora de Membership

romina@mmaglobal.com

Luciana Paduano, Coordenadora de Operações

luciana.paduano@mmaglobal.com

MMA Brasil:

Thais Schauff, Vice-Presidente de Operações LATAM

thais.schauff@mmaglobal.com

Mahatma Frugis, Executivo de Contas

mahatma@mmaglobal.com


