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A Adsmovil é pioneira e líder na inovação de soluções de publicidade 
digital na América Latina e no mercado hispânico dos Estados 
Unidos. Fundada em 2009, é uma das empresas mais premiadas da 
indústria mobile, com escritórios na Argentina, Brasil, Colômbia, 
México e Estados Unidos (Miami, Los Angeles, Chicago e Nova York). 

A empresa desenvolve campanhas integradas com um forte 
braço Ad Tech que permite compras programáticas, segmentação 
avançada e criação de públicos específicos focados em dados. 

Os pilares da empresa estão baseados em soluções programáticas, 
bem como em componentes tecnológicos de geolocalização, store 
attribution e ferramentas de segmentação mobile, oferecendo às 
marcas formatos de alto impacto e reprodução instantânea de vídeo 
HD por meio de sua plataforma DSP e um Mobile AdExchange (SSP).
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Quem diria que passaríamos décadas esperando pela era dourada do 
varejo e, de repente, em função de uma pandemia, teríamos todas 
as perspectivas e expectativas potencializadas. Mais digital, quase 
“omnipresente”, customizado e interativo. O varejo, seja ele no 
e-commerce, na loja física ou no last-mile, foi um dos segmentos que 
mais se transformaram nestes últimos dois anos. E observar, neste 
contexto, a formação de verdadeiras potências de “mídia” é algo 
muito interessante. 

O que Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza e tantos outros 
varejistas têm em comum é: criar ecossistemas que conectam 
compras e vendas, logística, finanças e uma série de outros itens 
indispensáveis a uma jornada de compra, fazendo com que a atenção 
do consumidor esteja cada vez mais focada em suas conveniências. 
No fim do dia, isso alimenta uma engrenagem importante do novo 
varejo: a publicidade. E é aqui que chegamos ao nome deste playbook: 
“Varejo como mídia”, ou, em outras palavras, um grande ecossistema 
de conteúdo e relevância.

E, neste jogo, como sinaliza meu grande amigo Alberto Pardo 
(Banano), fundador e CEO da Adsmovil, os varejistas saem na frente, 
porque possuem uma audiência pronta para comprar. “É o que as 
marcas buscam quando querem comunicar massivamente seus 
produtos e serviços. Elas se deram conta de que as plataformas de 
varejo não somente cumprem uma gestão de compra e venda, mas 
também se converteram em meios de comunicação”, afirma Banano, 
em entrevista a mais um playbook especial, publicado pela MMA 
Latam, em parceria com a Adsmovil. 

Um material riquíssimo em informação, principalmente, neste 
terceiro trimestre de 2021, com o início da temporada de compras 
e a promessa de uma Black Friday histórica, que deve bater vários 
recordes em relação a 2020, quando as vendas do período chegaram 
a R$ 3,8 bilhões somente na sexta-feira que deu nome à data, alta de 
25% em relação a 2019. 
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1
NOVOS CONTEXTOS, PLATAFORMAS E HÁBITOS

O varejo vive um momento histórico. Apesar dos desafios de 2020, 
fruto de um momento de readequação em função da pandemia, no 
primeiro semestre deste ano, no Brasil, o setor teve crescimento de 
25,5%, de acordo com o Mastercard SpendingPulse, índice que mede as 
transações nas lojas física e on-line em todas as formas de pagamento. 
Somente o e-commerce registrou alta de 31% nos primeiros seis meses 
deste ano no País. E o last-mile, que agrupa as plataformas de delivery 
e serviços, deve crescer 20% por ano até 2028.

Já na América Latina, o eMarketer mostra que, em 2020, 38 milhões 
de consumidores compraram on-line pela primeira vez. Em 2021, 
esse número deve chegar a 248,7 milhões de pessoas. Todas essas 
plataformas trazem contextos, ecossistemas e muitas oportunidades, 
em um momento em que o consumidor latino-americano está mais 
digital, ávido por informação e cada vez mais exigente.
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Nesta configuração do varejo, as marcas têm uma oportunidade cada 
vez maior de desenvolver estratégias de marketing que impulsionem 
vendas, reforcem o branding e se aproximem da jornada dos 
consumidores. “É primordial que os varejistas não só invistam em novas 
estratégias de atuação digital, como também foquem seus esforços 
na satisfação do cliente. O omnichannel é a maneira estratégica de 
se pensar na jornada de compra do cliente, fazendo com que ela seja 
integrada. Nós não enxergamos um cliente no e-commerce e um 
cliente na loja física: é apenas um e ele deve ser estimulado a utilizar 
nosso ecossistema como um todo”, explica Daniel Milagres, Diretor 
de Marketing do Carrefour, reforçando que o marketing também 
teve de evoluir sua forma de trabalho para se adequar à estratégia de 
omnicanalidade: “Isso deve ocorrer por meio de escuta, BI e análise 
avançada de dados”, explica Milagres.

Essa realidade do varejo vem impulsionando a expansão de plataformas 
como a Adsmovil.

“Estamos em uma fase de crescimento que nunca experimentamos 
e focados em garantir que a operação suporte essa realidade. 
Vamos expandir, nos próximos meses, nossa plataforma nativa de 
publicidade, o que, com certeza, pode resultar na abertura de até 
quatro novas operações na região para atender a demanda por esse 
tipo de publicidade”, destaca Alberto Pardo (Banano), fundador 
e CEO da Adsmovil, indicando que, em breve, a empresa lançará 
formatos criativos conversacionais. Todas essas inovações, segundo 
ele, são decorrentes de crescimentos importantes. “Os desafios, 
neste momento, estão em entender muito bem o consumidor e as 
oportunidades em torno dele. No final do dia, as marcas precisam 
compreender essa capilaridade e tomar decisões, além de utilizar 
e executar ações estratégicas relacionadas ao uso para impactar 
usuários. Ou seja, as decisões precisam ser tomadas com critério de 
dados”, afirma Alberto Pardo.

1
NOVOS CONTEXTOS, PLATAFORMAS E HÁBITOS
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KIT KAT: GEOLOCALIZAÇÃO E LAST-MILE A SERVIÇO
DA INDULGÊNCIA

Com a pandemia e as mudanças de hábito na compra multiplataforma 
dos consumidores, a marca Kit Kat, na Argentina, precisava 
reinventar a maneira de impulsionar as chamadas vendas por impulso 
ou indulgências. A estratégia utilizada foi orientar o tráfego para 
plataformas de last-mile, como o aplicativo Rappi. Para potencializar a 
ação, a agência Um, do grupo IPG Mediabrands, desenvolveu a compra 
programática por meio da Adsmovil com recursos de geolocalização 
para determinar os pontos mais próximos do varejista escolhido pela 
marca para distribuir o produto.

Também foi utilizada, via compra programática e o uso de dados, a 
solução Click2Rappi, da Adsmovil, que permitiu maior alcance, impacto 
e engajamento. A combinação de estratégias garantiu um incremento 
de 600% no recall da campanha e quase 360 mil impressões.

1
NOVOS CONTEXTOS, PLATAFORMAS E HÁBITOS
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1
NOVOS CONTEXTOS, PLATAFORMAS E HÁBITOS

COM A PULVERIZAÇÃO DE PLATAFORMAS, O QUE MUDOU 
NA MANEIRA DE PENSAR MÍDIA E MARCA DE FORMA 
ESTRATÉGICA?

Cada vez mais, a integração entre diversas áreas é fundamental para 
o sucesso de uma marca. A mídia tem se transformado em uma disciplina 
estratégica, principalmente com a aceleração da parte digital devido 
à enorme quantidade de dados que temos de nossas ativações.

“Last-mile 
e e-commerce 
são grandes 
parceiros 
de experiência.”

RAFAEL BISELLI
Manager Strategic Planning
& M&A da Nestlé

ENTREVISTA DO CAPÍTULO
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1
NOVOS CONTEXTOS, PLATAFORMAS E HÁBITOS

E, CONSIDERANDO A RELEVÂNCIA ALCANÇADA PELA MÍDIA 
NESTE CONTEXTO, NO QUE ELA SE TORNOU, NA PRÁTICA?

Antes, mídia apenas entregava conteúdo para as pessoas; hoje, é o 
coração de uma campanha, uma vez que os consumidores querem 
experiências personalizadas. Entender bem as audiências e customizar 
os serviços faz parte do dia a dia da mídia. A variação do retorno sobre 
investimento em digital é muito grande e, por isso, é fundamental 
saber investir bem e ter uma cultura de testar novas plataformas. 
Nosso objetivo é testar, aprender e escalar rápido, sempre olhando 
para o ROI e para a construção de marcas. 

VIVEMOS UM MOMENTO DE AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS 
COMO MÍDIA, E-COMMERCE E LAST-MILE. COMO VOCÊ 
ENXERGA ESSAS OPORTUNIDADES E DE QUE MANEIRA VOCÊS 
TÊM APLICADO ESSE CONTEXTO NA NESTLÉ?

Acreditamos que last-mile e e-commerce são grandes parceiros 
para entregarmos uma melhor experiência para o consumidor em 
todo o funil e não necessariamente no final dele. Cada vez é mais 
importante definirmos quais ações realmente ajudam a construir 
marca e acelerarmos as vendas e, para isso, essas parcerias são muito 
importantes.
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OS NÚMEROS DO VAREJO NA AMÉRICA LATINA

O primeiro semestre de 2021 foi crucial para mostrar a força e o 
poder de adaptação do varejo físico e digital. Neste período, o ritmo 
de consumo foi retomado e alguns recordes foram batidos na América 
Latina.

•  Em 2020, 38 milhões de pessoas compraram on-line pela primeira 
vez na região; em 2021, esse número vai chegar a 248,7 milhões.

•  A América Latina registrou o maior crescimento da receita do varejo 
em comparação com todas as outras regiões, chegando a até 30%, 
dependendo do índice medido.

•  As vendas disparam 63,3% e ultrapassam a marca de US$ 100 bilhões 
pela primeira vez nos países latinos.

Fonte: eMarketer e Deloitte

1
NOVOS CONTEXTOS, PLATAFORMAS E HÁBITOS
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1
NOVOS CONTEXTOS, PLATAFORMAS E HÁBITOS

“Entendo ser de fundamental 
importância destacar que 
o cenário pandêmico 
acelerou a digitalização 
de compra em todos os lares, 
algo que já era apontado 
como uma tendência para
os próximos anos no varejo
físico e digital.”
DANIEL MILAGRES
Diretor de Marketing do Carrefour
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2
O LAST-MILE COMO ESTRATÉGIA UNIFICADA

Muito antes da pandemia, ainda que as plataformas de last-mile como 
Rappi, por exemplo, estivessem crescendo em número de usuários e 
se tornando cada vez mais habituais na jornada dos consumidores, elas 
lidavam com muitos desafios de adoção e a entrada de novos usuários. 
Com a pandemia e a necessidade de pedir não só a refeição, mas 
qualquer item, de supermercado a materiais de construção, passando 
por remédios e serviços, o last-mile ganhou um papel vital na dinâmica 
dos consumidores da América Latina.

De acordo com um estudo do Conselho das Américas, a expectativa 
de crescimento acumulado dessa categoria na região, até 2030, era 
de 78%. Porém, com a explosão do uso, o período para se atingir essa 
meta caiu para 12 meses. 



RETAIL AS MEDIA    PLAYBOOK 2021 13

Julián Mayorca, Head of Revenue da Rappi, explica que o last-mile 
não só evoluiu em velocidade, mas também encontrou a necessidade 
dos consumidores de dedicarem o tempo gasto em compras para 
outras atividades. “O last-mile tem seu êxito, neste momento, em 
uma perspectiva muito importante, porque ele resolve o dia das 
pessoas por meio da conveniência”, afirma. Quando as marcas entram 
nessa equação, explica Julián, as vantagens e oportunidades estão em 
qualquer parte do funil. “Desde a visibilidade para temas de brand 
awareness ou equity de marca, até questões de conversão e transação. 
Levar uma marca ao consumidor, em até 10 minutos, se converte em 
fidelidade.

E graças à tecnologia, começamos a ter métricas totalmente novas, 
como time to brand, por exemplo, que identifica em quanto tempo 
uma marca chega até o usuário, em comparação com a concorrência”, 
explica.

De acordo com Leila Borges Guimarães, Country Manager Brasil 
da Adsmovil, a parceria com a Rappi permitiu desenvolver um dos 
produtos mais inovadores do mercado para criar audiências de pessoas 
que efetivamente compram on-line, o Rappi Amplify. “Sua chegada nos 
permitiu ampliar o relacionamento com nossos clientes, oferecendo 
uma solução para explorar o uso dos dados de forma anônima e 
aplicar tecnologia de machine learning nas campanhas digitais. Mais 
recentemente, também desenvolvemos e lançamos a plataforma 
proprietária Adsmovil Personas, que tem como principal função 
conectar o mundo off-line com o on-line, identificando pontos-chave 
físicos para as marcas e coletando as audiências que passam por esses 
pontos para analisá-las, conhecê-las e impactá-las posteriormente 
com campanhas digitais relevantes e personalizadas”, explica. 

2
O LAST-MILE COMO ESTRATÉGIA UNIFICADA
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AB INBEV: DADOS E INTELIGÊNCIA NA DIGITALIZAÇÃO DO PDV

A AB Inbev, no México, tinha o desafio de identificar as pessoas 
que visitavam pontos de venda físicos em um período de 12 dias, 
enquanto durasse uma campanha de descontos. Para isso, a empresa 
selecionou 13 mil PDVs, de lojas de conveniência a bares, passando 
por restaurantes, nos quais foram identificados os Advertising IDs que 
haviam visitado esses locais nos últimos três meses. Com esses dados, 
foi criado um modelo preditivo próprio da AB Inbev para otimizar as 
campanhas, baseado em mais de 30 atributos, como explica Alejandro 
Leyva, Head of Data, Technology e Operations da Adsmovil.

A estratégia, desenvolvida em parceria com a Adsmovil, permitiu que 
a campanha alcançasse 2,8 milhões de clientes atuais e potenciais e 
registrou mais de 70 mil visitas nos pontos de venda e um incremento 
de 5% em relação à meta inicial de vendas. No total, foram coletados 
203,720 registros de cliques.

2
O LAST-MILE COMO ESTRATÉGIA UNIFICADA
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2
O LAST-MILE COMO ESTRATÉGIA UNIFICADA

COM A EXPANSÃO DAS PLATAFORMAS, O QUE MUDOU NA 
SUA FORMA DE PENSAR ESTRATEGICAMENTE A MÍDIA?

Com a extensa gama de possibilidades existentes hoje, é crucial ser 
capaz de identificar qual plataforma ou plataformas são as certas para 
o objetivo que queremos alcançar. Algo importante a se considerar 
é a escalabilidade, a capacidade de integração com o ecossistema 
tecnológico atual e o custo-benefício. Anteriormente, medíamos 
o desempenho da mídia com base na criatividade, ou seja, quanto 
tempo o consumidor passava assistindo a um determinado conteúdo. 
Agora, graças às plataformas, podemos medir CR, VR, CTR, COM 
em tempo real.

“É crucial 
saber identificar 
as plataformas 
certas.”

CINTHYA URBINA
Head of Data & e-Commerce 
Marketing da AB Inbev

ENTREVISTA DO CAPÍTULO
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2
O LAST-MILE COMO ESTRATÉGIA UNIFICADA

VIVEMOS UM MOMENTO DE AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS 
COMO MÍDIA, E-COMMERCE E LAST-MILE. COMO VOCÊ 
ENXERGA ESSAS OPORTUNIDADES E DE QUE MANEIRA VOCÊS 
TÊM APLICADO ESSE CONTEXTO NA AB INBEV?

Integramos nossos próprios canais de comércio eletrônico a todo o 
nosso ecossistema de dados, o que nos ajudou a otimizar em tempo real 
com base em públicos, mensagem, canal, conteúdo e investimento, 
o que também resultou em eficiência na mídia, traduzindo-a em um 
melhor ROAS. Por outro lado, começamos a usar os dados próprios que 
temos em nossas marcas e em nossos canais de comércio eletrônico 
para criar públicos semelhantes e ter uma melhor taxa de conversão. 

QUAIS SÃO AS TENDÊNCIAS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS 
QUE VOCÊ VÊ NA EVOLUÇÃO DO VAREJO COMO MÍDIA E AS 
OPORTUNIDADES QUE ELE OFERECE PARA O SEU SEGMENTO?

Atualmente, na AB Inbev, estamos executando todas as nossas prioridades 
comerciais em um esquema B2B2C, ou seja, por meio da segmentação de 
públicos B2B, selecionamos as lojas e modelos nos quais vamos ativar esta 
campanha e, com esta lista de lojas, segmentamos nossos consumidores 
por meio de geofencing, o que nos permite aumentar as vendas nesses 
locais, além de nos fornecer mais informações sobre os consumidores que 
visitam esses pontos. Por outro lado, ativamos os códigos QR dinâmicos 
durante a pandemia, nos quais os consumidores se cadastram, obtêm os 
códigos e os resgatam no varejo.
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CONVENIÊNCIA NA PALMA DA MÃO

De acordo com a Statista, entre março e abril de 2020, houve aumento 
de 155% em relação aos usuários de plataformas como Rappi, iFood e 
Uber Eats na América Latina. O crescimento esperado era de 30% e 
foi superado rapidamente.  

Fonte: Statista

2
O LAST-MILE COMO ESTRATÉGIA UNIFICADA
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2
O LAST-MILE COMO ESTRATÉGIA UNIFICADA

“O last-mile tem seu 
êxito, neste momento, 
em uma perspectiva 
muito importante, 
porque ele resolve 
o dia das pessoas por 
meio da conveniência.”

JULIÁN MAYORCA
Head of Revenue do Rappi

C O D
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3
AUDIÊNCIAS CUSTOMIZADAS NA ERA DO CONSUMER FIRST

Consumer first, customização, foco na jornada. Na teoria, o cliente 
nunca esteve tão no centro da estratégia de muitas empresas. 
Na prática, no entanto, o desafio é fazer valer, cada vez mais, as 
oportunidades de se conectar com as pessoas de forma relevante, 
indo além da transação.

De acordo com Mariana Verderame, Country Manager Cone Sul da 
Adsmovil, esse contexto faz com que o planejamento das campanhas 
esteja cada vez mais sujeito ao dinamismo e às mudanças dos 
consumidores e de contexto. “Porém, os anunciantes entenderam 
que seus públicos mudaram. Isso nos deixa em uma posição única, já 
que temos todas as ferramentas e soluções para poder oferecer aos 
nossos clientes campanhas verdadeiramente eficazes com tecnologias 
eficientes para atingir seus objetivos”, explica.
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Por sua vez, Ligia Monici, Head de Marketing da Riachuelo, explica que 
ter dinamismo e saber ler e entender o que os clientes querem são 
alguns dos diferenciais importantes neste contexto de novas dinâmicas 
de consumo. “Como tendência para o varejo, seguimos acreditando 
que o on e o off são complementares. Na Riachuelo, implementamos 
o conceito “phygital” e seguimos evoluindo nosso modelo de negócio 
para inovar e surpreender nossos clientes. Em maio, por exemplo, 
lançamos um marketplace com mais de 100 sellers oferecendo 
produtos de marcas consolidadas e uma curadoria focada em lifestyle, 
como Oster, Cadence, Fom, Karsten, Buddemeyer, Santista, Cobasi 
e outros. Ou seja, o consumidor está no controle e pode optar pela 
jornada que desejar”, explica Ligia.

Para Eduardo Berges Lopez, Manager Digital do GroupM, a forma de 
traçar estratégias após a pandemia mudou radicalmente e, agora, é 
importante pensar em estratégias omnichannel para que os usuários 
possam encontrar as marcas onde estiverem. “Após a pandemia, os 
varejistas perceberam a importância do digital e entenderam que 
devem estar presentes quando o usuário precisa. Agora, os varejistas 
podem explorar novos canais de contato e vendas e as marcas têm 
mais recursos para gerar renda e vendas”, explica, reforçando que as 
estratégias, a partir de agora, devem ser baseadas no usuário, em seus 
hábitos e necessidades de consumo para poder satisfazê-los da melhor 
maneira.

3
AUDIÊNCIAS CUSTOMIZADAS NA ERA DO CONSUMER FIRST
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SANOFI: MOBILE DATA PARA CRIAÇÃO DE AUDIÊNCIAS
RELEVANTES

A Sanofi, por meio de sua marca Novalgina Fever, tinha o desafio de 
identificar e qualificar seu público mais relevante: o de mães. A ideia 
foi veicular um criativo que tivesse uma mensagem direcionada para 
o público definido, com foco em gerar associação de mensagem de 
produto e trazer insights a partir de dados gerados com a veiculação. 
Em parceria com a agência Jellyfish, foi veiculada uma campanha 
programática, utilizando o formato de Vídeo Rewarded para quatro 
targets derivados do público principal.

Para a criação das audiências, foram utilizados diferentes tipos 
de dados preditivos e de comportamento de navegação, além de 
criativos personalizados para cada audiência. Com isso, a campanha 
em território nacional atingiu resultados como 96% de visualizações 
completas, além de 8,5 milhões de impressões e um incremento de 
167% em Ad Recall.

3
AUDIÊNCIAS CUSTOMIZADAS NA ERA DO CONSUMER FIRST
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3
AUDIÊNCIAS CUSTOMIZADAS NA ERA DO CONSUMER FIRST

COM A PULVERIZAÇÃO DE PLATAFORMAS, O QUE MUDOU NA 
MANEIRA DE PENSAR MÍDIA DE FORMA ESTRATÉGICA?

Eu acredito que a forma de pensar mídia não muda, pois preciso estar 
presente onde a minha audiência está e utilizar os principais parceiros 
para me conectar com ela.  O que eu vejo de mudança na hora de 
planejar mídia é como as marcas se conectam nessas novas plataformas, 
que linguagem aquela plataforma usa, como os usuários se engajam 
com os conteúdos. Entendendo esses elementos, conseguimos chegar 
a uma hierarquia de mensagem para cada meio e tela, indo do one size 
fits all para o native.

“Mudamos 
do one size 
fits all para 
o native.”

RAFAEL BORGES
Digital & Media Manager
da Sanofi

ENTREVISTA DO CAPÍTULO
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3
AUDIÊNCIAS CUSTOMIZADAS NA ERA DO CONSUMER FIRST

QUAIS SÃO AS TENDÊNCIAS, DE MÉDIO E LONGO PRAZOS, 
QUE VOCÊ ENXERGA NA EVOLUÇÃO DO MARKETING E AS 
OPORTUNIDADES TRAZIDAS PARA O SEU SEGMENTO?

No médio prazo, vejo a indústria, como um todo, começando a 
desbravar as novas plataformas como TikTok, por exemplo, buscando 
se conectar com seus consumidores. Já no longo prazo, vejo a utilização 
de IA para auxiliar no processo criativo tomando proporções maiores, 
uma complementando a outra. 

COMO FOI A EXPERIÊNCIA DE TER DESENVOLVIDO ESSA 
PARCERIA COM ADSMOVIL, JELLYFISH E NOVALGINA 
UTILIZANDO A LINGUAGEM DOS GAMES?

A experiência foi excelente não apenas quando analisamos as métricas 
de mídia, mas também quando olhamos para a contribuição para os 
pilares da marca (ad recall, associação de mensagem e favorabilidade).  
O principal target de Novalgina Kids são mães, porém tínhamos um 
pouco de receio de entrar no universo de games por conta de brand 
safety e tráfego inválido, mas, trabalhando em parceria com a Adsmovil, 
entendemos a importância de comunicar para o público de games.
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NO PULSO DOS CONSUMIDORES

Um estudo global da McKinsey mapeou elementos determinantes 
sobre os novos hábitos e atitudes dos consumidores neste momento 
de desafios e que se refletem também no varejo. Abaixo alguns dos 
destaques:

•  Os clientes buscam cada vez mais o que é essencial e agrega valor

•  Com o aumento da experimentação, os consumidores só serão leais 
a quem apresentar vantagens reais nas relações

•  Economia doméstica: a reconexão das pessoas com a casa muda 
tudo, do alimento à moda

•  E, por fim, a digitalização acelerada que é realidade em todas as 
regiões do mundo

Fonte: McKinsey

3
AUDIÊNCIAS CUSTOMIZADAS NA ERA DO CONSUMER FIRST
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3
AUDIÊNCIAS CUSTOMIZADAS NA ERA DO CONSUMER FIRST

“A forma de traçar 
estratégias após 
a pandemia mudou 
radicalmente e, agora, 
devemos pensar em ações 
omnichannel para
que os usuários possam 
nos encontrar 
onde estiverem.”
EDUARDO BERGES LOPEZ
Manager Digital do GroupM
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4
MARCAS, RELEVÂNCIA E NOVOS FORMATOS

O contexto de pulverização de plataformas também trouxe várias 
oportunidades focadas em construir conexão e fortalecer propósito 
e premissas. Neste novo cenário, inovações voltadas para parceiros e 
o investimento em ferramentas de marketing e gestão, por exemplo, 
são cruciais para fortalecer o alcance das marcas. “A estratégia 
multicanal ganhou ainda mais consistência durante a pandemia, pois 
permite que, diante do isolamento social e mantendo o cuidado com a 
saúde de nossas representantes, haja expansão da força de vendas da 
Avon para outros espaços e pessoas, aumentando sua possibilidade de 
desenvolvimento.

Além disso, se adequa à preferência de compra para diversos perfis 
de consumidores. Ao mesmo passo em que a compra no ambiente 
digital amplia o alcance das empresas, também abre caminho para 
experiências personalizadas para as preferências dos consumidores”, 
explica Viviane Pepe, Diretora de Comunicação da Avon.
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Ainda de acordo com Viviane, é com essa facilidade que elementos 
de marca ganham ainda mais força. “Com a escuta ativa e os canais de 
troca abertos com o consumidor, entendemos suas reais necessidades 
e desejos, garantindo não só o acesso às inovações de alta qualidade 
com preços acessíveis presentes em nosso portfólio, mas também à 
escala de ofertas e serviços”, explica. 

Daniel Milagres, do Carrefour, reforça que a digitalização é irreversível 
e as marcas precisam se adaptar a esse contexto. “Por isso, acredito que 
o uso dos canais digitais para consumo é um movimento duradouro 
e que vai continuar aumentando, mesmo na medida em que a abertura 
do comércio for acontecendo o comércio já está aberto. Além disso, 
uma das reflexões que devem ser  levadas em conta é a  relação das 
pessoas com o ambiente e com o consumo. Nós temos a consciência 
da importância do nosso papel na sociedade e de que devemos mostrar 
para a população brasileira  que é possível comer bem, sem gastar 
muito e de maneira sustentável”, explica.

4
MARCAS, RELEVÂNCIA E NOVOS FORMATOS
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AMSTEL: DO BBB ATÉ A CASA DOS CONSUMIDORES

Durante a final do BBB 2021, maior reality show do Brasil, do fim de 
fevereiro a início de março deste ano, a Amstel tinha o desafio de 
gerar tráfego qualificado de potenciais consumidores da marca para a 
página de compra do produto dentro do Rappi. A estratégia utilizada 
baseou-se em três pilares fundamentais para gerar assertividade da 
identificação do usuário.

O direcionamento da campanha para ambiente de vendas possibilitou 
otimizar a jornada de compra dos usuários diretamente para a página 
de compra do produto, facilitando a finalização em até cinco cliques. 
Por tratar-se de um período compacto para a entrega, a Adsmovil 
monitorou a entrega da mídia diariamente a fim de garantir métricas 
satisfatórias de awareness e, consequentemente, métricas adicionais 
de performance, como número de pedidos gerados e total de vendas 
em reais.  No total, foram mais de 1,1 milhão de usuários impactados 
e 313 é esse número mesmo? vendas de diversos tipos de packs de 
Amstel no Rappi em 9 dias.

4
MARCAS, RELEVÂNCIA E NOVOS FORMATOS
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4
MARCAS, RELEVÂNCIA E NOVOS FORMATOS

COM A PULVERIZAÇÃO DE PLATAFORMAS, O QUE MUDOU NA 
MANEIRA DE PENSAR MÍDIA DE FORMA ESTRATÉGICA?

A pulverização nos move para uma maior diversidade de linguagem, 
tornando necessárias, cada vez mais, adequações dos formatos de 
mídia para as diferentes plataformas.  Para nós, do grupo Heineken, 
isso possibilitou a garantia de conteúdo para a pessoa certa, no 
lugar certo, no momento certo e dentro do melhor contexto.  A 
pulverização, combinada com uma melhor entrega de mensagem para 
consumidores, nos permite ter uma visão mais holística da mídia, por 
meio de métricas mais bem definidas, pautadas em eficiência e eficácia 
da comunicação.

“Pulverização 
gera diversidade 
de linguagem.”

VICTOR SOFFIATTI
Head of Data and Digital Media 
da Heineken

ENTREVISTA DO CAPÍTULO
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4
MARCAS, RELEVÂNCIA E NOVOS FORMATOS

O VAREJO VIVE UM MOMENTO DA AMPLIAÇÃO 
DE PLATAFORMAS. COMO VOCÊ ENXERGA ESSAS 
OPORTUNIDADES E DE QUE MANEIRA VOCÊS TÊM APLICADO 
NA COMPANHIA?

As plataformas, em geral, já existiam. O movimento interessante que 
vem ocorrendo é, na verdade, uma grande aceleração do engajamento 
dos consumidores, que se tornaram mais adeptos e abertos para as 
plataformas. Para acompanhar esse movimento, as marcas também 
precisaram acelerar sua presença, diante desse maior envolvimento 
por parte dos seus clientes.  No grupo, de 2019 para 2021, nós 
demos um imenso salto em presença e em resultados de vendas 
nos mais diversos tipos de plataformas, do Bricks&Clicks (grandes 
redes varejistas com plataformas próprias) aos aplicativos last-mile 
e marketplaces.  Crescemos também em comunicação com foco em 
conversão, praticando-a de uma forma mais integrada e colaborativa 
com parceiros do varejo, dentro e fora das plataformas. 

QUAIS SÃO AS TENDÊNCIAS, DE MÉDIO E LONGO PRAZOS, 
QUE VOCÊ ENXERGA NA EVOLUÇÃO DO VAREJO COMO MÍDIA 
E AS OPORTUNIDADES TRAZIDAS PARA O SEU SEGMENTO?

São muitas as oportunidades no médio e longo prazos, mas vale 
destacar:  experiências cada vez mais imersivas e híbridas, nas quais o 
digital e o físico se misturam e viram uma coisa só. Decisões passam 
a ser tomadas pelos dados e se tornam mais granulares e frequentes 
em processos mais unificados entre áreas de marketing, vendas e 
trade-marketing; aproximação e desenvolvimento colaborativo entre 
indústria, parceiros de tecnologia e varejo; desenvolvimento de 
produtos digitais de forma conjunta; colaboração de investimentos e 
integração de dados.
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AS TENDÊNCIAS DO VAREJO

A Retail Commerce mapeou algumas das tendências do varejo na 
América Latina já para o ano de 2021 ou 2022?:

1-   Ohygital” e a integração cada vez maior entre físico e digital

2-  Curva de adoção de aplicativos segue em alta

3-  Autoatendimento e atendimento autônomo se fortalecem

4-  Clubes de assinatura e locação começam a ser testados cada vez 
mais frequentemente

5-  As pautas de ESG e temas como pegada de carbono aparecem ainda 
mais no radar dos consumidores

Fonte: Retail Commerce

4
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RETAIL AS MEDIA    PLAYBOOK 2021 32

4
MARCAS, RELEVÂNCIA E NOVOS FORMATOS

“Toda nossa estrutura 
de tecnologia, projetos 
já desenhados e canais 
de venda, como o WhatsApp 
e live-commerces, 
foram fundamentais 
para nos ajudar a passar 
por este momento 
de maneira natural.”
LIGIA MONICI
Head de Marketing da Riachuelo
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5
MOBILE GAMES, MUITO ALÉM DA TENDÊNCIA

Diante da digitalização dos consumidores e enquanto tudo mudava no 
varejo durante a pandemia, outra indústria tomava forma e começava a 
trazer ainda mais oportunidades para as marcas: os games.  De acordo 
com a consultoria Newzoo, esse segmento deve movimentar até US$ 
180,1 bilhões em todo o mundo neste ano. E, deste montante, 59% 
virão dos mobile games, 22% dos consoles e 19% dos PCS.

Somente na América Latina, essa receita pode chegar a US$ 7 bilhões. 
E as parcerias recentes, neste ano, entre games e marcas ou agências 
já deu o ritmo do quanto os jogos se tornaram relevantes como mídia. 
Grandes players do varejo também vêm apostando nessa plataforma.
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Segundo Iván López, Country Manager México da Adsmovil, a 
plataforma já lidera o inventário de games no México. “Estamos 
integrando em consoles de jogos, o que nos permite oferecer aos 
nossos clientes formatos inovadores para comunicar suas marcas em 
ambientes seguros”, explica. No Brasil, Leila Guimarães reforça que as 
oportunidades envolvendo ambientes de mobile games também não 
param de crescer.

“O interesse das marcas por esse ambiente aumenta mês a mês e a 
percepção de que esse é um dos melhores momentos e contextos para 
falar com a audiência e conseguir engajamento vem se consolidando. 
A constatação é resultado dos altos índices de engajamento com as 
peças criativas, que são lindas e diferenciadas, e das pesquisas de brand 
lift integradas, frequentemente oferecidas e executadas”, explica.

Rafael Borges, Digital & Media Manager da Sanofi, desenvolveu, em 
parceria com a Adsmovil, uma experiência envolvendo a linguagem 
com a riqueza de possibilidades do formato. “A experiência foi 
excelente quando analisamos as métricas de mídia e também quando 
olhamos a contribuição para os pilares da marca (ad recall, associação 
de mensagem e favorabilidade).  O principal target de Novalgina Kids 
são mães, porém tínhamos um pouco de receio de entrar no universo 
de games por conta de brand safety e tráfego inválido, mas trabalhando 
em parceria com a Adsmovil entendermos a importância de comunicar 
para o público de games”, afirma.

5
MOBILE GAMES, MUITO ALÉM DA TENDÊNCIA



RETAIL AS MEDIA    PLAYBOOK 2021 35

JOHNNIE WALKER E A FORÇA DA SEGMENTAÇÃO EM ESCALA

A Johnnie Walker, marca da Diageo, tinha o desafio de criar uma ação 
viral para atingir o máximo de usuários conectados acima de 18 anos que 
estivessem no Brasil, Paraguai e Uruguai.  O contexto era a celebração de 
200 anos da marca que utilizou um astronauta para fazer uma analogia 
com o período delicado de pandemia. Para isso, foi disponibilizado um 
cartão de fim de ano com a mensagem principal da campanha da marca, 
que permitia às pessoas customizar o texto e compartilhar com seus entes 
queridos e amigos durante a passagem de Ano Novo de 2020 para 2021. 

O cartão tinha de estar linkado com o visual da campanha publicitária 
desenvolvida para Johnnie Walker pela AlmapBBDO, que mostrava um 
astronauta em seu retorno para casa.

O cartão virtual foi enviado para uma base imensa de usuários de celular 
nos três países.  Toda a campanha foi produzida pelas equipes internas da 
Adsmovil - desde a criação da Landing Page, armazenamento de dados e 
da página, além dos criativos. Foram 999 mil cliques com um CTR acima 
de 1,12% durante os 13 dias de campanha.

5
MOBILE GAMES, MUITO ALÉM DA TENDÊNCIA
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MOBILE GAMES, MUITO ALÉM DA TENDÊNCIA

COM A PULVERIZAÇÃO DE PLATAFORMAS, O QUE MUDOU NA 
MANEIRA DE PENSAR MÍDIA DE FORMA ESTRATÉGICA?

Mudou a camada de eficiência que a tecnologia pode aportar e 
maior racionalidade no pensamento estratégico de mídia advinda da 
operação tática calcada em critérios de rentabilidade.  Os algoritmos 
nos ajudam a fazer entregas mais precisas, com maior assertividade e 
precisão de target. Dessa forma, passamos a pensar mídia como uma 
disciplina que entrega efetividade em todas as etapas da jornada do 
consumidor - awareness, consideração e conversão.

“Os algoritmos 
nos ajudam a fazer 
entregas mais 
precisas.”

MARCO FRADE
Head de Mídia, Digital & CRM
da Diageo

ENTREVISTA DO CAPÍTULO
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5
MOBILE GAMES, MUITO ALÉM DA TENDÊNCIA

O VAREJO VIVE UM MOMENTO IMPORTANTE DA AMPLIAÇÃO 
DE PLATAFORMAS. COMO VOCÊ ENXERGA ESSAS 
OPORTUNIDADES E DE QUE MANEIRA VOCÊS TÊM APLICADO 
NA COMPANHIA?

As oportunidades são boas porque entregam o 360⁰da jornada e 
nos permitem mapear os touchpoints adequados para os objetivos 
de mídia de forma integrada. Campanhas de branding sozinhas não 
apresentam todos os resultados esperados pelas marcas e precisam 
de uma continuidade até o funil de conversão nos mesmos planos 
de mídia.  As agências precisam se disciplinar para incluir os players 
de varejo nos mesmos planos em que a mídia em veículos digitais e 
plataformas transitam.  Essa é uma forma de garantir maior integração 
com CRM e de medir sell-out atribuído ao esforço de mídia do plano 
completo. 

QUAIS SÃO AS TENDÊNCIAS, DE MÉDIO E LONGO PRAZOS, 
QUE VOCÊ ENXERGA NA EVOLUÇÃO DO VAREJO COMO MÍDIA 
E AS OPORTUNIDADES TRAZIDAS PARA O SEU SEGMENTO?

A grande tendência é de compartilhamento de dados com a indústria 
para garantir eficiência máxima e diminuição do desperdício de 
investimento em mídia.  Hoje, ainda duplicamos os contatos porque 
não há bancos compartilhados e, literalmente, torramos a paciência do 
consumidor com mensagens repetitivas, inadequadas e fora do timing 
de desejo e compra.  O varejo que quiser sobreviver no mercado de 
mídia terá de entender que os silos de hoje em dados não terão sentido 
em médio e longo prazos.  Somente os mais inteligentes e ousados 
em compartilhamento entenderão os benefícios em assertividade 
de público e mensagem, além de economicidade de recursos, para a 
relação binomial entre varejo e indústria.
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5
MOBILE GAMES, MUITO ALÉM DA TENDÊNCIA

OMO FOI A EXPERIÊNCIA DESSA PARCERIA COM ADSMOVIL 
DESENVOLVENDO O CARTÃO DE FIM DE ANO DE JOHNNIE 
WALKER PARA BRASIL, PARAGUAI E URUGUAI?

Excelente. Fizemos uma projeção aquém da entrega realizada e 
ficamos surpresos com o volume de impressões e clicks no cartão 
de fim de ano.  Para Johnnie Walker, a mensagem era estratégica 
na amplificação do reconhecimento da marca como patrocinadora 
de notícias de esperança de um mundo melhor em um momento de 
fragilidade e distanciamento das pessoas.  Além disso, o envolvimento 
da Adsmovil no desenvolvimento criativo foi essencial dentro do 
prazo exíguo e da finalização icônica de texto e imagem para aplicação 
do vídeo da campanha do astronauta.  Casamento perfeito, mídia e 
criação em um fornecedor que é sempre muito parceiro.
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A FORÇA DOS GAMES NA AMÉRICA LATINA

De acordo com os analistas da NewZoo, o Brasil é líder de lucratividade 
no mercado de games na América Latina e 13º colocado no ranking 
mundial. Anteriormente, o México era o país latino mais bem colocado 
nesse setor. No total, o faturamento latino-americano chegou aos US$ 
7,2 bilhões em 2020, representando cerca de 4% do lucro mundial — 
1,25% desse total é proveniente do Brasil.

Fonte: NewZoo

5
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MOBILE GAMES, MUITO ALÉM DA TENDÊNCIA

“A riqueza dessa parceria 
entre varejo e mídia está, 
em grande parte, 
na integração dos dados, 
em poder ter uma campanha
de e-commerce 100%
mensurável e levar mensagens
mais relevantes para diferentes 
perfis de consumidor.”

VICTOR SOFFIATTI
Head of Data and Digital Media da Heineken
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6
TECNOLOGIA A FAVOR DA CRIATIVIDADE EM ESCALA

Um aspecto importante de todo esse contexto é o poder da tecnologia 
como potencializador em escala. E, no caso das marcas, foi fundamental 
conectar dados e conhecimento do consumidor nessa jornada. “O 
processo de digitalização impactou o varejo de inúmeras formas, 
apesar de não ser um movimento recente. Muitos consumidores 
passaram a experimentar a compra digital pela primeira vez durante 
a pandemia e essa foi uma oportunidade para nós, que já tínhamos a 
inovação em nosso DNA.

Toda a nossa estrutura de tecnologia, projetos já desenhados e canais 
de venda como o WhatsApp e live commerce foram fundamentais 
para nos ajudar a passar por este momento de maneira natural. Isso 
mostra que as vendas on-line se tornaram um hábito na vida das 
pessoas, mesmo após a reabertura das lojas. Atingimos recordes de 
vendas on-line, com um crescimento de 427,9%”, explica Ligia Monici, 
da Riachuelo.
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Esse conhecimento sobre o consumidor se tornou ainda mais 
relevante, principalmente na pandemia, durante a qual a jornada 
de consumo se transformou, tendo o app como hub importante de 
serviços e atividades. “Com isso, veio a possibilidade de expandir o 
entendimento das audiências com base em padrões de consumo mais 
amplos. Além de comida, podemos saber sobre hábitos de compra de 
itens de farmácia, pet shop e muitas outras possibilidades”, explica 
Alberto Pardo. “As marcas poderão utilizar esse serviço para impactar 
as pessoas e, especialmente, ter as informações de comportamento off-
line. Por meio da geolocalização, por exemplo, será possível entender 
se uma pessoa que comprou um detergente na Rappi também foi ao 
supermercado físico, possibilitando, entre outras coisas, ativações que 
capturem esses consumidores”, reforça Alberto Pardo. 

“De acordo com nossa pesquisa Olha de Novo, realizada pela Grimpa 
com mulheres de todo o Brasil, hoje, o principal canal de compras 
para 67% das entrevistadas é o e-commerce. Na Avon, priorizamos 
a representante no centro, tornando o canal um complemento e um 
facilitador para a atuação da nossa rede de Representantes da Beleza 
Avon. E, diante desse contexto, a digitalização também precede o 
fortalecimento do que chamamos de social selling, um modelo de 
venda por relacionamento atrelado às redes sociais e que, com o 
auxílio de ferramentas digitais, permite a interação e a personalização 
da jornada de compra, ainda que no meio digital.

A estratégia multicanal ganhou ainda mais consistência durante a 
pandemia, pois permite que, diante do isolamento social e mantendo 
o cuidado com a saúde de nossas Representantes, haja expansão da 
força de vendas da Avon para outros espaços e pessoas, aumentando 
sua possibilidade de desenvolvimento. Além disso, se adequa à 
preferência de compra para diversos perfis de consumidores”, explica 
Viviane Pepe, Diretora de Comunicação da Avon.

6
TECNOLOGIA A FAVOR DA CRIATIVIDADE EM ESCALA
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VISA: USO DE AUDIÊNCIAS E CLUSTERS ESPECÍFICOS
EM GRANDE ESCALA

O Banco do Brasil é uma das maiores instituições financeiras do Brasil 
e também para a Visa, com cerca de 50 milhões de clientes utilizando 
seus cartões. Sua marca de cartões, Ourocard, é amplamente 
conhecida dos brasileiros e tem a confiança desse público. Um dos 
maiores desafios estratégicos da marca Ourocard tem a ver com a 
comunicação de suas ações pioneiras e lançamentos com um público 
atento às inovações tecnológicas.

6
TECNOLOGIA A FAVOR DA CRIATIVIDADE EM ESCALA



RETAIL AS MEDIA    PLAYBOOK 2021 44

Alguns exemplos desse pioneirismo foram a adoção rápida da 
solução Apple Pay, lançamento da pulseira de pagamentos, cartão 
virtual (Ourocard-e) e atendimento por WhatsApp. O objetivo era 
incentivar a adesão a esta nova tecnologia por meio de uma campanha 
focada em awareness e consideração, ou seja, a amplificação da nova 
funcionalidade com um viés mais educacional do uso.

A estratégia foi construída a quatro mãos com o apoio da agência 
e, baseada nas pesquisas a respeito do comportamento mobile dos 
usuários que navegam e jogam no inventário de apps de entretenimento 
da Exchange, parceira AdColony, foi possível criar uma série de clusters 
específicos para a campanha a fim de identificar os Early Adopters. 

Foram gerados mais de 12 clusters, com foco em consumidores 
entusiastas em relação às novas tecnologias, interessados em finanças 
e que possuíam afinidade em compras e transações on-line.

6
TECNOLOGIA A FAVOR DA CRIATIVIDADE EM ESCALA
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COMO A PULVERIZAÇÃO DE CANAIS IMPACTA A COMUNICAÇÃO 
DOS PRODUTOS DA MARCA?

A multicanalidade está no DNA da marca, pois é por meio de uma 
comunicação integrada que o diálogo ganha ainda mais alcance, 
gerando conexão com diferentes perfis de consumidores. Acompanhar 
os temas fundamentais da sociedade é fator essencial e a comunicação 
é o principal meio para a escuta e voz ativas. Adaptamos e inovamos 
constantemente a forma de nos comunicar, buscando fortalecer a 
relação entre marca e público para, de fato, fazer a diferença. O desafio, 
entretanto, é manter a sinergia de canais sem fragmentar mensagens. 
É necessária uma comunicação que represente a Avon como a marca 
relevante, ativista e inovadora que sempre foi. Buscamos cada vez 
mais integração para reforçar a marca sem limites entre ambientes on 
e off-line, mas, sim, com adequação e foco sobre o que, onde e como 
comunicar para se relacionar. 

“É por meio 
da integração 
que o diálogo 
ganha ainda
mais alcance.”

VIVIANE PEPE
Diretora de Comunicação
da Avon 

ENTREVISTA DO CAPÍTULO
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COM OS DADOS E A MAIOR PROXIMIDADE COM OS 
CONSUMIDORES, QUAIS SÃO OS DESAFIOS E OPORTUNIDADES? 

Ao mesmo passo em que a compra no ambiente digital amplia o alcance 
das empresas, também abre caminho para experiências personalizadas 
para as preferências dos consumidores. E é com essa facilidade que a 
beleza democrática, pilar fundamental de atuação da Avon, ganha força. 
Com a escuta ativa e os canais de troca abertos com o consumidor, 
entendemos suas reais necessidades e desejos, garantindo não só o 
acesso às inovações de alta qualidade com preços acessíveis presentes 
em nosso portfólio, mas também à escala de ofertas e serviços.

O acompanhamento constante de dados, por vezes, não é 
garantia somente de mensuração e métricas, mas de troca entre 
pessoas. Entender os hábitos do consumidor e suas tendências de 
comportamento é fundamental. É o caso da pesquisa Black Paper, 
realizada pela Avon. Uma análise sobre a relação das mulheres negras 
brasileiras com a maquiagem mostrou que 70% das entrevistadas não 
estavam satisfeitas com as opções de produtos para seu tom de pele 
existentes no mercado. Por isso, lançamos, em 2020, uma nova paleta 
de tons e subtons desenvolvida especialmente para a pele da mulher 
negra brasileira. Mais do que uma revisão de portfólio e serviço, a 
relação próxima com o consumidor permite a participação integral na 
vida das pessoas.
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TECNOLOGIA A FAVOR DA CRIATIVIDADE EM ESCALA

PARA A AVON QUAIS SÃO OS NOVOS SIGNIFICADOS DO 
CONCEITO DE VAREJO?

A Avon, por sua essência voltada ao conceito de beleza plural, 
apresenta uma visão de capilaridade, acesso e democratização 
dentro de sua atuação comercial. O varejo, por ser muito próximo 
ao consumidor, ganha um novo significado ao acompanhar também 
a mudança na relação das pessoas com as empresas, que se desdobra 
em dois principais pilares: propósito e adaptabilidade. Hoje, não há 
mais separação entre propósito e serviço – uma empresa deixa de ser 
somente uma empresa e torna-se fonte de credibilidade, responsável 
por atuar socialmente e corresponder aos valores do consumidor, do 
colaborador e da sua força de vendas. Afinal, são cidadãos, que fazem 
parte de uma sociedade. O segundo pilar de evolução do varejo é 
a capacidade de adaptação diante do cenário cada vez mais digital, 
promovendo experiência, personalização e qualidade na troca, ainda 
que on-line, entre a empresa, os consumidores e as representantes.
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MARTECH COMO ELEMENTO POTENCIALIZADOR

Pesquisa da MMA Latam, em parceria com a Hibou Monitoramento 
de Mercado e Consumo, nomeada de “Afinal, o que é martech?”, 
mapeou o ecossistema de martechs no Brasil e América Latina, bem 
como a maneira pela qual ele vem evoluindo e se fundindo com outras 
disciplinas.

No total, foram mapeadas 1.789 martechs em cinco sistemas de 
atuação: Advertising & Promotion, Social & Relationship, Commerce & 
Sales, Content & Experience e Data & Management. E o crescimento 
desse ecossistema reflete diretamente um contexto de jornadas mais 
multicanais e a necessidade de escalar as estratégias de marketing, 
especialmente, no varejo.

Fonte: MMA Latam e Hibou

6
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TECNOLOGIA A FAVOR DA CRIATIVIDADE EM ESCALA

“A estratégia, desenvolvida 
em parceria com a AB Inbev
permitiu que a campanha 
alcançasse 2,8 milhões
de clientes atuais e potenciais, 
registrasse mais de 70 mil
visitas nos pontos de venda
e um incremento de 5% em 
relação à meta inicial de vendas.”
ALEJANDRO LEYVA
Head of Data, Technology
e Operations da Adsmovil
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7
ADSMOVIL E SUA FORÇA NA AMÉRICA LATINA

Com operações na Argentina, Brasil, Colômbia, México e Estados 
Unidos, a Adsmovil considera 2021 o melhor ano de sua história 
e projeta, ainda para o quarto trimestre, a consolidação de suas 
operações, novas metas de ampliação regional, o fortalecimento 
de plataformas como Rappi Amplify e o fortalecimento da oferta e 
inventário no mundo dos games.

“Neste que foi nosso melhor ano, temos três grandes objetivos – aqui 
só se informou um dos três objetivos: o primeiro é fortalecer nossa 
oferta no mundo dos games, criando um público maior e mais robusto 
com a chegada da Digital Turbine que comprou a Adcolony no início 
deste ano. Isso nos permitirá ter acesso a mais quantidade e melhor 
qualidade de inventário, portanto de audiências qualificadas no mundo 
dos games”, explica Alberto Pardo.
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QUAL É O CONTEXTO DA ADSMOVIL DO BRASIL?

A Adsmovil do Brasil segue em forte crescimento desde o quarto 
trimestre do ano passado. Com um time forte, focado e dedicado, 
soubemos nos manter firmes e prontos para receber a alta demanda de 
mídia proveniente da migração da audiência que veio para o digital/mobile 
e da adaptação do mercado (e da vida das pessoas) ao tão falado “novo 
normal”. Enquanto o “susto passava”, nossa tecnologia trabalhava e nossos 
produtos recebiam upgrades de ferramentas que os tornaram ainda mais 
seguros e adaptados à nova realidade das marcas. Campanhas de grandes 
anunciantes, com volumes expressivos, veiculadas dentro dos objetivos 
e estratégias de nossos clientes, nos credenciaram a ir crescendo mês-a-
mês, levando a companhia a um novo patamar.

BRASIL: OPORTUNIDADES
NO DESENVOLVIMENTO
DE NOVAS FERRAMENTAS
LEILA BORGES GUIMARÃES
Country Manager Brasil
da Adsmovil

ENTREVISTA DO CAPÍTULO
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QUAIS SÃO OS DESTAQUES, OPORTUNIDADES E DESAFIOS 
ENVOLVENDO A COMPANHIA NO BRASIL?

Nossa parceria com Rappi, por exemplo, nos permitiu desenvolver 
um dos produtos mais inovadores do mercado para criar audiências 
de pessoas que efetivamente compram on-line: Rappi Amplify. Sua 
chegada nos permitiu ampliar o relacionamento com nossos clientes, 
oferecendo uma solução para explorar o uso dos dados de forma 
anônima e aplicar tecnologia de machine learning nas campanhas 
digitais. Mais recentemente, desenvolvemos e lançamos a plataforma 
proprietária Adsmovil Personas, que tem como principal função 
conectar o mundo off-line com o on-line, identificando pontos-chave 
físicos para as marcas e coletando as audiências que passam por esses 
pontos. 

QUAIS SÃO AS INOVAÇÕES, TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES?

As oportunidades envolvendo ambientes de mobile games também 
não pararam de crescer. O interesse das marcas por esse ambiente 
vem aumentando mês a mês e a percepção de que esse é um dos 
melhores momentos e contextos para falar com a audiência e 
conseguir engajamento vem se consolidando. A constatação vem 
dos altos índices de envolvimento com as peças criativas, que são 
lindas e diferenciadas, e dos resultados das pesquisas de brand lift 
integradas, frequentemente oferecidas e executadas. Como somos 
resellers oficiais da AdColony, uma das maiores empresas do mundo 
no segmento, estamos estrategicamente posicionados nesse mercado 
e prontos para receber e rodar toda a demanda que está vindo. 
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QUAL É O CONTEXTO DA ADSMOVIL NA ARGENTINA?

No início da pandemia, agimos rapidamente para entender o mercado 
e nos adaptarmos ao novo normal de forma imediata. A pandemia nos 
afetou de forma positiva e essa transformação nos fez criar soluções, 
por exemplo, focadas no e-commerce adaptadas à nova realidade que 
vivíamos e às necessidades dos consumidores. Hoje, o planejamento das 
campanhas está sujeito às mudanças que continuam ocorrendo no país, 
não só pela pandemia, mas também pelo impacto econômico que atinge a 
Argentina. Porém, os anunciantes entenderam que seus públicos mudaram 
de comportamento e passaram mais do que nunca para o ambiente móvel 
e ainda mais para jogos. Isso nos deixa em uma posição única, pois temos 
todas as ferramentas e soluções para poder oferecer aos nossos clientes 
campanhas verdadeiramente eficazes com tecnologias eficientes para 
atingir seus objetivos.

ARGENTINA: TECNOLOGIA 
NA ANTECIPAÇÃO DE 
MUDANÇAS
MARIANA VERDERAME
Country Manager Cone Sul
da Adsmovil

ENTREVISTA DO CAPÍTULO
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QUAIS SÃO OS DESTAQUES, OPORTUNIDADES E DESAFIOS 
ENVOLVENDO A COMPANHIA NO PAÍS?

Criamos uma plataforma chamada Adsmovil Personas cujo eixo principal 
é poder oferecer dados e tecnologia orientados para atribuições físicas, 
geofencing e geopúblicos. Também lançamos recentemente o Rappi 
Amplify em aliança com a Rappi, que é uma plataforma de público 
que conecta mais de 62 milhões de perfis de pessoas que compraram 
ou pesquisaram Rappi e, com essas informações, podemos construir 
públicos e disponibilizar esses dados para os anunciantes, que podem 
impactar compradores reais nos últimos 30 dias.
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QUAL É O CONTEXTO DA ADSMOVIL NO MÉXICO?

Para Adsmovil, a pandemia nos desafiou a nos reinventarmos como 
empresa. Reafirmamos que trabalhamos em uma empresa preocupada 
com o bem-estar de suas pessoas e assumimos o desafio de seguir em 
frente para capitalizar cada uma das oportunidades de mercado. Nossa 
equipe no México está fortalecida, estamos crescendo como empresa, 
mas também como pessoas. Conseguimos aproveitar as tendências de 
mercado e ter uma oferta de soluções mais robusta, que nos permitiu o 
posicionamento de empresa líder em publicidade móvel em nível regional 
e local.

MÉXICO: OFERTA 
E POSICIONAMENTO QUE 
GERAM LIDERANÇA
IVÁN LÓPEZ
Country Manager da Adsmovil 
no México

ENTREVISTA DO CAPÍTULO
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QUAIS SÃO OS DESTAQUES, OPORTUNIDADES E DESAFIOS 
ENVOLVENDO A COMPANHIA NO PAÍS?

Nossa aliança com a Rappi nos permitiu desenvolver um dos produtos 
mais inovadores da indústria para criar um público de pessoas que 
compram on-line: Rappi Amplify. Ele nos ajudou a  aprofundar o 
relacionamento com nossos clientes, trazendo-lhes uma solução para 
explorar o uso de dados e aplicar a tecnologia de machine learning 
em suas campanhas digitais. Recentemente, desenvolvemos Adsmovil 
Personas, nossa plataforma focada em conectar o mundo off-line com 
o on-line por meio da tecnologia de geofencing, com a qual pudemos 
identificar os principais pontos físicos para as marcas e coletar os 
públicos que passam por esses pontos para analisá-los, conhecê-los e 
impactá-los com campanhas digitais relevantes e personalizadas. Além 
disso, somos o principal fornecedor de inventário de jogos móveis 
no México e estamos integrando esse inventário em consoles para 
oferecer aos nossos clientes formatos inovadores para comunicar suas 
marcas em ambientes seguros. Um caso a destacar é o da campanha 
que realizamos para a AB InBev, na qual utilizamos nossa plataforma 
Adsmovil Personas para criação de estratégias de coleta de dados, de 
público e otimização de campanha, atingindo os objetivos da marca de 
centralização da informação, geração de público e aumento de vendas.
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Há mais de 10 meses, as marcas já se preparavam para a temporada de 
compras que se inicia em novembro, com a Black Friday.  O Report da 
Comscore mostra o comportamento das marcas na Black Friday de 
2020 às vésperas da temporada de 2021. É um mapeamento do que foi 
destaque na edição de 2020 e que, de certa forma, dá alguns indicadores 
do que pode ser importante na edição deste ano. O relatório destaca, 
por exemplo, que Eletroeletrônicos, Roupas e Acessórios foram as 
subcategorias com maior engajamento.

A Black Friday de 2020 também foi marcada pela antecipação dos 
descontos por parte dos varejistas e pela aceleração das compras durante 
a semana que antecedeu a última sexta-feira do mês de novembro. As 
principais marcas de varejo nas redes sociais geraram mais de 1,4 milhão 
de ações em engajamento no dia da Black Friday, resultado 6% superior 
ao de 2019. O Instagram foi a rede social que levou o maior share de ações 
(78%), seguido pelo Facebook (16%) e Twitter (6%). Comparado com 2019, 
o Instagram cresceu 13% em engajamento. A razão para essa alta pode 
ser explicada pelo fato de as marcas se dedicaram mais às postagens no 
Instagram, que, apesar de não concentrar a maior parte de sua audiência 
(23%), é a rede que garante maior share de Interações.

Tendo em mente que a antecipação de algumas promoções durante a 
semana da Black Friday ganhou mais relevância esse ano, é interessante 
notar a performance de engajamento das marcas na semana que 
antecede o evento e no dia de sua realização (27). Por exemplo, na marca 
de vestuário BAW, das 122 mil ações ao longo da semana, 93,2 mil foram 
conquistadas no dia da Black Friday. Como estratégia para atrair seus 
consumidores, publicou posts com dois influenciadores conhecidos - 
Whinderson Nunes e Maisa  - e ofereceu promoções de 80% de desconto. 
Já grandes varejistas como Casas Bahia, Havan, Pontofrio.com, entre 
outros, trabalharam seus posts e consequentemente suas estratégias de 
engajamento ao longo da semana.

BLACK FRIDAY 2021: UM MARCO HISTÓRICO PARA O VAREJO
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ALBERTO PARDO (BANANO), FUNDADOR E CEO DA ADSMOVIL

“O retail 
oferece 
audiência 
com intenção 
de compra.”
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O QUE DEFINE ESSA TRANSFORMAÇÃO DO VAREJO CADA VEZ 
MAIS COMO UMA PLATAFORMA DE MÍDIA?

O varejo e o e-commerce vêm crescendo em ritmos impressionantes. 
Temos uma audiência muito grande que, no final do dia, é o que as 
marcas buscam quando querem comunicar massivamente seus 
produtos e serviços. E-commerces tão grandes como a Amazon, 
Mercado Livre ou Rappi, obviamente, atraem qualquer marca que 
quer entender como chegar a um consumidor disposto a comprar. 
Essas empresas se deram conta de que essas plataformas não 
somente cumprem uma gestão de compra e vendas, mas também se 
converteram em meios de comunicação. E essa é uma tendência que 
podemos observar, principalmente, desde que Amazon e Mercado 
Livre passaram a investir em suas plataformas de publicidades. Nos 
Estados Unidos, players como Walgreens, CVS, entre vários outros, 
também apostaram no varejo como mídia. No Chile, a Falabella fez o 
mesmo. Definitivamente, essa revolução do varejo tornando-se mídia 
é um tema global que vai crescer ainda mais não só pelo volume de 
audiência, mas por sua qualidade.

O QUE MUDA NO PERFIL DESSA AUDIÊNCIA VINDA DO VAREJO?

É muito diferente e não dá para comparar a audiência de um veículo como 
o El Tiempo, por exemplo, na Colômbia, ou o Informador, no México, 
com a do Mercado Livre. Uma, porque estamos falando de 25 milhões de 
pessoas contra mais de 40 milhões de usuários, mas, mais do que isso, é 
um usuário diferente, com intenção de compra. É uma pessoa que entra 
para comprar e se informar sobre o produto. E as marcas se deram conta 
que o que elas possuem não é audiência, mas compradores. E, obviamente, 
faz mais sentido que elas invistam em estar perto de quem, no final do 
dia, vai converter e trazer resultados. E é isso que o retail oferece como 
mídia, além de ser em escala. Por isso, as plataformas de varejo estão se 
convertendo nas empresas de mídia do futuro. 

8
ENTREVISTA

ALBERTO PARDO (BANANO), FUNDADOR E CEO DA ADSMOVIL
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E COMO FICA O CONTEÚDO NESSA EQUAÇÃO?

Temos vários exemplos de grandes redes como Grupo Pão de Açúcar 
e Magazine Luiza, no Brasil, que estão criando suas unidades de mídia. 
Companhias como Falabella, no Chile, entre vários outros casos, 
mostram que isso é uma grande tendência. E aqui também existe um 
ponto de conexão importante entre conteúdo, marca e conversão. 
Por trás de tudo isso, você tem uma evolução muito interessante, que 
é a possibilidade de usar machine learning e muita tecnologia para 
entender o que cada um está consumindo em termos de conteúdo 
e ter sempre um cenário muito preciso. O futuro da mídia é baseado 
em conteúdo contextualizado, análise e predição. É um momento, do 
ponto de vista de publicidade, muito mais exato que o começo dos 
anos 2000. Antes, tudo era contextual e mais aberto. Hoje você vai nos 
detalhes e existem ferramentas que, a partir da semântica, conseguem 
identificar os hábitos de consumo. E isso influencia diretamente a 
forma de desenvolvimento criativo.

QUAL É O PAPEL DOS DADOS NESTE NOVO CONTEXTO DO 
VAREJO?

Definitivamente, os dados e a sua democratização configuram uma 
realidade sem limite e de muitas oportunidades para anunciantes e 
agências. As marcas podem, agora, compreender melhor quem está 
por trás dos dispositivos e telas. Há dez anos, isso era muito mais difícil. 
Nunca tivemos tanta certeza de quem está em frente a ela. Isso graças à 
transformação da indústria. O crescimento da publicidade programática 
tem sido exponencial devido a esse combustível chamado dados. Outro 
elemento foi a geolocalização que, hoje, já está em cerca de 70% das 
campanhas. É uma oportunidade enorme de buscar pessoas em um bar, 
supermercado, banco e criar segmentos baseados em dados. 

8
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O QUE VOCÊ SINALIZARIA COMO TENDÊNCIAS? 

Estamos cada vez mais próximos de um contexto de 
5G. Essa conexão vai modificar a estrutura digital 
e, naturalmente, fazer crescer a internet das coisas 
e abrir um mundo de possibilidades. E, com uma 
conexão mais potente, teremos mais telas ampliando 
fenômenos do streaming, VOD e outras formas 
de conteúdo. Além disso, esse contexto também 
potencializa o OOH. Ou seja, tudo que tem relação 
com conteúdo, telas conectadas e publicidade nativa 
determinará muito do nosso futuro.
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Quer saber como fazer parte? 
Entre em contato com a gente:
mmalatam@mmaglobal.com

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.
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