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$ 42 BI

$ 19 BI

$ 15 BI

2020

2016  

2015
Fonte: Magna Global



$ 280 MI

$ 76 MI

2016

2014
Fonte: Magna Global



50%
DO TOTAL DE MÍDIA DIGITAL 

EM 2020NO NOSSO 

MERCADO

Fonte: Magna Global



MAS ANTES DE MAIS NADA…
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PROGRAMMATIC?





AUTOMATIZAÇÃO!



OPOSTO DE PROGRAMMATIC É 

MANUAL,

NÃO PREMIUM 

Marisa Meyerm ex-Yahoo!



Quebra de paradigma

do modelo de vendas

Modelo 

tradiocional
• Investimento mínimo é pré-

determinado na venda

• Veiculação controlada por PI = 

BUROCRACIA

• Veículo precisa pré-aprovar 

crédito para o cliente

Modelo 

programático
• Sem investimento mínimo, 

mais “democrático”

• A DSP possui acordo com os 

veículos e absorve os riscos

• Contratos entre anunciante e 

veículo só em casos especiais



QUEM FAZ  O 

PROGRAMMATIC
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A “sopa de letrinhas” 

do programmatic

• RTB

• ADEXs

• DSPs

• SSPs

• ATDs

• RTGs

• DMPs

• DPs



RTB 
(REAL-TIME-BIDDING)

• É A EXPRESSÃO QUE DEFINE O 

MODELO DE COMPRAR MÍDIA 

EM LEILÕES EM TEMPO REAL



RTB É PROGRAMÁTICA

PROGRAMÁTICA

NÃO PRECISA 
SER RTB



ADEXs (Ad Exchanges)

• Ambiente virtual onde veículos oferecem seus inventários para que os anunciantes

realizem a compra através de plataformas automatizadas

• Transação de publicidade em tempo real



DSPs (Demand-Side Platform)

• Plataforma que se conecta às Ad Exchanges para efetuar a aquisição de impressões

em tempo real. As ferramentas possuem interface de gerenciamento pela qual os

operadores dão os comandos para compra



SSPs (Supply-Side Platform)

• É a plataforma que possibilita o veículo disponibilizar seus inventários em tempo real a 

DSPs e a RTGs para melhor monetização das impressões

• Possui interface de gestão para controle de categorias de anunciantes, bloqueio e 

precificação diferenciada para marcas, entre outras funções



ATDs (Agency Trading Desk)

• Literalmente, a “mesa de operação” de compra de uma agência para compra via 

plataformas. É uma equipe especializada na operação de ferramentas para efetuar a 

compra de forma automatizada nas Ad Exchanges



RTGs (Retargeters)

• Ferramentas especializadas para entrega de mídia para usuários já conhecidos

(“cookados”), por já terem interagido com a marca

• Normalmente, estas empresas têm foco principal em campanhas da parte final do funil

de conversão (“lower funnel”)



DP (Data Provider)

• Provedores de dados são empresas que possuem grandes bases de dados de 

navegação e/ou empresas (que disponibilizam seus dados para revenda) e 

comercializam de forma “empacotada” estes dados



DMP (Data Management Platform)

• Sistema de coleta, organização e gerenciamento dos dados

• As DMPs se diferenciam das DP pois dão o poder de gestão para a empresa que

contrata seus serviços, seja ela um veículo ou um anunciante



PROGRAMMATIC

NA PRÁTICA
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UM POUCO DE HISTÓRIA

https://www.youtube.com/watch?v=1C0n_9DOlwE

The Evolution of Online Display Advertising – (iab – iabuk)

https://www.youtube.com/watch?v=1C0n_9DOlwE




ALOCAÇÃO DO INVESTIMENTO



ALOCAÇÃO DO INVESTIMENTO



LEILÃO EM 

TEMPO REAL
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Conceitos e dinâmicas

de leilão

• Waterfall do Ad 

Server

• Deal types

• 2nd price

auction



Waterfall Ad Server

• Garantida (diária)

• Run of (ROS/RON)

• House ads



Waterfall Ad Server + Programmatic

• Garantida (diária)

• Run of (ROS/RON)

• Programmatic

• House ads



Conceitos e dinâmicas de leilão

• Waterfall do Ad Server

• Deal types

• 2nd price auction



Tipos de compra



Conceitos e dinâmicas de leilão

• Waterfall do Ad Server

• Deal types

• 2nd price auction



2nd price auction/leilão de 2ª preço



O MUNDO DOS 

DADOS
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DATA IS THE NEW OIL!



Tipos de dados

1ST PARTY

• Informações que uma empresa coleta 

diretamente dos seus consumidores

• São as informações mais específicas e 

relevantes direto da fonte

• Origem: campanhas de marketing, 

plataforma de análise de websites, 

sistemas de CRM, registros em sites e mais



Tipos de dados

2ND PARTY

• Esses dados geralmente são negociados 

com outros parceiros para completar os 

dados da 1st party

• Por exemplo: marca de smartwatches

esportivos compra dados de uma marca de 

roupas fitness



Tipos de dados

3RD PARTY

• Dados comprados de pré-coletas de um 

fornecedor externo (DPs)

• Muitas vezes são compilados a partir de 

muitas fontes/sites



BENEFÍCIOS 

PARA TODOS
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Anunciantes

• Confiabilidade nos dados de relatórios

• Controle de frequência e alcance de entrega

• Utilização de ferramentas self-servisse

• Capacidade de utilização de verificadores 

adicionais

• Opção de modelo de operação interno ou 

externo

• Transparência na prioridade de compra



Veículos

• Melhora na monetização do inventário

• Receita adicional com inventário 

remanescente

• Controle de preços e níveis de prioridades de 

entrega

• Alcance/abrangência de mercado nas vendas

• Empacotamento e comercialização 

simplificada

• Maior confiabilidade no recebimento dos 

investimentos



PORTAS QUE DEVEM 

SER ABERTAS
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Algumas “portas” que devem ser abertas

• Confiança na entrega
Verificadores: brandsafe, botsafe, viewability

• Modelos de operação
Transparente, não-transparente e fee mensal

• Transparência das URLs
Prévia ou posterior

• Print do criativo entregue
É possível? Mapa da mina e ferramentas



PARA ONDE 

VAMOS
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PROGRAMMATIC

EVERYWHERE



TENDÊNCIAS
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Termos mais

discutidos

recentemente

• Header bidding

• Brand/bot safe

• Viewability

• Ad blocker

• Modelo de transparência

• Mobile/vídeo

• TV

• Blockchain



OBRIGADO


