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Below the Fold (BTF) / Abaixo da Dobra: Termo adaptado da mídia impressa, que no meio digital significa que o 
anúncio será exibido no side em uma posição que o usuário precisará fazer um ou mais scrolls para vê-lo. 
 
Above the Fold (ATF) / Acima da Dobra: Termo adaptado da mídia impressa, que no meio digital significa que o 
anúncio será exibido no site em uma posição que o usuário não precisará fazer scroll para vê-lo. 
 
Ad Exchange: Um canal de venda e compra do inventário de um site, normalmente direcionado para transações em 
tempo real (real time bidding).  
 
Ad Impression / Impressão de Anúncio: Corresponde a cada vez que uma peça publicitária é mostrada em uma 
página.  
 
Ad Network: Resultado da união de diversos sites para comercialização de inventário. Similar a uma Ad Exchange, 
mas neste caso oferecendo uma capacidade de vendas externa ao proprietário do inventário. 
 
Ad Request / Requisição de Anúncio: Corresponde a uma solicitação do browser do usuário ou de um servidor 
terceiro para que o Ad Server gere uma impressão (em alguns casos não chegando a gerar tal retorno, resultando em 
discrepância entre requests e impressions). 
 
Ad Tag: Código responsável por solicitar uma requisição de anúncio ao Ad Server, podendo ser gerado pelo Anunciante 
ou pelo próprio site. 
 
Publisher: Site proprietário do inventário. 
 
Ad Targeting: Programação de entrega de uma campanha e/ou anúncio utilizando “Audience Targeting”. 
 
Animated GIF: Animação criada a partir de uma sequencia de imagens combinadas dando a ideia de movimento. 
 
API / Application Programming Interface: É o conjunto de padrões de código que permite que um software se integre 
a outro. 
 
Apps / Applications: São programas de função específica que são executados em dispositivos digitais, normalmente 
em Smartphones e Tables. 
 
Audience / Audiência: Corresponde a um grupo específico de usuários que acessam um site ou uma rede de sites. 

 
Audience Targeting: É a segmentação de audiência a qual o anuncio deverá ser entregue em uma campanha. 
Podendo ser por comportamento, contexto, geografia, entre outros. Audience Targeting use dados não PII data, ou 
anônimos. 
 
Behavioral Targeting: Segmentação de audiência criada a partir dos hábitos de navegação prévios dos usuários, 
assim são grupos com comportamentos semelhantes e que tenham alta probabilidade de responder a estímulos a 
produtos específicos (tudo isso ocorre de forma anônima, sem usa r dados PII). 
 
Beta: Uma versão ainda não totalmente finalizada de um produto, sendo testada em produção para melhorar suas         
funcionalidades baseado nos possíveis problemas que ocorram durante este período de testes. 
 
Blog: Nome inicialmente dado ao diário pessoal online, união das palavras “web” e “log”, os blogs oferecem uma 
alternativa interessante para as marcas postarem conteúdo de interesse de seu público alvo, e assim atrair novos 
visitantes e até se tornando referência no setor. 
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Ad Blocker  / Bloqueador de Anúncios: São softwares (normalmente em formato de plug-in) que adicionados 
aos navegadores de internet, omitem ou bloqueiam literalmente as publicidades que seriam exibidas em uma 
página que o usuário acessar. 
 
Bounce Rate: Apresentado em forma de porcentagem, representa a fração entre “visitantes que ao acessar uma 
página/site e imediatamente já o deixam” e os “visitantes que ficam e navegam por esta mesma página/site”. 
Pode ser usado para medir a efetividade de uma campanha e/ou a qualidade dos usuários provenientes de um 
anúncio/campanha. 
 
Browser: Software utilizado para navegação na web (visualização de páginas/sites, download de arquivos, etc. 
 
Buffering: Funcionalidade usada por players de áudio e vídeo para armazenar temporariamente porções do 
conteúdo que está sendo acessado via streaming, com objetivo de antecipar seu download e fazendo com que a 
experiência do usuário seja fluida e sem interrupções/pausas. 
 
Busca Orgânica: Nome dado aos acessos vindos de maneira gratuita de ferramentas de busca, sem a 
necessidade de pagamentos pelas palavras-chave procuradas. 
 
CAC / Custo de Aquisição de Cliente: Métrica que mostra o quanto uma campanha gastou conquistar um novo 
cliente. 
 
Cache: Funcionalidade utilizada por provedores de internet e/ou servidores de hospedam em que o armazenam 
temporariamente arquivos freqüentemente utilizados para servi-los de forma mais ágil quando de uma nova 
solicitação pelo mesmo arquivo. 
 
Cloud: Termo usado quando um serviço é oferecido de forma que os clientes possam acessá-lo de dispositivos 
conectados à internet. 
 
Codec: Abreviatura das palavras compressor/decompressor (compressor e descompressor em português). São 
algoritmos usados para reduzir o tamanho de arquivos de áudio, vídeo e ou imagem, otimizando o 
armazenamento e transferência dos mesmos.  
 
Content Marketing / Marketing de Conteúdo: Se refere a qualquer tipo de ação de marketing que envolva a 
criação e o compartilhamento de algum tipo de mídia com o objetivo de ganho e/ou retenção de clientes. 
 
Conversão: Refere-se a conclusão de uma ação esperada como objetivo de uma campanha, como o 
preenchimento de um formulário, uma compra, etc.  
 
Cookies: São arquivos gravados no navegador do usuário ao visitar um site, com o objetivo de poder identificar 
este mesmo usuário quando ele voltar a acessar o site em questão. 
 
CPA: Custo por Aquisição. É uma forma de cobrança como o CPC, porém calculada em cima das conversões 
realizadas, e não dos cliques. 
 
CPC / Custo por Clique: Forma de venda/compra de publicidade online onde o pagamento é feito com base no 
total de cliques obtidos ao final da campanha. 
 
CRM / Customer Relationship Management: Gerenciamento de relacionamento com clientes - é um software 
ou um conjunto de software que oferecem a funcionalidade de gestão de dados dos clientes, promovendo a 
organização e armazenamento do histórico da relação cliente/empresa para geração de insights. 
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Cross- Device Targeting: Forma de segmentação de campanha com a habilidade de servir e medir a entrega 
de publicidade para o mesmo usuário em diferentes devices (Desktop e Smartphone por exemplo). 
 
CSS / Cascading Style Sheets: É uma linguagem estrutural para definição dos estilos da apresentação das 
páginas de um site (cores, fontes, posicionamentos, etc). 
 
CTA /  Call to Action: Em tradução literal “chamada para ação”, são funcionalidades as quais o usuário pode 
utilizar para realizar uma ação que direcione ao objetivo final da campanha. Os mais comuns são: “clique aqui”, 
“participe”, entre outras. 
 
CTR / Click Through Rate: Métrica usada para representar a razão entre o “número de cliques” e o “total de 
impressões” de um anúncio.  
 
DMP / Data Management Platform: É uma plataforma para gerenciamento de dados que possibilita 
compreender melhor os usuários impactados por uma campanha ou que acessam um site com intuito de otimizar 
a entrega de mídia para o target de uma marca. 
 
DSP / Demand Side Platform: Também conhecida como “buy side optimizer” ou “buy side platform” é uma 
plataforma que oferece diversas formas de compra automatizada, incluindo o “real time bidding”, e de forma 
centralizada e integrada com fontes de inventário (Ad Networks, SSPs e Publishers diretos). 
 
E-Commerce / Comércio Eletrônico: É o processo de efetuar a venda de produtos ou serviços através da web. 
Engagement - ou “engajamento” é termo usado para definir a interação de um usuário com um conteúdo (seja 
ele anúncio ou não). 
 
Frequency Capping / Limite de Frequência: É o número de vezes que um anúncio é exibido a um mesmo 
usuário identificado por cookie em um período específico de tempo. 
 
Funil de Vendas / Sales Funnel: É o termo usado para se referir ao processo de venda de uma determinada 
empresa e cada um dos seus estágios, graficamente representação por um funil. Dividido em três áreas básicas: 
Topo de Funil (ToFu), Meio de Funil (MoFu) e Fundo de Funil (BoFu). As estrategias devem ser pensadas para 
cada um desses níveis do funil da produção dos conteúdos à analise dos resultados.  
 
Geo Targeting / Geographic Targeting: Termo usado para referir-se ao modo de entrega de mídia direcionada 
a uma determinada região geográfica (país, estado, cidade, e até mais aprofundado dependendo da ferramenta 
como CEP, bairro, entre outros). 
 
Home Page: É a página inicial de um site, normalmente também a principal página do mesmo. É comum que 
traga saudações ao usuário e apresenta a função do site que acaba de carregar, incluindo links para outras 
páginas internas. 
 
House Ads: Também conhecidos como “calhau”, são anúncios sobre produto ou serviço da empresa proprietária 
do site. Receita originada nessa categoria de anúncio não deve ser incluída em relatórios de receitas. 
 
HTML: É a abreviação de HyperText Markup Language, é uma linguagem de marcação utilizada para os 
navegadores compreendam as páginas web e exibam de forma visual ao usuário. 
 
iFrame: Abreviação de "inline frame", é um quadro definido na linguagem HTML que pode ser usado para o 
carregamento de um anúncio ou de uma página de um site. Sua configuração permite a inclusão de peças que 
respeitem o quadro delimitado pelo código.  
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Impression ou Impressão: É quando um anúncio é carregado em uma página de um site visitado por um 
usuário. Num paralelo com mídia impressa: é o anúncio impresso numa página de revista ou jornal. Muitos sites 
vendem os espaços de acordo com o volume de impressões, ou seja, carregamento da peça publicitária, que 
possui. Para cada vez que um anúncio é carregado na tela do usuário, o servidor de anúncio (ver AdServer) 
contabiliza uma impressão.  
 
In-Banner Video Ads: Quando um anúncio em formato vídeo é exibido dentro de um espaço destinado a 
anúncios display (estático ou rich media). Funciona como uma alternativa à falta de inventário video que muitas 
vezes é escasso. 
 
In-Page Video Ads: Normalmente exibido como um anuncio de vídeo isolado, sem outros conteudos associados 
(texto, imagem ou video), mais usado em páginas iniciais de sites. 
 
In-Stream Video Ads: Quando um anúncio de vídeo é carregado e executado (antes, durante ou depois) a um 
conteúdo em vídeo. 
 
Interstitial: Também conhecidos como Anúncios de Transição, são anúncios carregados durante a mudança de 
uma página para outra. 
 
In-Text Video Ads: É um anúncio de vídeo que é carregado ao longo de uma página de texto (que tenha 
conteúdo relacionado ao do anúncio ou não), pode ser carregado apenas quando o usuário passa o mouse 
sobre alguma área específica de acordo com a programação. 
 
JPEG: Extensão de arquivo padrão para imagens em ambiente de web. Sua aplicação é maciça por possuir 
técnica de redução de peso do arquivo, possibilitando o rápido carregamento em qualquer dispositivo e/ou 
conexão. 
 
KPI: Do inglês Key Performance Indicator, são indicadores usados para avaliar o desempenho das ações, 
alcançando a meta determinada durante seu planejamento. 
 
Landing Page: O termo pode representar qualquer página que sirva como porta de entrada de um visitante do 
seu site. No entanto, no contexto de Marketing Digital costuma ser mais utilizada como uma página criada com 
um propósito específico de conversão (exemplo: botão de compra ou formulário de cadastro). 
 
Latency: Ocorre quando um pacote de dados demora mais que o esperado para ser carregado, no caso de um 
site, gerando quebra no carregamento total da página ou em um video, a parada na transmissão, deixando de 
ser fluida. 
 
Layout: É como uma página é desenhada. O layout de uma página vai depender da criatividade e do conteúdo 
que ela vai conter, pensando sempre na melhor usabilidade para o usuário. 
 
Lead: Pessoa que deixou seus dados em um formulário de conversão e demonstrou interesse na sua empresa, 
produtos ou tema de mercado, podendo ser considerado um potencial cliente. Por meio de relacionamento, pode 
caminhar pelo funil de venda até que se torne um cliente. 
 
Linear Video Ads: Anúncios em formato vídeo que são exibidos em meio a conteúdos de vídeo e que 
interrompem a transmissão do conteúdo principal, normalmente ocupando a tela toda. 
 
Links Patrocinados: São anúncios pagos exibidos com destaque em páginas de resultados de uma busca ou 
em sites afiliados (rede de Display). Na página de resultados, são exibidos de acordo com as palavras-chave 
usadas na busca e na rede de display, de acordo com o tema relacionado. 
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Meta Description: É uma breve descrição de uma página, que aparece nas páginas de resultados das buscas. 
Apesar de não ajudar no posicionamento, a meta descrição auxilia a atrair visitantes ao site, pois resume o 
conteúdo da página nos resultados dos buscadores. 
 
Metadados: São os dados que indicam  para as ferramentas de pesquisa sobre o que se trata um site ou 
página. 
 
Midroll: Anúncio que carrega durante o vídeo de conteúdo. Ver mais em Pré Roll e Pós Roll. 
 
Mobile: Termo usado para se referir a celulares ou outros dispositivos móveis. 
 
Mouseover: Processo em que o usuário move o cursor sobre uma área mas não realiza o clique. É fundamental 
entender se o local é de grande interesse do usuário (Hot Spot) e pode gerar uma nova ação de carregamento 
na página ou ainda uma expansão de área de anúncio. 
 
MPEG - sigla de Motion Picture Exports Group, é um formato de arquivo usado para comprimir e executar vídeos 
em streaming. 
 
Native Advertising: Espaço pago por um anunciante que tenha o posicionamento da marca semelhante ao do 
conteúdo em que esteja inserido. Apesar dessa definição, o usuário deve ter a capacidade de distinguir o 
conteúdo patrocinado por uma marca, de um conteúdo não patrocinado, bem como de um anúncio comum. 
 
Non-linear Video Ads: Ao contrário dos Linear Video Ads, os Non-linear Video Ads são exibidos em paralelo ao 
consumo do conteúdo em vídeo, não havendo a parada da exibição do mesmo (um bom exemplo são os 
anúncios overlays). 
 
Off-Site Measurement: Quando um site disponibiliza seus dados para análise por um serviço de terceiro. 
On-demand - capacidade de requisição e execução de conteúdo ou informação, comumente vídeo ou áudio, 
conforme a demanda do usuário (sem haver carregamento prévio do conteúdo). 
 
On-Demand Video: Vídeo disponível ao usuário de acordo com a sua comodidade. São serviços On-demand: 
YouTube, Hulu, Netflix e outros. 
 
On-Site Measurement: Quando um servidor dispõem de ferramentas para mensurar e analisar tráfego em 
determinado site. 
 
Open Auction: Conhecido como “Leilão Aberto” - é a forma de comercialização de espaços publicitário para 
anunciantes através de ferramentas de mídia programática com propostas em tempo real (ver mais em Real 
Time Bidding - RTB). 
 
Opt-in: A possibilidade de optar por receber informações ao inscrever seus dados em um formulário de um site, 
dando assim permissão para entrarem em contato (via e-mail, telefone, entre outros). 
 
Overlay: O overlay é um elemento de mídia que “flutua” sobre outro conteúdo. O formato pode ser em texto 
sobre vídeo ou um anúncio de banner expansível sobre uma página de conteúdo. 
 
Page Request / Requisição de Página: É a oportunidade para um documento HTML aparecer em uma janela 
de browser como um resultado direto de uma interação de usuário com um website.  
 
Page Title / Título da Página: É o texto que aparece na aba de seu navegador quando abre uma página e 
também como linha de destaque na página de resultados de buscadores. O Page Title é um dos elementos mais 
importantes em SEO, então deve conter as palavras-chave de maior importância de cada página do site. 
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Page Rank: É um algoritmo criado pelo Google para avaliar os sites em uma escala de 0 a 10. Ele engloba uma 
série de fatores de avaliação, como a estrutura do site, número de pageviews, taxa de rejeição, relevância do 
conteúdo, links etc. 
 
Pageviews ou Visualizações de Página: É o numero correspondente ao total de vezes que uma página é 
visualizada pelos usuários que a acessaram. Atenção: pageviews são diferentes de visitas. Para ficar claro: em 
uma visita, você pode ter mais de um pageview numa mesma página, isso vai apenas depender de quantas 
vezes o usuário entrou nela. 
 
Keyword / Palavra-Chave: É a palavra (ou as palavras) que resume o tema principal de um texto, frase, 
parágrafo etc. Em SEO, é baseado nesses termos que são feitos os esforços de otimização de uma página. 
Palavra-chave também é utilizado para indicar os termos que o usuário utiliza ao fazer uma pesquisa em um 
buscador. 
 
Pass Back: Termo usado quando uma impressão é oferecida a um comprador de mídia com e esta é recusada, 
assim ocorre um “envio de volta” ao proprietário daquela impressão para de tal modo que ela poderá ser 
oferecida para outro comprador.  
 
Personally Identifiable Information (PII): Informação Pessoal Identificável,  também conhecida como 
Informação de Identificação Pessoal, é o dado de usuário que pode ser usado para contatá-lo, seja diretamente 
ou através de uma pesquisa. São informações que podem ser usadas para o contato com o usuário diretamente 
incluindo endereço ou e-mail. Através de pesquisa pode-se requisitar dados pessoais como CPF ou outros 
dados de identificação emitidos pelo governo. Alguns dados de usuário que não estão incluídos em quaisquer 
dos mencionados são usualmente considerados PII por possuir uma probabilidade razoável de resultar em um 
contato com o usuário.  
 
Postroll: Um spot linear de vídeo que aparece após o término de um conteúdo em vídeo. Veja Preroll e Midroll.  
Preroll – o anúncio de vídeo preroll é um “In-Stream Video Ads” que ocorre antes do conteúdo em vídeo 
solicitado pelo usuário. Veja também postroll e midroll. 
 
Price Floor: O valor lance mínimo requisitado por uma impressão de anúncio em um mercado de mídia baseado 
em impressões. 
 
Privacy Policy / Política de Privacidade: É a declaração sobre quais informações estão sendo coletadas do 
usuário a usar um determinado site, app ou programa de computador. Define também como a informação está 
sendo usada, como um indivíduo pode ter acesso à sua própria informação coletada, como um indivíduo pode 
negar a coleta de dados e quais medidas de segurança estão sendo tomadas pelas partes que coletam os 
dados. 
 
Private Marketplace / PMP: É um marketplace de compra e venda de mídia programática onde as compras 
ocorrem em tempo real, porém com anunciantes selecionados e autorizados a dar lances sobre o inventário 
vendedor (veja também: open marketplace). 
  
Programmatic / Programático: Termo usado para se referir à “automatização” de processos, sendo eles em 
Marketing, Vendas e/ou outras indústrias.  
 
Programmatic Media / Mídia Programática: Venda e/ou compra de mídia de forma automatizada, usando 
plataformas que conectam os lados da demanda e da oferta de inventários de mídia digital. 
 
Publisher Ad Tag: Código colocado em uma página web do veículo que chama um servidor de anúncio (ad 
server) com objetivo de apresentar um anúncio publicitário.  
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Rate Card: Lista de preços de publicidade, produtos e pacotes oferecidos por uma empresa de mídia, ou apenas 
a conhecida “tabela de preços”. 
 
Reach / Alcance: Serve para determinar o total de usuários únicos que visitaram o site durante um período 
específico, pode ser conhecido como audiência não duplicada. Quando colocado em um contexto de entrega de 
mídia, significa o número total de usuários únicos a quem um determinado anúncio será exibido. 
 
Real-Time / Tempo Real: Refere-se a eventos que ocorrem “ao vivo” em um momento particular, usado para 
classificar tipos de leilões em plataformas de mídia programática.  
 
Referral Link / Referral url: A página de referência, ou link de referência é o local a partir do qual o usuário 
clicou para chegar à página atual.  
 
Remarketing: É a exibição de anúncios a um determinado usuário após marcá-lo em uma visita de a um 
determinado site em um determinado período.  
 
Retargeting: É o nome dado à prática de remarketing. 
 
Responsive Design / Design Responsivo: É um método de desenvolvimento web que permite ao conteúdo 
(incluindo anúncios) mudar de tamanho, reformatar, reorganizar e/ou se reposicionar em tempo real para que 
possa ser bonito e funcionar adequadamente independente da tela em que aparece. 
 
Rich Media: Anúncios com o qual o usuário pode interagir (com exceção às animações) em um formato de 
página web. Estes anúncios podem ser usados isoladamente ou combinados com diversas tecnologias, incluindo 
porém não se limitando à sons, vídeo ou Flash e linguagens de programação tais como Java, Javascript e 
HTML5.  
 
Roadblock: Tipo de entrega de mídia onde todos os anúncios exibido em uma página pertencem ao mesmo 
anunciante, resultando em 100% de share of voice na ocasião. 
 
ROI: Sigla para Return on Investment, ou “retorno sobre Investimento”, é a relação entre o dinheiro ganho (ou 
perdido) e o que foi investido em seus esforços de marketing. 
 
RON / Run-of-Network: A programação de publicidade em que uma rede de anúncios realiza a entrega da mídia 
em sites que ela representa. 
 
ROS / Run of Site: A programação de publicidade em que os anúncios são entregues em todo o site. 
RSS - RSS or “Really Simple Syndication” é um processo para publicar conteúdo na Internet que facilita exibir o 
conteúdo em outros locais. Assim a leitura das informações de várias fontes pode ser feita em uma única 
interface e ambiente ao usuário. 
 
RTB / Real Time Bidding: Refere-se ao fato de lances serem feitos em tempo real em leilões de impressões. 
Normalmente usados para definir o funcionamento dos leilões que ocorrem em plataformas de mídia 
programática. 
 
SafeFrame: Tecnologia que possibilita a comunicação entre a página de conteúdo do veículo e o conteúdo 
externo contido no iframe, tais como anúncios e assim o conteúdo servido no Safeframe é oferecido a coleta de 
dados e interação, como a expansão de anúncios, algo não disponível em um iframe padrão. 
 
SSP / Supply Side Platform / Sell Side Platform: É uma plataforma de tecnologia que oferece ao publisher 
uma forma de vender as impressões de inventário a compradores de forma programática. O inventário gerido 
pela SSP é geralmente consumido pelos compradores através de demand side platforms (DSPs) ou AdNetworks, 
que ali estão conectados. 
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SEM: Sigla para Search Engine Marketing, ou “marketing de motores de busca”, o SEM é um conjunto de 
estratégias de marketing com o objetivo de promover um site nas páginas de resultados dos buscadores, como 
Google, Yahoo, Bing, etc. Geralmente o SEM é dividido entre SEO (otimização para o site aparecer na Busca 
Orgânica) e anúncios em Links Patrocinados. 
 
SEO: Sigla para Search Engine Optimization (otimização para motores de busca), SEO é o conjunto de técnicas, 
estudos e métodos que visam melhorar o posicionamento das páginas de resultado de um mecanismo de busca. 
 
Servidor de Anúncios / Ad Server: Um servidor de anúncios é um servidor de web dedicado à entregar 
publicidade, essa especialização permite o rastreamento e gerenciamento de métricas da publicidade 
relacionada. 
 
Social Marketing: Tática de marketing que foca no crescimento das redes sociais, incentivando os usuários a 
adotar e passar ao longo de widgets ou outros módulos de conteúdo criados por uma marca, ou para adicionar 
uma marca ao círculo social de amigos do usuário. 
 
Social Network: Um destino online que dá ao usuário uma chance de se conectar com um ou mais grupos de 
amigos, facilitando o compartilhamento de conteúdo, notícias e informações entre eles.  
 
Taxa de conversão: Porcentagem de visitantes que realiza a conversão desejada. Seu calculo e feito dividindo 
o número total de conversões pelo número de cliques nos anúncios da campanha em questão. 
 
Third-Party Ad Server / Ad Server Terceiro: São empresas contratadas pelos anunciantes para hospedagem e 
controle da entrega dos anúncios de uma determinada campanha. Elas são especializadas em gerenciar, 
manter, servir, realizar o tracking, e gerar relatorio para se analisar os resultados. 
 
Time Spent / Tempo de Permanência: Refere-se ao total de tempo que uma visita (ou sessão) gerou em um 
determinado site ou URL. A maioria das ferramentas de analytics considera que uma sessão não é mais válida 
após um periodo de 30 minutos de inatividade. 
 
VAST / Video Ad Serving Template: É o método padrão utilizado para a entrega de um anuncio de video em 
um player. É aplicado para Linear Video Ads (como pre, mid e postroll),  Non-linear Video Ads (como os 
"overlays") e outros tipos de anuncio em vídeo definidos como padrão IAB. 
  
Video Completion: Ocorre quanto um anuncio formato video é exibido em sua totalidade. 
 
Viewability: Termo usado para definir se uma mídia foi ou não vista por um usuário no momento de sua 
exibição. No digital, há uma padronização para display ads que considera um anúncio visto, se ele estiver ao 
menos 50% dos pixels de sua área total por ao menos 1 segundo na tela do usuário, e no caso de video ads, 
50% da área por no mínimo 2 segundos. 
 
Visits / Visitas: É um acesso a um determinado site ou página, um visitante pode fazer mais de uma visita em 
um site em uma sessão. As ferramentas de analytics normalmente consideram que uma sessão termina após 30 
minutos de inatividade daquele usuário. 
 
Visitors / Visitantes: São os usuários que geram visitas e pageviews dentro de uma sessão. 
Visitantes Único – ou “unique vistors”, é o número de visitante que acessaram um site ou página em um 
determinado período de tempo, diferente de “visitantes”, os “visitantes únicos” servem como referencia para 
determinar quantas pessoas estiveram naquele site no período. 
 
Visitantes de Retorno / Returning Visitors: São visitantes únicos que tenham entrado mais de uma vez em um 
site ou página em um determinado período de tempo. 
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VPAID / Video Player Ad Interface Definition: É um protocolo usado por ad servers par se comunicar com as 
páginas dos publishers no mommento da exibição de um anúncio de video em um player de vídeo, possibilitando 
interativdade para o usuário no momento da exibição do anúncio. 
 
Web Analytics: A capacidade de mensurar, analisar e reportar dados de uma página ou site da Internet, através 
de métricas que podem ser usadas para melhorar a experiência dos usuários, os resultados de uma campanha, 
entre outras aplicações. 
 
Yield Management / Gestão de Rendimentos:  é o processo de entender, antecipar e influenciar anunciantes e 
hábitos de consumo dos usuários, com o objetivo de maximizar os lucros, vendendo melhor, precificando melhor 
e otimizando o inventário disponível. 
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SOBRE O IAB BRASIL: 
 
O IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau) é uma entidade sem fins lucrativos, com a missão  essencial de 
promover desenvolvimento no mercado de mídia interativa no País.  
 
É a principal entidade representativa, com mais de 230 filiados, entre sites, portais, empresas de tecnologia, 
agências e desenvolvedoras Web, líderes em seu segmento no país. O principal objetivo é a contribuição ao 
desenvolvimento do mercado digital no Brasil e incentivo à criação de boas práticas para o planejamento, 
criação, compra, venda, veiculação e mensuração de ações publicitárias interativas. 
 
 
 
Acesse o site do IAB Brasil para cursos presenciais, treinamentos Incompany, eventos, guias e pesquisas: 

 
 
 
 
 

               
              Associe-se: http://iabbrasil.net/associados 
              Cursos: http://iabbrasil.net/cursos 

                Eventos: http://iabbrasil.net/eventos 
              Guias e Pesquisas: http://iabbrasil.net/guias-e-pesquisas 

 


