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1. APRESENTAÇÃO
IMPACTAR COM QUALIDADE
E ASSERTIVIDADE
O avanço da tecnologia é frenético e não se pode parar. Nesta era
digital, o consumidor está no poder e o mobile é protagonista nesta
transformação. Hoje, o usuário chega a interagir cerca de 150 vezes
por dia com seu smartphone. É através dele que acompanha a vida:
se relaciona, faz compras, estuda, trabalha, realiza serviços, se
informa. E é impactado pelas marcas. Reinventar caminhos dentro
deste cenário e agregar inovações que surgem a cada dia é o grande
desafio do mercado publicitário.
Captar a atenção de forma inteligente e criativa, que permita um
engajamento mais rico e demorado do espectador com a marca é
o principal objetivo dos formatos Rich Media. Anúncio que vai além
dos banners de texto e imagem: quebra a barreira dos formatos
para promover de maneira mais assertiva experiências interativas e
instigantes, que criem uma relação emocional com público.
Nas páginas deste Playbook, iremos falar sobre as possibilidades
tecnológicas que estão à disposição para enriquecer o nosso
mercado publicitário, entender melhor o que é Rich Media e
conhecer cases de marcas que já apostam neste formato inovador e
revolucionário, com suas experiências e avaliações.
Boa leitura!

Fabiano Destri Lobo
Managing Director
Mobile Marketing Association, LATAM
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2. RICH MEDIA

2.1 O QUE É RICH MEDIA?
Rich Media aprimora
a experiência do
usuário em vez de
interrompê-lo na
jornada digital

Rich Media é todo tipo de conteúdo digital com o qual o usuário pode
interagir, por meio de recursos avançados como vídeo, áudio e outros
elementos que possibilitam maior tempo de envolvimento do público
com determinada marca. Um conjunto de ferramentas e tecnologias
voltadas à criatividade e ao maior engajamento do usuário através de
uma experiência digital rica e envolvente.
É uma mídia interativa que se comunica de forma mais efetiva com
diferentes segmentos de audiência. Faz com que os consumidores
se envolvam com uma marca sem, necessariamente, sair do site que
estão navegando.
Além disso, oferece aos profissionais de marketing e designers a
chance de aproveitar os novos formatos e inovações que surgem a
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cada dia no mercado. Peças que expandem, flutuam, arquivos para
baixar, interações instantâneas como pedir uma selfie para ser inserida
no anúncio, promover um quiz, incluir animações avançadas ou até
mesmo utilizar recursos de realidade aumentada.
Os recursos de Rich Media aprimoram a experiência do usuário em
vez de interrompê-lo em sua jornada digital. É a chave para uma
campanha publicitária que quer conquistar seu público através de
conteúdo rico e impactante.

2.2 POR QUE É IMPORTANTE?
Além de promover um maior e mais longo engajamento do espectador
com a marca anunciada, os formatos criativos em Rich Media
possibilitam que o veículo anunciante tenha acesso a métricas
agregadas e mais precisas sobre o usuário do que as análises dos
anúncios tradicionais.
Além disso, como esse tipo de mídia permite que o anunciante entregue
algo a mais para o seu público no momento do impacto, ele pode
despertar a emoção do usuário melhorando, consequentemente, o
relacionamento dele com a marca. Tudo isso faz com que o resultado
gere aumento nas taxas de conversões, cliques e visualizações.
Para as agências, Rich Media também é uma ferramenta de criação
poderosa. Abre caminho para os criativos desenvolverem anúncios
incríveis focados em mobile, sem as limitações do tradicional banner,
por exemplo. A tecnologia de formatos Rich Media oferece a esses
profissionais a possibilidade de colocar a sua criatividade nas mãos do
usuário. Desta forma, concentra um índice de engajamento superior à
mídia tradicional, CTR maior e mais possibilidade de coleta de dados.
É um formato que traz infinitas possibilidades, do ponto de vista da
segmentação, de coleta de informação de usuário e, certamente, do
ponto de vista da criação. Por exemplo, para um banner de vídeo, é
possível avaliar facilmente o número de pessoas que assistiram ao filme,
o período de tempo envolvido, bem como detalhes como pausas e
peças. Quanto mais detalhadas as métricas, maior compreensão sobre
o desempenho de sua campanha.
O resultado é que o anunciante pode começar a olhar para diferentes
maneiras de medir suas estratégias e visualizar o que, de fato, este
sucesso representa para sua marca.
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A tecnologia de formatos Rich Media oferece aos
profissionais de criação a possibilidade de colocar a sua
criatividade nas mãos do usuário
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2.3 CRESCIMENTO RICH MEDIA
A visibilidade continua a ser um tópico quente na publicidade digital. Em todo o mundo,
relatórios apontam que os anúncios Rich Media têm taxa de visibilidade melhor do que formatos
estáticos e até animados. No Brasil ainda não há estudos aprofundados para medir a eficiência
de Rich Media em comparação com outras mídias tradicionais. Mas pesquisa divulgada pela
Adform, em setembro de 2014, realizada em variados países, aponta que campanhas Rich
Media registraram taxas de cliques (CTRs) e de engajamento muito maiores em comparação
com os anúncios de banner padrão.
A pesquisa analisou a atividade em sua plataforma e descobriu que o CTR para banners padrão
era 0,12%, enquanto as de anúncios de Rich Media foram 0,44%.
O estudo observou que os CTRs eram muito maiores para os banners Rich Media devido ao
seu formato de alto impacto. Além do número significativo dos CTRs, quando foi medida a
taxa de engajamento, Rich Media apareceu em primeiro lugar novamente, com 16,85%, em
comparação com 2,14% para banners padrão em taxa de engajamento.
Os anúncios de Rich Media com vídeos também tiveram um tempo de reprodução médio
mais longo que os anúncios de vídeo regulares, devido ao fato de que os usuários realmente
precisam clicar em um anúncio de vídeo de Rich Media para reproduzi-lo.

RICH MEDIA
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2.4 EVOLUÇÃO DIGITAL AD SPENDING
NO BRASIL
O investimento no mercado publicitário digital no Brasil tende a crescer dois pontos percentuais
nos próximos quatro anos, passando dos atuais US$ 3,47 bilhões (2017) a US$ 5,17 bilhões
(2021). Não há dados ainda que indiquem quanto deste montante é destinado a cada formato
de mídia.
“O cliente, no Brasil, ainda não enxerga o valor que o Rich Media traz mas, à medida
que inserimos este formato nas campanhas, os resultados — que são muito maiores —
impressionam”, diz Thiago Franzão, VP de Mídia da Grey Brasil. “Pesquisas feitas nos EUA no
ano passado mostram que um formato de Rich Media tem 270% a mais de CTR do que um
banner estático.”
Com o crescimento do número de mídias disponíveis, a tendência, segundo o executivo da
Grey, é que os clientes direcionem melhor para onde vai a publicidade, de acordo com o
objetivo a ser alcançado. “Se antes eu tinha 5 canais para falar, hoje tenho 30.”

RICH MEDIA
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2.5 EVOLUÇÃO DIGITAL, BANNER E RICH
MEDIA AD SPENDING NOS EUA
Em 2016, pela primeira vez, os investimentos em anúncios digitais em display nos Estados
Unidos foram maiores do que em busca (search ad), de acordo com uma pesquisa do
eMarketer. A categoria que contempla vídeo, patrocínios, Rich Media e “banners e outros” foi
responsável pela maior fatia dos gastos com publicidade digital naquele ano.
A pesquisa mostrou que os “banners e outros” ficaram ainda em primeiro lugar na preferência
dos investimentos dos anunciantes, mas destacou, sobretudo, o aumento dos investimentos
daquele ano em Rich Media.

RICH MEDIA
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O levantamento feito no ano seguinte já mostrou a curva se invertendo. A tendência para
os próximos quatro anos nos Estados Unidos, assim como ocorre no Brasil, também é de
crescimento constante dos investimentos no mercado digital, mas já se observa que Rich
Media irá ganhar espaço, enquanto formatos standard, como banners, tendem a ter menor
investimento até 2021. Veja nos gráficos a seguir:
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3. A ERA DO MOBILE: EVOLUÇÃO GLOBAL
3.1 PRIMEIRA POSIÇÃO NO MUNDO
Se nos últimos anos o mercado publicitário de todo o mundo enxergou o digital como o novo
e principal caminho por onde seguir e destinar os seus investimentos, hoje esses mesmos
olhos voltam-se especialmente para o mobile. Impactar um consumidor pelo seu smartphone
é quase como falar com ele olho no olho.
“O brasileiro, sobretudo, tem uma febre muito grande pelo celular. Todo mundo, se sai de
casa sem a carteira, não volta, mas se esquece o celular, volta”, diz Edison Maluf, managing
director da YDigital Media Brasil. “É uma relação muito próxima da pessoa e, por isso, ele se
transformou num canal de acesso das marcas aos consumidores.”
“A taxa de retenção do mobile é diferente”, diz Ana Paula Ribeiro, coordenadora de Marketing
Digital da Raia Drogasil. “As pessoas ficam no celular de uma forma diferente do que ficam no
desktop e você tem a oportunidade de reter melhor a atenção naquele momento.”
E essa não é uma tendência que se observa só no Brasil. O mobile ocupa a primeira posição
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no mundo e é responsável por mais da metade de todos os minutos digitais em 13 mercados,
e por mais de 75% no México, na Índia e na Indonésia. O Brasil está em quarto lugar: o
mobile representa 73% do tempo online do brasileiro.

3.2 APLICATIVO LIDERA TEMPO GASTO
O tempo gasto em aplicativos é o que impulsiona o tempo investido no mobile. A experiência
refinada do usuário e a funcionalidade dos aplicativos lidera a dominância do tempo gasto no
mobile. O Brasil está em segundo lugar neste quesito, atrás apenas da Argentina, segundo
mapa global elaborado pela comScore.
A Faber-Castell teve uma experiência muito significativa com a campanha Floresta sem
Fim. Nela, os usuários eram convidados a baixar um aplicativo e interagir com a mensagem
de preservação ambiental que a marca queria passar. O resultado foram mais de 600.000
downloads deste aplicativo, 4,5 milhões de engajamentos, média de 14 minutos por usuário
de interação com o app e 1.200 minutos de tutoriais criados pelos próprios usuários do
aplicativo, segundo Eduardo Ruschel, diretor de Marketing e Inovação da empresa.
Veja no gráfico a seguir a importância dos apps no tempo investido no mobile.
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3.3 AUDIÊNCIAS “MOBILE ONLY”
Mais de um quarto dos usuários globais só utilizam o mobile para se conectar. Na Índia, chegam
a 70% os usuários que usam apenas o telefone móvel e, na Indonésia, são 67%. No Brasil
o número é mais tímido. Levantamento da comScore mostra que 29% dos usuários usam
somente mobile.
Thiago Franzão, da Grey Brasil, destaca que, “com a saída do sinal analógico das televisões,
as operadoras de celular poderão ter mais bandas e, assim, melhorar a infraestrutura do país.
Essa evolução na infraestrutura que proporciona o avanço tecnológico já dá sinais: a audiência
exclusiva para o mobile no Brasil cresceu 7 pontos percentuais de 2016 para 2017.
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3.4 CENÁRIO MOBILE BRASIL
A abertura de banda, a chegada da velocidade aos dispositivos móveis aliadas ao
comportamento e ao perfil do usuário brasileiro torna o Brasil um mercado mobile promissor e
ainda com grandes possibilidades para ser explorado.
Hoje, há 239 milhões de aparelhos celulares no país e 131 milhões de pessoas utilizam a
internet a partir de seus smartphones. Os brasileiros interagem com o seu dispositivo por quase
quatro horas por dia. Metade de um expediente de trabalho ou meia noite de sono, não importa
o comparativo.
A questão é que esses devices estão intimamente ligados à rotina da população
que transformou sua maneira de ver o mundo, de se expressar, de se comunicar e,
consequentemente, a forma de consumir.

RICH MEDIA
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4. RICH MEDIA E MOBILE MARKETING
NO BRASIL
4.1 (R)EVOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS

“

4.1.1 CRIAÇÃO E FORMATO CAMINHAM JUNTOS
GUILHERME JAHARA
CCO DA F.BIZ
Nós do mercado publicitário precisamos conhecer melhor quais
são as possibilidades tecnológicas que existem hoje para também
analisar as opções criativas. Estarmos ligados nas hipóteses de
tecnologia, saber o que dá para fazer e o que não dá, para sermos mais
assertivos na hora de criar.
Entender, portanto, as etapas de um Rich Media, desde a primeira
retenção de atenção da pessoa, até fazê-la clicar e ter, então, uma
interação, seja em qualquer formato dentro da peça. Pode ser com
vídeo, navegação ou até venda. Não importa, mas você tem que fazer
com que o consumidor tenha ali uma experiência interessante desde o
momento zero, quando você capta a sua atenção.
O mais importante hoje é a conexão das pessoas, um jeito diferente de
se engajarem com uma peça publicitária, que precisa ir além de displays
muito simples, que resulta em uma entrega pobre. São os formatos
mais atrativos, e é isso que o Rich Media se propõe, que irão gerar uma
experiência mais rica.
Esse é um caminho sem volta, muito desafiador e, às vezes, até
exaustivo. Porque são muitas possibilidades, é tudo muito rico. Não são
muitas as agências que estão tão ligadas à inovação e querendo fazer
com que isso seja transferido para os clientes e, sobretudo, em última
instância, para os consumidores.
Criação e formato já andavam juntos, mas a preocupação com
este segundo elemento era muito mais restrita. Nos últimos anos,
foram quebradas muitas barreiras de formatos. O Brasil ainda está
engatinhando para alguns deles. O formato Rich Media é vasto e
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começou a aparecer mais forte a partir da entrada do 4G. Fazer com
que o consumidor tenha uma experiência relevante num ambiente em
que as pessoas passam muito rápido, entram e saem de aplicativos,
onde ficam poucos minutos (ou segundos), é um desafio. Em alguns
formatos, como vídeos, já caminhamos a passos largos, no entanto.
O Brasil é um dos países onde o mercado mobile mais cresce. Isso
demonstra o quanto estamos conectados. Por outro lado, ainda temos
muito o que desenvolver. Colocando mais tecnologia no dia a dia das
agências. E não é só isso: precisamos também discutir o conteúdo, o
que as pessoas querem consumir. O público não está só interessado
na forma como a mensagem vem, mas na história que ela conta, se é
cativante, se a interação é rica e divertida.
O Brasil tem a possibilidade de tornar mídia e criação mais próximos.
Temos uma das maiores escolas criativas do mundo, o fundamental
agora é que o mercado e as agências estejam cada vez mais integrados.
Os criativos entendendo cada vez mais da área de mídia, produção
entendendo como vai produzir desde o filme grande até os menores nos
formatos de Rich Media. Trabalho de colaboração. Se ainda há falta de
conhecimento no mercado a este futuro, temos que estar abertos, com
nossas páginas sempre por escrever.
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“

4.1.2 TODA INOVAÇÃO É OLHADA COMO INSPIRAÇÃO
THIAGO FRANZÃO
VP DE MÍDIA DA GREY BRASIL
Rich Media, dentro do mobile, é o formato que tem mais
possibilidade de trazer resultados às campanhas. Temos ali maior
engajamento, CTR, mais possibilidade de coleta de dados do usuário
e possibilidades de segmentação de público. É um formato que para
nós, das agências, traz infinitas possibilidades, principalmente do ponto
de vista criativo. Quando tenho a possibilidade de ter uma criação mais
sofisticada, as taxas aumentam.
Hoje ainda vai muito de cada agência oferecer um formato em Rich
Media, pois os clientes têm maturidades diferentes. Há os que já sabem
o que é, fizeram no passado e querem utilizar outra vez; e tem outros
que ficam apreensivos e com medo de apostar em algo novo. Temos o
desafio de fazê-lo enxergar o valor que o Rich Media agrega. Mas, sem
dúvida, os resultados são muito maiores quando uma campanha investe
também em Rich Media.
Não tem outra possibilidade: as agências precisam se adaptar. Estamos
sobre uma onda que, se não surfar, seremos engolidos por ela. Fazer
mídia digital hoje já é um fato, não se questiona. Mas as disciplinas dentro
do digital, as possibilidades que surgem, são completamente inéditas. E
o time tem de estar preparado para o novo, sempre.
Temos na Grey um grande cliente de Rich Media, que é a Volvo.
Eles sempre permitem muita inovação, é um público extremamente
segmentado e é o formato Rich Media que nos permite chegar às
pessoas que desejamos. Mais do que segmentar, ela nos permite colher
informações, pois, além da interação, induz o público a preencher
um cadastro. Portanto, com o Rich Media consigo explorar não só a
segmentação, mas os dados sobre essa pessoa que é um potencial
consumidor Volvo.
Temos que olhar toda inovação como inspiração, mas com um pouco de
cautela também. É preciso ter calma, apesar da velocidade com que as
coisas caminham.

No mobile, Rich
Media é o formato
que tem mais
possibilidade de
trazer resultados às
campanhas

No ponto de vista da tecnologia, o Brasil ainda está um passo atrás do
mundo e, obviamente, isso reflete nos investimentos em publicidade
digital também. No entanto, somos um dos únicos países do mundo que
une mídia e criação. E isso nos dá uma vantagem competitiva enorme.

RICH MEDIA
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4.2 MOMENTO DISRUPTIVO NOS
PLANOS DE MÍDIA

“

4.2.1 FOCO TOTAL NO DIGITAL
MARCO FRADE
HEAD OF DIGITAL, MEDIA & PR DA LG
Na LG, o maior investimento em publicidade é no digital, pois
é a única mídia que nos mostra quem efetivamente foi no nosso site
comprar, quem foi impactado e tomou uma atitude a partir disso. Hoje,
o investimento em mídia digital representa 70% na LG. Destes, cerca de
15% já são focados em Rich Media.
A Rich Media traz um bom resultado porque aumenta o interesse do
internauta ao nos permitir algum tipo de entrega a ele — o que aumenta
seu interesse pela marca.
Atualmente, nosso plano de mídia é mesclado. Porque não podemos
abrir mão dos números gerados por anúncios standard, como banners.
Mas a principal vantagem é que os formatos de Rich Media dão mais
visibilidade ao produto e levam o consumidor aonde queremos que ele
vá: ao botão “onde comprar”. Gera uma métrica diferenciada porque é
mais qualificada, mais assertiva.
Tivemos uma experiência com uma peça em Rich Media que
veiculamos de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, para vender uma
TV Oled. O resultado foi, em média, 30% melhor do que o alcançado
com um anúncio tradicional. E já observamos que a taxa de abandono
de carrinho numa campanha em Rich Media é menor que 40%, contra
uma taxa que supera os 50% num outro tipo de anúncio.
No Brasil hoje há já bons produtores, mas a produção ainda é cara.
No momento em que as agências incorporarem a mídia e trouxerem
para dentro a produção desses formatos, acredito que vai ficar mais
viável a todos. Novos formatos aparecem todos os dias. Esse é um
caminho sem volta.
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“

4.2.2 PONTO DE VIRADA
MARCIO MALTA
HEAD OF DIGITAL DA COSTA CRUZEIROS
A Costa Cruzeiros é uma empresa bastante tradicional, com
70 anos atuação no Brasil. Nas últimas três décadas, sua atuação foi
essencialmente offline. Apenas neste último ano passamos a migrar
para uma presença mais online.
Já realizamos alguns experimentos e estamos avançando no quesito
mobile. Nossos navios têm wi-fi e precisamos falar a linguagem do
nosso público. Esta migração foi bastante disruptiva e hoje temos 75%
dos investimentos locados na base do digital. A estratégia já trouxe
resultados: nossa cobertura de marca está melhor e o engajamento,
muito maior.
Nós utilizamos variadas segmentações e, para isso, o mobile é
fundamental. Nossos navios só estão no Brasil de dezembro a março
e, para comunicar a marca com esta sazonalidade, precisamos ser
assertivos. Os formatos de Rich Media chegaram para trazer algo novo
e incrementar o que existe.
Aprendemos que, mais do que chamar a atenção, é preciso encantar.
Transformar a experiência com a marca em algo muito mais positivo do
que somente a visita ao site. E esse engajamento é com Rich Media.
Realizamos uma campanha — a primeira do segmento na América do
Sul — com a captação do navio em 360º, em VR, veiculada em agosto
e setembro de 2017. Foi um formato inovador, no qual exibimos todo
o interior do navio, o cliente pôde conhecer toda a sua comodidade
antes de viajar. Tivemos um CTR de 1,5% —- bem acima dos nossos
números habituais.
Ter a chance de ativar a marca mostrando o próprio navio, que é
praticamente um hotel de luxo, gera engajamento muito superior do
que divulgar apenas preços, mesmo que sejam atrativos.
Hoje a Costa Cruzeiro pensa em Rich Media como complemento de
campanhas. Já é considerada como possibilidade dentro do nosso
plano de marketing digital, apesar de reconhecer que ainda falta muito
conhecimento no mercado e nas agências. Muita gente ainda não
sabe o que é possível fazer em Rich Media para mobile. Um caminho
a ser explorado.

RICH MEDIA
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4.2.3 RICH MEDIA POTENCIALIZA A EMOÇÃO
EDUARDO RUSCHEL
DIRETOR DE MARKETING E INOVAÇÃO
DA FABER-CASTELL

“

Não só para a Faber-Castell, mas para qualquer marca que
tenha história para contar, o formato Rich Media permite justamente o
storytelling, transmitir emoção, acionar o sistema límbico das pessoas,
afinal, é onde as decisões são tomadas. Faber-Castell tem muita
história e faz parte da vida de muitas pessoas. O sentimento de carinho
com relação à marca já acontece naturalmente, Rich Media nos dá a
possibilidade de potencializá-lo.
Nunca havíamos trabalhado com Rich Media antes da Floresta sem Fim.
Quisemos mudar um pouco a forma de a marca interagir com o público
infantil e infanto-juvenil. Falar a linguagem deles e transformar o que
seria os 30 segundos de mensagem tradicional em vários minutos de
experiência interativa e educativa.
Lançamos a campanha poucos meses depois da febre de realidade
aumentada com o Pokemón Go. Queríamos mostrar que há um imenso
trabalho de preservação de florestas no processo de fabricação do
ecolápis Faber-Castell. Consequentemente, acabamos resgatando e
preservando vários animais que não mais viviam naquele ambiente. Por
que não, então, mostrar que por trás de um ecolápis há um animal que
estamos ajudando a preservar? Cada cor do estojo se transformava em
um dos animais que vivem em nossa floresta em Prata, MG.
Foram mais de 600.000 downloads, 4,5 milhões de engajamentos, média
de 14 minutos por usuário de interação com o app e 1.200 minutos de
tutoriais criados pelos próprios usuários do aplicativo.

A riqueza do digital
é transformar
hipóteses em
certezas

Na nossa única experiência, a efetividade foi muito maior. Mas é difícil
generalizar. Cada campanha é uma campanha, tem objetivos próprios,
KPIs previamente definidos e deve ser medida. A riqueza do digital é
justamente esta: transformar hipóteses em certezas. Esta sim é uma
grande vantagem que se tem versus a mídia tradicional.
Nesta campanha, tivemos um balanço de mídia TV, mídia social e
influenciadores, onde o app era o estágio final da jornada. Não tenho
dúvida de que o aplicativo foi muito mais impactante, pois se tratou de
uma experiência, onde o usuário interagia e podia customizar seu próprio
animal. Quando nós vimos crianças de 6 e 7 anos gravando tutoriais
no Youtube para mostrar como transformar um ecolápis em um animal,
tivemos certeza de que o objetivo havia sido alcançado.
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4.2.4.O MOMENTO É DE PROVOCAR E DE
IR EM BUSCA DO NOVO
ANA PAULA RIBEIRO
MARKETING DIGITAL DA DROGA RAIA

“

Há uma grande disrupção ocorrendo no mercado. As
empresas não precisam ficar sentadas esperando as agências
apresentarem formatos. A partir do momento em que você começa
a entender as necessidades do seu consumidor, pode buscar no
mercado algo que não necessariamente virá da sua agência. Nós
da RD saímos um pouco do momento da espera e estamos mais no
momento de busca. E eu sempre acreditei em mobile.
A taxa de retenção do mobile é diferente, as pessoas ficam no celular
de uma forma distinta ao desktop — uma oportunidade de reter
melhor a atenção daquela pessoa naquele momento. Fizemos uma
campanha em Rich Media em 2017, como teste. Nosso cliente tem
costume de ir na loja de sua região, mesmo pesquisando online. Então
esse ponto de vista de geolocalização é importante para podermos
falar com ele no momento em que ele quer, oferecendo algo que
acontece perto da casa dele.
A nossa campanha usou geolocalização para mostrar ao consumidor
que havia uma oportunidade perto da casa dele e ali ele buscava qual
a loja mais perto, dentro do banner. A ação gerou impacto importante
para a marca, pois conseguimos atrair um público grande, do jeito
certo. Por conta disso, estamos já preparando uma segunda peça.
O mobile tem mais amplitude para mostrar essa curva de conversão.
Tem ali um super ativo que é saber que o cliente já está perto de você,
então já começamos a ganhar daí. E depois, de forma mais assertiva,
mostra o resultado daquela ação do digital. Não precisa dar um tiro de
canhão para atingir uma formiga.

O grande diferencial
do mobile e dos
formatos Rich
Media é você saber
quem, quando e
onde impactar o seu
consumidor

Essa assertividade, óbvio, tem um preço diferente. Mas é possível
canalizar mais os seus esforços. O grande diferencial do mobile e do
Rich Media é você saber quem, quando e onde impactar as pessoas.
A Raia está aberta ao avanço desses novos formatos. Nosso primeiro
grande passo, com esta ação, comprovou o quanto o Rich Media é
relevante e agrega valor. Neste momento é muito importante não ficar
apenas esperando o que a agência nos traz, é provocar um pouco
mais e ir em busca de oportunidades.
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4.2.5. QUALIDADE DA ABSORÇÃO
É A MAIOR VANTAGEM
LUIS CASSIO OLIVEIRA
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
DOS CARTÕES ELO

“

O plano de mídia da Elo foi elaborado com foco em alcançar
maior engajamento possível com o cliente e, para tanto, determinamos
as segmentações de interesses, contexto e geolocalização, e
seguimos otimizando esses aspectos com a campanha no ar. Fiéis
a essas diretrizes, desenvolvemos nossa principal campanha do
ano, a Aconteça, utilizando vídeo em formatos de Rich Media com
segmentações de interesse, contexto e geolocalização combinados.
Dessa forma, conseguimos impactar o consumidor nos 12 micromomentos que criamos.
Com peças elaboradas em formatos de vídeos, a entrega de mídia
mobile foi fundamental para o bom resultado da campanha, pois nos
permitiu alcançar uma melhor assertividade ao encontrar nosso públicoalvo nos micro-momentos que determinamos. A taxa de engajamento,
VTR, foi muito acima da média, chegando a ter entregas com VTR de
80%. Em alguns casos, conseguimos engajamento acima do mercado.
A mídia mobile vem apresentando ótimo retorno e, como consequência,
crescendo em share na entrega final do plano. Na campanha citada,
uma parte considerável do share de investimento foi destinado
à veiculação mobile. Por tudo isso, a Elo está em constante
aprimoramento e sempre em busca de novas possibilidades e formatos

A entrega de
mídia mobile foi
fundamental para
o bom resultado da
nossa campanha
Aconteça

que possam aumentar o engajamento do nosso público com a marca.
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5. A TECNOLOGIA RICH MEDIA
5.1 FORMATOS CRIATIVOS
5.1.1 STANDARD MOBILE
BANNERS - SMB
Também conhecido como formatos IAB, são os mais tradicionais e conhecidos.
Normalmente são em JPG ou GIF e voltados mais para campanhas de performance.

RICH MEDIA
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5.1.2 ESPECIAIS
ADD TO CALENDAR
Formato criativo que oferece a possibilidade de adicionar o evento publicitário
diretamente na agenda/calendário do utilizador. No dia determinado, ele receberá uma
notificação sobre o início do evento.
SCREEN CLEANER
Experiência que permite ao público interagir com a campanha utilizando o touch do
smartphone. “Apagar” um determinado conteúdo é uma das variadas possibilidades
que oferece.

Carinho, amor, zelo e festa foram alguns
dos elementos que conduziram a criação da
campanha promocional de aniversário da
marca Petz. Para estabelecer uma comunicação
relevante com os pet lovers e pet consumers, a
ação colocou um adorável cãozinho lambendo
a tela dos dispositivos. O usuário era convidado
a limpar as lambidas com o recurso de Screen
Cleaner para conhecer a promoção. Interação
que gerou CTR de 2,74%, IRT 5,02%

WEATHER AD
Permite sincronizar a campanha e o seu respectivo conceito criativo com as condições
meteorológicas, em tempo real.
CUPOM
Neste tipo de campanha, o público pode guardar o cupom diretamente na App Wallet/
Passbook do respectivo sistema operacional, como uma imagem na galeria de fotos ou optar
recebê-lo por e-mail.
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MOTION AD
Permite ao usuário interagir com o anúncio ao mexer o seu celular. As campanhas
podem ter ações como abanar, rodar, “shake it”, torcer ou virar. Além de movimentos,
pode ainda integrar a localização do utilizador com a campanha.

A marca apostou no verão espanhol para
circular uma campanha em Motion Ad que
transportou a criação de um drinque do mundo
físico para o digital. Convidou os consumidores
a preparar seu próprio gin de Tanqueray,
misturando os ingredientes certos no copo. A
segmentação foi focada de quinta a domingo,
com agendamento para ser executada entre 17h
e 0h, e conquistou 4,79% de ITR. A campanha
ganhou Prêmio de Bronze nos Smarties MMA
Espanha 2017

SELFIE AD
Possibilidade do usuário em tirar e personalizar a sua selfie, de acordo com a
criatividade da campanha. Formato de forte engagement, de enorme empatia com os
usuários, além do apelo natural e do compartilhamento nas redes sociais.
EMOTION AD
Ferramenta poderosa para engajamento com a marca, se destaca por possibilitar campanhas
a detectarem as emoções expressadas pelos consumidores impactados diretamente da
câmera do celular. Essas reações são editáveis, de acordo com a criatividade desenvolvida e
compartilhada nas redes sociais. Exclusivo para Android.
MASK AD
O anúncio usa um algoritmo para fazer reconhecimento facial do usuário. Em seguida,
adapta a máscara (um produto ou arte divertida) à parte do rosto que foi identificada
pela câmera do smartphone.
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QUIZ AD
Muito apreciado pelo público jovem, este formato requer a participação e interação
do consumidor com a campanha, onde o resultado é avaliado diretamente em
engagement com a marca.

Com objetivo de comunicar o Toyota Aygo
aos jovens, a YDigital Media desenvolveu
campanha interativa que auxiliava filhos a
convencerem seus pais a comprarem o carro
com argumentos criativos. Com sistema de
Quiz, o consumidor selecionava a mensagem
e enviava aos pais a partir da própria peça. A
ação alcançou CRT de 3,62% e ITR de 21%. Foi
premiada com Bronze no Prêmio Lusófonos
da Criatividade Países de Língua Oficial
Portuguesa; e Prata dos Prêmios de Marketing
da Meios & Publicidade.

ÁUDIO AD
Este formato estabelece e estreita a interatividade com o público ao reproduzir uma
gravação/áudio logo após o clique na campanha.
SKETCH AD
Oferece ao consumidor a possibilidade de interagir com a campanha utilizando o touch
do smartphone para realizar desenhos, caricaturas, textos ou pinturas. Ideal para
partilhar nas redes sociais as mensagens personalizadas ou fotografias engraçadas.
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HOTSPOT 360º
Permite uma navegação em 360º dentro de um local específico, com a possibilidade
de interagir com os botões/hotspots que disponibilizam mais informações sobre o
local e o produto. Um formato que enriquece a experiência para campanhas de carros,
hotéis, empreendimentos imobiliários, entre outros.

Como impactar o público brasileiro com as
comodidades de um navio de luxo no digital?
A Costa Cruzeiros foi buscar no recurso do
Hotspot 360º a criatividade necessária para
colocar o usuário dentro de sua embarcação.
A visualização 360º permitiu andar pelos
espaços internos do navio e induzia o
usuário a ter mais informações sobre serviços
com pontos que piscavam na tela durante
o trajeto. A ação gerou CTR de 1,5% — bem
acima dos números habituais da marca

BÚSSOLA AD
Ferramenta interativa que pode ser integrada à bússola do próprio celular. Exibe ao
usuário um conteúdo diferente a partir da orientação local do dispositivo. Um amplo
leque de possibilidades para marcas impactarem seu público.
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WALKING AD
Com uma tecnologia inovadora que utiliza o acelerômetro do smartphone, esse
formato permite ao consumidor interagir com a campanha com o simples ato de
caminhar.

Aumentar awareness dos produtos da LEGO
na época do Natal, em Portugal, foi o principal
objetivo desta ação. O recurso Walking Ad
possibilitou uma experiência dinâmica.
À medida que o usuário se movia com o
smartphone, o boneco da LEGO caminhava,
passando pelos variados cenários que a marca
tinha para promover: Polícia, Bombeiro e
Vulcão. A campanha gerou CTR de 1,41% e
recebeu Bronze nos Prêmios da Criatividade da
Meios & Publicidade Portugal

VIBRA AD
Essa ferramenta pode ser ativada e sincronizada com a reprodução de um som
ou com a exibição de um vídeo. Ao interagir com a campanha, o smartphone do
usuário começa a vibrar. Exclusivo para Android.
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GAME AD
Em um momento em que a gamificação está em por toda a parte, estimulando o
engajamento do público com as marcas de maneira lúdica, este formato recorre
a diversos tipos de jogos simples para interagir com as campanhas. Utilizando o
acelerômetro dos smartphones, os usuários podem interagir com a campanha através
de um game.

A estratégia criativa e de mídia do Equador
estava focada em educar o consumidor
jovem sobre as novas opções de Coca-Cola,
marcadas pelas cores das latas, mostrando o
antes e depois. Identificaram ali uma ótima
oportunidade para anúncio em Game Ad,
impactando o público de maneira relevante,
criando uma experiência rica, dinâmica e
interativa. A campanha foi selecionada para a
shortlist dos Prêmios Smarties MMA Latam 2017

5.1.3 VÍDEOS
VÍDEO AD
O formato possibilita a inclusão de um vídeo dentro da peça da campanha.
VERTICAL VÍDEO AD
Com ele, é possível adequar os vídeos das campanhas de acordo com a tela dos
smartphones, onde são exibidos na vertical.
VÍDEO 360º
Oferecer a sensação de como colocar o consumidor dentro do vídeo. Ao mover o
smartphone, o público consegue navegar em todos os ângulos.
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5.1.4 MOMENT MARKETING
MEDIA SYNC
Sincroniza as campanhas que são transmitidas em TV e Rádio com anúncios a serem
veiculados em mobile, levando em consideração a grade de programação dos canais
monitorados ou até mesmo alguns eventos transmitidos pelas emissoras.

Para o lançamento do BMW 5 Series, a
marca incluiu a tecnologia Media Sync
para expandir awarenes e aumentar o
engajamento por meio de Multiscreen.
Os criativos focaram audiência específica
da BMW em plataformas digitais
sincronizamos com eventos de TV e shows,
alcançando CRT de 1.06%. A campanha
concorreu aos Prêmios Smarties MMA
South Africa, em 2017

EVENT TRIGGER
Monitora ao vivo os eventos (de qualquer segmento) e sincroniza com as campanhas
veiculadas no mobile, permitindo personalizar a criatividade exibida nas peças de acordo com o
acontecimento. Pode ser aplicado em todos os formatos de mobile advertising.
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6. ENTREVISTA

NUNO MACHADO, CEO DA YDIGITAL MEDIA

INCORPORAR RICH
MEDIA É ESTAR UM
PASSO À FRENTE
O português Nuno Machado, CEO da YDigital
Media, vem acompanhando de perto as
transformações no mercado publicitário e a
evolução do Rich Media desde a criação da
agência, em 2010.
A empresa global de marketing e publicidade móvel,
com sede em Lisboa, há anos investe em inovação
de formatos para mobile. “Na nossa trajetória com
o mercado, entendemos que o desenvolvimento
de formatos criativos diferenciados (Rich Media,
únicos e inovadores) marcava a diferença diante
a muitos outros players”, afirma. Nesta entrevista,
ele faz um balanço sobre o mercado internacional
e as expectativas de crescimento no Brasil. “É um
cenário que está mudando e as agências e marcas
estão cada vez mais informadas sobre este tema.”

Qual a sua avaliação sobre a evolução do formato Rich Media?

O investimento
ultrapassou os
US$ 10 bilhões
no ano passado

RICH MEDIA

O consumo de conteúdos mudou nos últimos anos com o crescimento
do mobile nas nossas vidas. Hoje temos usuários com dispositivos
pessoais de consumo de conteúdo, isso nunca aconteceu no passado.
Os anunciantes entenderam esta mudança, mas ainda estão se
adaptando ao mobile. A sua relevância para a estratégia das marcas
é inquestionável e considerada como fundamental. A tecnologia
de formatos criativos Rich Media é apenas mais uma ferramenta
complementar na compra de mídia digital e, sobretudo mobile, desde
a análise de Big Data para construção de audiências, ao brand safety
e toda a segmentação que o mobile permite. E a incorporação da
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tecnologia de formatos criativos Rich Media na estratégia das marcas
significa estar um passo mais à frente. Mas rapidamente será algo
comum e complementar a toda a estratégia da marca no mobile e
digital.
Na Europa, a evolução do Rich Media como formato de engajamento
tem sido, sobretudo, no aspecto da adequação do conteúdo produzido
ao meio mobile, passando uma experiência de marca relevante. Há cada
vez mais uma preocupação com mensagem e criatividade, o que reflete
nos resultados de engajamento e no crescente investimento no mobile,
aproximando o share of spend com o share of media.
Há anos que a YDigital Media entendeu que o desenvolvimento de
formatos criativos diferenciados (Rich Media, únicos e inovadores)
marcava a diferença face a muitos dos outros players. Quando todos
estavam preocupados em mostrar o anúncio certo à audiência correta,
já estávamos focados em mostrar o anúncio certo que criasse o
engajamento certo, de acordo com o comportamento do usuário e
onde estivesse a ser servido o anúncio, usando toda a potencialidade
do mesmo. Esta estratégia permitiu o forte crescimento da empresa
nos diversos mercados por meio de parcerias com grandes agências e
marcas, o que também nos tem permitido ganhar prêmios relevantes,
muitas vezes de forma anônima, como parceiro tecnológico e criativo.
Há dados que já mostrem crescimento do ad spending em Rich
Media nos países em que atuam?
Todas as estatísticas estão a nosso favor, no que diz respeito a mobile
e, mais concretamente, a Rich Media. Já não estamos no momento
do mobile first, mas quase no mobile only. Mobile é engajamento e,
nesse aspeto, a Rich Media desenvolve um papel primordial, pois gera
resultado muito superior a qualquer outra mídia, que é o que as marcas
procuram neste momento. Segundo a eMarketer, o Rich Media crescerá
mais rápido do que qualquer outro formato. O investimento ultrapassou
os US$ 10 bilhões em 2017, refletindo um crescimento de quase 30%,
comparado ao ano anterior.
Estamos entrando numa época em que já não faz sentido desenvolver
uma campanha digital responsiva, mas sim no mobile, onde está
verdadeiramente o consumidor, e com uma adaptação ao desktop. Nós
já fizemos esta mudança há muito tempo, e isso nos deu vantagem
competitiva onde atuamos. Por que não criar a campanha mobile com
todo o tipo de interações e depois adaptar aos outros meios? Devemos
criar para a mídia em que a maioria dos usuários está e que nos permite
melhorar o engajamento com eles.
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As agências europeias estão preparadas para absorver esse novo
formato de mídia? Como a YDigital Media trabalha na Europa?
As agências e as marcas no mundo inteiro e, neste caso, na Europa
estão se adaptando muito rapidamente a esta especificidade do mobile.
A compra de mídia mobile requer tecnologia adicional para poder
engajar a audiência certa no momento certo, com a criatividade e a
mensagem adaptada a esse momento e ao próprio comportamento do
usuário. O Rich Media é algo complementar, mas fundamental nesta
estratégia.
Atualmente, qualquer boa plataforma de compra de mídia mobile
pode garantir a qualidade do inventário, a audiência correta, a compra
PMP com negociação direta com publishers, a incorporação de
compra adicional de audiências a terceiros e toda a segmentação
específica para o mobile. É importante falar sobre isso, dado que as
plataformas de compra de mídia programática tradicionais ainda não
permitem segmentar audiências por celular, sistema operativo ou fazer
geolocalização através de GPS, utilizando o comportamento do usuário
no mobile e até mesmo fazendo o cross device com outras plataformas
digitais. O tempo de apertar um botão que diz “mobile” numa
plataforma de compra de media digital está acabando. A estratégia de
planejamento de compra de mídia e a criatividade e mensagem têm que
ser definitivamente pensadas de forma específica.
O Rich Media não pode ser visto apenas como um novo formato,
mas como uma tecnologia ou um processo que permite desenvolver
formatos criativos que incorporam na peça todas as funcionalidades
do dispositivo, de forma a engajar o usuário com a marca. A YDigital
Media capacita as agências para estarem presentes no mobile da forma
correta e obterem os melhores resultados. A avaliação desse trabalho é
imediata, por meio da análise de dados de engajamento e KPIs definidos
pelo cliente/agência. A nossa tecnologia permite colocar o poder
nas mãos dos criativos. A liberdade para criar é deles. Podem agora
trabalhar para um meio espetacular, que permite inúmeros momentos de
engajamento que nenhuma outra mídia permite, lembrando que mais de
50% dos usuários acessam a internet globalmente por meio de mobile
devices (e é o único dispositivo que continua a crescer). O mobile já
representa 70% da compra de mídia digital nas plataformas tradicionais.
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Mobile é
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nesse aspeto, o Rich
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neste quesito, que
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procuram neste
momento
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Como foi a atuação da YDigital Media no mercado europeu no
último ano?
O ano de 2017 foi bastante importante para a YDigital Media, pois
ganhamos vários prêmios que nos deixaram muito orgulhosos em
termos de estratégia Mobile e com campanhas criativas Rich Media
únicas.
Entre os prêmios conquistados estão: Smarties Awards da MMA
Espanha, com a campanha da Tanqueray Drag & Drop Ad e shortlisted,
com a campanha da Coca-Cola Game Ad em LATAM; Prêmios da
Criatividade da Marketing & Publicidade, com as campanhas da Mini
Cooper Vibra Ad, Galp Hotspot Weather Ad, Lego Walking Ad e Toyota
Aygo Quiz Ad; e Prêmios Lusófonos da Criatividade, com AXE TV Sync
Brasil; Lego Walking Ad e Toyota Aygo Quiz Ad.
Vale destacar que ITR% das nossas campanhas é sempre superior a 6%
e o tempo de interação médio com as peças é superior a 2 minutos em
cada peça.
Qual a expectativa da YDigital Media para o mercado brasileiro?
A expectativa para o mercado brasileiro é a de que se concentre neste
tema fundamental que é o engajamento com o usuário. Na verdade,
primeiro devem ser ultrapassados os obstáculos básicos do mobile
e digital, ou seja, a falta de transparência ao nível de custos e de
inventário/meios, os níveis de viewability, as fraudes, a dificuldade em
garantir a brand safety e a geography accuracy impactando a audiência
certa. Isso pode parecer algo básico, mas nem todas as plataformas
do mercado brasileiro dão as garantias necessárias. A YDigital Media
tem neste domínio parceiros relevantes nas distintas áreas. A comScore
é parceiro da YDigital há mais de dois anos para o vCE — validated
Campaign Essentials, e nas áreas de fraud detection e audiências, além
de vários parceiros cuidadosamente selecionados, integrados na nossa
plataforma Mobyd. Mas o mercado está mudando e as agências e
marcas estão cada vez mais informadas sobre este tema.
O Brasil tem alguns dos melhores criativos do mundo, que fazem
trabalhos excepcionais no offline e no digital, mas muitas vezes acabam
não circulando no mobile. Estamos falando de 70% da media digital.
Portanto, o caminho para o nosso crescimento tem sido capacitar as
agências criativas com ferramentas e tecnologia de formatos criativos de
Rich Media para que a sua publicidade chegue à audiência certa com o
formato correto num meio cada vez mais relevante.
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7. ENTREVISTA

EDISON MALUF, MANAGING DIRECTOR
DA YDIGITAL MEDIA BRASIL

Depois de impactar,
o que as marcas
estão entregando?

RICH MEDIA

NO BRASIL, MOMENTO É
OPORTUNO PARA RICH MEDIA
MOBILE
Edison Maluf é um entusiasta sobre temas que permeiam o universo
mobile e um profundo conhecedor das vantagens e dos desafios do
Rich Media no mercado brasileiro. Segundo o executivo, o mercado
publicitário brasileiro possui características distintas. Segundo ele,
diferente do países da mercado Europa, por exemplo, onde fica a sede
da YDigital Media, as agências criativas no Brasil também realizam a
compra da mídia, centrando tudo em um único player e isso torna a
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venda de formatos de mídia mais desafiador. “Cabe a nós, especialistas
deste mercado, fazer com que estes formatos fiquem disponíveis a
todos”, defende.
Qual a principal vantagem do Rich Media?
Com formatos Rich Media, as marcas conseguem promover interações
com seus clientes de maneira que não poderiam ser feitas diretamente
nos formatos tradicionais. Cria-se um universo em que os profissionais
de criação podem utilizar as ferramentas nativas do smartphone, como
bússola, acelerômetro, calendário, câmera, vibra, entre outros. Desta
forma, no ato do impacto do cliente, esta interação acontece sem a
necessidade de clicar em um formato tradicional direcionado para um
ambiente fora do conteúdo. No próprio banner Rich Media conseguimos
gerar diversas experiências com usuários e transmitir mais informações
no ato do impacto.
Que barreiras ainda existem para o Rich Media no Brasil?
Acredito que seja o processo de cultura, de conhecimento sobre as
possibilidades que o Rich Media pode agregar, tanto aos profissionais
de criação, quanto aos anunciantes. Cabe a nós, especialistas deste
mercado, fazer com que estes formatos fiquem disponíveis a todos.
Qual a experiência da YDigital Media no mercado brasileiro?
A YDigital Media atua há mais de seis anos no mercado brasileiro. Nossa
especialidade é Mobile Marketing, nos posicionando como uma agência
Full Service Mobile, com finalidade de atender agências. Ao longo destes
anos, colecionamos cases Rich Media junto a estas agências e clientes.
Entendemos que o momento seja muito oportuno para o tema Rich
Media Mobile, pois nasceu de uma demanda, de uma necessidade das
próprias marcas em conseguirem fazer uma comunicação mais efetiva
com seus clientes.
Tenho visitado muitos anunciantes e a reação quando apresentamos as
possibilidades criativas é sempre muito positiva. Acompanhamos junto
ao mercado empresas que querem cada dia mais uma assertividade
quase cirúrgica para impactar clientes no target solicitado pelos
anunciantes. Nossa questão é: depois de impactar, de localizar um
target, o que as marcas estão entregando? Formatos tradicionais são
limitados. Entendemos que os anunciantes querem mais interatividade
com seus clientes, em um formato em que a mensagem publicitária seja
melhor trabalhada.
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Quais as diferenças do mercado brasileiro para os demais países
em que atuam com Rich Media?
No mercado brasileiro existe uma particularidade onde a agência
criativa também detém a compra da mídia, centrando tudo em um
único player. Na maioria dos mercados, o modelo que impera é o de
agências de meios, que são responsáveis pela mídia, separadas das
agências criativas. Como as agências de meios agregam a compra de
diversos grandes anunciantes, conseguimos concentrar a distribuição de
diversos formatos em menos players. Acreditamos que isso não seja um
problema, e somente uma particularidade de mercado.
Somos convictos de que estes formatos criativos, Rich Media,
rapidamente terão destaque nos departamentos de criação das
agências no Brasil, pois agregam aos criativos um novo universo
inoperacional, novas possibilidades, e também aos anunciantes, que
conseguirão ser mais efetivos em suas comunicações através de mídia
mobile.
Anúncios em Rich Media são seguros? Como garantir segurança
para a marca?

No próprio banner
Rich Media
conseguimos
gerar diversas
experiências com
usuários e transmitir
mais informações
no ato do impacto

Sim, absolutamente seguros. A YDigital Media foi pioneira na parceria
com a comScore, que é um auditor independente de renome
internacional, que faz auditoria em tempo real da entrega. O produto
que nos garante essa segurança é o vCE 2.0 que valida 4 essências da
entrega, que são:
Viewability: garante anúncios entregues na parte visível do Browser.
Confirmação que o anúncio foi visto.
Brand Safe Environment: ambiente seguro para a Marca. Garante que
a peça somente será entregue em conteúdos premium, protegendo a
marca de eventuais tentativas de entrega em conteúdos negativados.
Geographic Accuracy: garante assertividade no Target Geográfico.
Invalid Traffic: tráfego fraudulento ou inválido.
Utilizamos a comScore tanto para entrega de Rich Media em cima do
nosso inventário mobile, pois temos uma rede de mais de 15 mil apps
e sites móveis, ou mesmo quando a entrega deste formato for feita por
outros publishers, o que garante aos anunciantes, e para a agência, que
todo investimento feito foi entregue como deveria ser.
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