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Human Advertising Insights é uma parceria entre 

a MMA Latam, a Hibou e o Yahoo e tem como 

objetivo lançar luz sobre a jornada de consumo 

de conteúdo e mídia dos brasileiros, bem como 

apontar as transformações deste contexto. 

A reinvenção dos canais de comércio digital, guiada 

pela hiperconectividade social vivenciada durante 

a pandemia, é o gancho para esse projeto.

Nele, são mapeadas múltiplas jornadas e novos fluxos de 

conversão e relação entre marcas e pessoas. Entre eles, estão 

o metaverso, a popularização dos games e a consolidação da 

TV Conectada.

Todos esses elementos são expostos a uma ótica humana, 

baseada naquilo que os consumidores enxergam como 

valores e premissas da relação com as marcas. Privacidade e 

o valor agregado do conteúdo de marca também aparecem 

como elementos importantes neste conteúdo. 

ABOUT
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Sempre que falamos de processos, inovação, tecnologia, 
transformação - ou quaisquer que sejam as premissas do 
novo marketing -, tudo diz respeito a pessoas. Se não for por 
elas nada faz sentido. E esse é o núcleo do playbook que você 
tem em mãos. Human Advertising Insights, fruto da parceria 
entre a MMA Latam, a Hibou e o Yahoo, nos deixa clara a 
conexão direta entre o humano e a tecnologia e, mais do que 
isso, quanto as pessoas cobram, cada vez mais das empresas, 
um posicionamento associado a propósito.

Como bem observou a Renata de Andrade, Senior Manager Global 
Strategy do Yahoo, é necessário entender, em primeiro lugar, que estamos 
falando de pessoas. “É necessário estar presente em toda a jornada, em 
diversos pontos de contato: games, TV Conectada, vídeo, entre outras. 
Tem que pensar que esse usuário não quer compartilhar os dados, ele 
quer privacidade e que as marcas abracem algumas causas importantes 
para ele e para a sociedade também”, diz Renata.

Para mim, essa premissa é mais que necessária e deve estar no topo 
de prioridades da agenda do líder de marketing moderno. Somente 
com essa percepção e cuidado em relação às pessoas é que negócios 
e ideias criativas prosperarão. Na definição do Marco Frade, da Diageo, 
uma companhia responsável por marcas icônicas, o consumidor deve ser 
sempre a base da estratégia e isso requer o esforço de todos.
 
“O desafio é fazer com que todas as áreas da companhia entendam que 
o consumidor é a base da estratégia, ou seja, nosso desafio é trabalhar 
com consumer centricity em todos os pontos de contato das marcas 
da Diageo, seja em off trade, on trade ou em participações em eventos”, 
explica Frade.
 
É com esse objetivo e com esse rico material que convidamos você, 
parceiro, associado e membro da nossa comunidade, a navegar por 
insights, vivências e muitos aprendizados por meio de mais esse projeto 
editorial.

Aproveitem! 

Fabiano Destri Lobo
Diretor-Geral da MMA Latam

EDITORIAL
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1  NOVOS COMPORTAMENTOS
  Propósito, causas e impacto social efetivo

Como a publicidade pode ser mais humana, inclusiva e 
contextualizada na mesma medida em que acompanha um 
número cada vez maior de plataformas, hábitos e tendências? O 
playbook Human Advertising Insights, desenvolvido pela MMA 
Latam e a Hibou, em parceria com o Yahoo, mostra como o humano 
e a tecnologia, juntos, potencializam um uso cada vez mais eficiente 
das plataformas. No que diz respeito a propósitos, causas e impacto 
social efetivo, o estudo deixa claro que os consumidores esperam 
uma postura cada vez mais ativa e transparente das empresas. 

As marcas que contribuem para a sociedade - principalmente em 
momentos de grandes desafios, como foi a pandemia -, e deixam 
isso claro em suas estratégias de comunicação, conseguem 
maior consideração por parte dos consumidores. Essa é uma das 
constatações da pesquisa desenvolvida pela Hibou, a pedido da 
MMA Latam e do Yahoo, realizada de 22 de junho a 2 de julho de 
2021 com cerca de mil pessoas. O estudo considerou aspectos 
como Interdependência Social, Cookieless, Content Commerce 
e Contexto de Compra, além de identificar o estágio do uso de 
plataformas e conceitos como CTVs (TVs conectadas), games e 
metaverso.
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1  NOVOS COMPORTAMENTOS
  Propósito, causas e impacto social efetivo

De acordo com o levantamento, 83% das pessoas consultadas dão 
preferência a marcas que fizeram algo relevante para a sociedade 
durante a pandemia. O estudo revela que 84% reconhecem que o 
papel das marcas vai muito além de apenas vender produtos. Além 
disso, 69% dos consumidores desejam que os anunciantes falem a 
respeito do que estão fazendo para contribuir com a sociedade. E 
72% esperam que as marcas liderem iniciativas de impacto positivo, 
principalmente em tempos de incerteza. 

“Ao mesmo tempo que as pessoas buscam avanços tecnológicos, 
também prezam por privacidade e responsabilidade social. E, 
quando usamos a tecnologia a favor da publicidade, o que chama 
mais atenção é que os consumidores querem comunicação 
personalizada. Por outro lado, esperam privacidade de dados e 
também cobram das marcas um posicionamento mais humano, 
levando em conta o momento em que a sociedade vive e do que 
necessita. Isso significa que as marcas devem exercer um papel 
humano para além das categorias ou serviços em que atuam”, 
explica Renata de Andrade, Senior Manager Global Strategy do 
Yahoo.

E essa consideração por parte das pessoas, apontada por Renata, 
não se limita a projetos de impacto, mas possuem relação direta 
com valores e propósitos. Neste contexto, 67% das pessoas ouvidas 
afirmam comprar de uma marca quando seus valores sociais se 
alinham a valores como liberdade de expressão e diversidade, por 
exemplo. “Trabalhamos com marcas centenárias que precisam se 
reinventar todos os dias. Isso faz com que os resultados imediatos, 
de curto e médio prazos se tornem possíveis, ao mesmo tempo em 
que estamos empenhados em construir identidades e participação 
na vivência cotidiana e comportamental dos nossos consumidores”, 
explica Marco Frade, Head de Mídia, Digital e CRM na Diageo.
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1  NOVOS COMPORTAMENTOS
  Propósito, causas e impacto social efetivo

“O consumidor 
sempre deve 
ser a base 
da estratégia”

De acordo com Marco Frade, Head de Mídia, Digital e CRM da 
Diageo, o consumidor no centro da estratégia requer, na prática, 
uma mudança estrutural, principalmente focada em novas 
dinâmicas de gestão e formação de equipes de uma empresa. “O 
desafio é fazer com que todas as áreas da companhia entendam 
que o consumidor é a base da estratégia, ou seja, nosso desafio 
é trabalhar com consumer centricity em todos os pontos de 
contato das marcas da Diageo, seja em off trade, on trade ou em 
participações em eventos”, explica.

EXPERIÊNCIA E TECNOLOGIA 

“A tecnologia permite pensar em escala, fazer com que as 
marcas participem, de forma inteligente e natural, da jornada de 
consumo.  Trabalhamos com user cases que se conectam com 
os consumidores em diversos momentos para abrir o canal de 
conhecimento das marcas e produtos. Outra vantagem advinda 
da tecnologia é a surpresa em relação ao tipo de abordagem, 
que conecta e engaja com suas preferências e crenças, de forma 
disruptiva de seu cotidiano, criando sensações de acolhimento e 
participação em suas atividades diárias.” 
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1  NOVOS COMPORTAMENTOS
  Propósito, causas e impacto social efetivo

JORNADAS FLUÍDAS 

“Nosso produto depende da experimentação, ninguém compra 
uma garrafa de whisky antes de experimentar um drink nos 
bares, restaurantes, baladas e eventos com forte presença da 
marca e participando da ativação que acompanha o momento de 
celebração dos consumidores com seus pares, amigos e familiares.  
Logo, nosso foco está mesmo em oferecer esses momentos para 
estabelecer um relacionamento genuíno com os consumidores e 
ativá-los em momentos de compra, seja nos PDVs físicos ou nas 
plataformas de e-commerce.”

EXPERIÊNCIA E TECNOLOGIA 

“Em nosso negócio, estamos olhando para três pilares básicos em 
termos de tendência de consumo e tecnologia, para inserirmos 
nossas marcas.  O primeiro está relacionado ao crescimento 
das live-commerces em diversas plataformas, que favorecem 
a disseminação de conteúdos ligados a drinks, receitas e 
identificação com influenciadores. O segundo diz respeito ao 
aumento do consumo de realidade aumentada, que possibilitará 
experiências 3D com receitas de drinks e reconhecimento de 
garrafas de forma inusitada e surpreendente. O terceiro são 
justamente questionamentos acerca do tipo de experiência de 
metaverso que melhor corporifica o value proposition de nossas 
marcas, que podem estar ligadas a experiências de reprodução de 
baladas, shows e festas para maximizar e escalar as oportunidades 
de interações.”
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1  NOVOS COMPORTAMENTOS
  Propósito, causas e impacto social efetivo

“O humano 
prevalece 
e as marcas 
sabem disso”

Daniela Galego, Head de Negócios no Yahoo Brasil, reforça 
que a retomada, após um momento complexo e difícil como a 
pandemia, molda hábitos e altera comportamentos, exigindo 
novas ações e posturas por parte das marcas. “Alguns hábitos foram 
profundamente alterados, parte com ajuda da tecnologia, parte 
com as novas necessidades, trazidas por essa reconfiguração social. 
Acredito que o humano sempre prevalecerá e as marcas sabem 
disso. Nesse sentido, vejo a tecnologia como uma grande aliada 
para gerar conexões, inclusive emocionais, com consumidores.”

PROJETOS ÚNICOS E INOVADORES 

“Acredito que consumidores esperam ser cada vez mais 
surpreendidos pelas marcas nesse novo momento da relação. 
Eles estão ansiosos por projetos únicos, que os coloquem como 
protagonistas, isto é, no centro da comunicação. Isso tem tudo a ver 
com o novo tratamento da privacidade, por exemplo. As pessoas 
continuam interessadas em receber ofertas ajustadas aos seus 
perfis, customizadas, mas só precisam entender qual é a vantagem 
em trocar seus dados para isso. Marcas que gerarem cada vez mais 
valor para essa relação serão privilegiadas e terão mais share of 
wallet e mind.”
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1  NOVOS COMPORTAMENTOS
  Propósito, causas e impacto social efetivo

ESCALABILIDADE E ASSERTIVIDADE 

“Quando se fala do uso de tecnologia para proporcionar experiência 
de mídia aos consumidores e soluções para os anunciantes sempre 
se aborda a escalabilidade e assertividade na entrega de forma 
customizada, contextualizada, e todos os benefícios associados 
às ferramentas como as soluções de brand safety, controles de 
bots e fraudes. Isso vale tanto para o consumidor que está sendo 
impactado por uma comunicação mais adequada ao seu perfil e 
interesse, como para os anunciantes na certeza de garantir que não 
haja dispersão de investimentos e nem uma abordagem excessiva 
ou repetitiva da sua oferta.” 
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84%  “O papel das marcas na sociedade vai além de apenas vender 
produtos.”

69%  “Quero que os anunciantes falem a respeito do que estão 
fazendo para ajudar a sociedade.”

72%  “Espero que as marcas liderem e causem um impacto positivo 
na sociedade durante tempos de incerteza ou desconforto 
social.”

67%  “Sou mais inclinado a comprar de uma marca quando seus 
valores socais se alinham aos meus.”

Fonte: Human Advertising Insights - Hibou

1  NOVOS COMPORTAMENTOS
  Propósito, causas e impacto social efetivo
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2  HIPERCONECTIVIDADES
  Experiência e decisão na ponta dos dedos

O brasileiro está cada vez mais conectado em um número 
diversificado de canais e plataformas. De acordo com o estudo 
da Hibou, os consumidores do Brasil passam, em média, 9,5 
horas conectados para trabalho e lazer. Além disso, eles possuem, 
em média, 60 aplicativos instalados em seus smartphones. A 
maior parte desse tempo é destinada a atividades profissionais e 
educacionais. No caso do lazer, tempo expressivo vai para filmes e 
séries, uso de redes sociais e leitura.
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2  HIPERCONECTIVIDADE
  Experiência e decisão na ponta dos dedos

De acordo com o eMarketer, em 2022, o mobile será decisivo na 
atração de investimentos em publicidade digital. Além disso, os 
apps tornaram-se plataformas importantes neste contexto. “Os 
consumidores buscam sempre praticidade e rapidez no processo 
de compra. Os apps nada mais são do que um facilitador para 
todo esse caminho: seja armazenando informações, ou até mesmo 
histórico, e facilitando o consumo no meio digital. Assim dizendo, 
as marcas devem ter um direcionamento claro para o ambiente 
mobile, seja por meio de campanhas específicas, estratégias de 
mídia, layouts adequados e, principalmente, mensagens claras e 
objetivas para o consumidor”, explica Rafael Krausz, Sales Manager 
Brasil (CPG, Apps & Entertainment) do Yahoo. 

Ainda de acordo com o estudo, essa experiência e rapidez que os 
consumidores buscam em novos canais de consumo digital se dão 
da seguinte maneira: 63% acreditam que a praticidade, em si, já é um 
elemento importante de compra e 68% apreciam a conveniência 
de receber seus produtos em casa. Para 61% dos entrevistados, 
facilidade no acesso a produtos e serviços é fundamental, 63% 
consideram comparação de preços potencializada pela tecnologia 
como vantagem competitiva e 53% esperam anúncios mais claros 
nessa jornada.
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2  HIPERCONECTIVIDADE
  Experiência e decisão na ponta dos dedos

Para Marcela Lanna, Mídia e BI Manager na Volkswagen do 
Brasil, toda essa conveniência, experiência e agilidade dependem 
do bom equilíbrio entre tecnologia e gestão. “Neste sentido, a 
tecnologia vem para ajudar nas análises dos milhões de sinais 
que os usuários deixam em todas as plataformas digitais e, assim, 
tornar as ações escaláveis. É por meio dela que podemos melhorar 
a relação entre marca e consumidor. Mas, vale ressaltar que nada 
disso é possível sem pessoas gerenciando e auxiliando nas análises 
e sinais”, destaca. 

A hiperconectividade traz oportunidades, mas também desafios 
para as marcas. A pesquisa constatou que, no consumo digital, a 
atenção total que uma pessoa direciona a algo é superior a 50% 
somente no caso de streaming com ausência de publicidade. Para 
outros tipos de conteúdo, a o tempo de retenção é cada vez menor. 
Além disso, a atenção também está fragmentada, o que faz com 
que a jornada de consumo também migre entre devices.
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2  HIPERCONECTIVIDADE
  Experiência e decisão na ponta dos dedos

“Nem sempre 
o que o 
consumidor 
fala reflete seu 
comportamento”

Marcela Lanna, Mídia e BI Manager na Volkswagen do Brasil, 
reforça que demandas de médio e curto prazos versus o olhar para 
as tendências é um equilíbrio necessário para qualquer área de 
marketing. “Essa dualidade é muito grande em qualquer empresa. 
Nós, profissionais de marketing, sabemos da importância de 
construção de uma marca frente ao consumidor, de entregar a 
ele mensagens que o ajudem durante todo o processo de compra, 
de forma que a marca e o produto sejam escolhidos ao final da 
jornada, que costuma ser longa.”

O PONTO DE EQUILÍBRIO 

“Creio que existem dois caminhos para que isso ocorra. O primeiro 
é entender o comportamento do consumidor. Muitas vezes o que 
ele fala não reflete seu comportamento. Por isso, nós estamos 
sempre preocupados com os desejos, ouvindo, mas também 
acompanhando os sinais. Já o segundo é o planejamento de médio 
e longo prazos para que consigamos unir a jornada do consumidor 
e a necessidade de resultados da marca.” 



PLAYBOOK       HUMAN ADVERTISING INSIGHTS 16

2  HIPERCONECTIVIDADE
  Experiência e decisão na ponta dos dedos

TECNOLOGIA, MARCAS E PESSOAS 

“A tecnologia vem para ajudar nas análises dos milhões de sinais 
que os usuários deixam em todas as plataformas digitais e, assim, 
tornar as ações escaláveis. É por meio dela que podemos melhorar 
a relação entre marca e consumidor. Mas, vale ressaltar que nada 
disso é possível sem pessoas gerenciando e auxiliando nas análises 
e sinais.”

ALWAYS BETA 

“Eu ouvi de um colega que nossos projetos são always beta e, 
para mim, essa é a tendência.  Acredito que temos que seguir três 
pilares: testar, mensurar e, principalmente, escutar. No momento 
em que escutamos, testamos e mensuramos, damos oportunidade 
para aprender e entender se aquilo que estávamos habituados a 
fazer pode continuar ou se deve melhorar. Isto porque você está 
dando espaço para ouvir uma nova forma, um novo processo e até 
mesmo um novo estilo de fazer. O insight surge neste momento. O 
famoso ‘estalo’ vem desta possibilidade de manter ou refazer o que 
antes era feito. E, as tecnologias são essenciais na facilitação desse 
processo, nos ajudando a mapear, estudar e colaborar na análise 
de consumo, aproximando cada vez mais a marca do cliente.”
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2  HIPERCONECTIVIDADE
  Experiência e decisão na ponta dos dedos

“Integração 
é o grande 
desafio para 
o varejo”

Hiperconectividade leva o varejo, um dos grandes termômetros 
de consumo, a ter que repensar toda sua estratégia de integração. 
De acordo com Guilherme Assumpção, Sales Manager de 
Varejo Brasil do Yahoo, isso faz com que a indústria diversifique 
iniciativas e amplie suas possibilidades de conexão, conteúdo, 
transação e, principalmente, entrega de experiências fluídas para 
os consumidores. “Além disso, os varejistas investem cada vez mais 
em tecnologias que visam a diminuir a fricção da conversão e 
transação comercial.”

TRANSFORMAÇÃO ACELERADA 

“O varejo está se transformando de maneira cada vez mais rápida. 
Hoje, a transação financeira de compra se dá de diversas maneiras 
e contextos. Vemos cada vez mais a indústria varejista investindo 
em iniciativas de conteúdo que proporcionam experiências com 
foco em vendas.”
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2  HIPERCONECTIVIDADE
  Experiência e decisão na ponta dos dedos

TECNOLOGIA E EXPERIÊNCIA 

“Além disso, os varejistas investem cada vez mais em tecnologias 
que visam a diminuir a fricção da conversão e transação comercial. 
Seja por meio de auto-check out nas lojas físicas, pagamentos via 
PIX, QR Codes, WhatsApp, social selling, não importa. Acima de 
tudo, a ideia é tornar a transação financeira possível em qualquer 
momento da jornada de compra.”

O DESAFIO DA INTEGRAÇÃO 

“Integração é, sem dúvida, um enorme desafio para as marcas. Para 
conseguir  comunicar-se com o cliente certo, no momento certo e 
no contexto certo, são necessárias diversas tecnologias trabalhando 
em conjunto. Sem a integração adequada, a mensuração de toda 
a efetividade da ação fica comprometida. Uma vez integradas 
de maneira adequada, a questão da visualização dos dados 
também é fundamental, pois eles precisam ser acionáveis e trazer 
aprendizados e insights relevantes para o negócio.”
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9,5  É a média de horas que o brasileiro passa na internet 
diariamente

60  É a quantidade média de apps instalados em um smartphone

70%  É o percentual das famílias que jogam

76%  É a média dos consumidores que seguem uma marca nas 
redes sociais em busca de promoções

Fonte: Human Advertising Insights - Hibou

60
apps

2  HIPERCONECTIVIDADE
  Experiência e decisão na ponta dos dedos
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3  O PODER DA INFLUÊNCIA
  Conteúdo como elemento de confiança

Neste contexto de marcas aliadas a propósito e relacionamentos 
construídos a partir de um número cada vez maior de plataformas, 
os agentes de influência nas relações também ganham novos 
significados. De acordo com a pesquisa, os amigos são os novos 
influenciadores e as redes sociais, em especial o Instagram, seguem 
sendo relevantes para grande parte dos entrevistados. Quando um 
influenciador digital coloca algum conteúdo patrocinado, 40% dos 
seguidores, de alguma forma, buscam entender e conhecer sobre 
o produto, se ele tiver pertinência com quem o está divulgando; 
31% pulam o post, mas não se incomodam com a propaganda. 

Essa relação mostra que a escolha dos influenciadores vai muito 
além de números. Valores, tom de voz e assuntos devem coincidir. 
Vale considerar que a persona pública de um influencer é 
costumeiramente mais fluida que a de um artista ou atleta. Apenas 
40% abraçam mais facilmente a mensagem (melhor se tiver relação 
com o conteúdo do canal ou perfil do orador), com 31% ainda não 
reativo e o último terço, 29%, rejeitando o meio. Ainda assim, é a 
maneira mais direta de fazer uso das redes de troca, pertencimento, 
penetrar em nichos e fazer parte da tribo.

Para Marcela, da Volkswagen, o teste para conhecer o consumidor 
e, logo, o ponto de influência, é cada vez mais fundamental. “No 
momento que escutamos, testamos e mensuramos, damos 
oportunidade para aprender e entender se aquilo que estávamos 
habituados a fazer pode continuar ou se deve melhorar. 
Isto porque você está dando 
espaço para ouvir uma nova 
forma, um novo processo e até 
mesmo um novo estilo de fazer. 
O insight surge neste momento. 
O famoso ‘estalo’ vem desta 
possibilidade de manter ou 
refazer o que antes era feito”, 
destaca.



PLAYBOOK       HUMAN ADVERTISING INSIGHTS 21

3  O PODER DA INFLUÊNCIA
  Conteúdo como elemento de confiança

“Ampliação 
de pontos 
de contato é 
uma grande 
oportunidade”

Peterson Fernandes, Sales Manager Brasil do Yahoo, utiliza 
o setor de auto para representar as oportunidades e desafios 
de um segmento e como eles espelham também a estratégia, 
principalmente considerando quanto as características e 
transformações de uma indústria também afetam a estratégia de 
jornadas e comunicação.

REVOLUÇÃO CONSTANTE 

“De fato, o setor automobilístico está em uma revolução constante. 
Sob a ótica da jornada de compra, ela está mais dinâmica do 
que nunca, e o consumidor está cada vez mais acostumado a 
pesquisar de maneira digital sobre as suas escolhas e, por fim, 
chegar à concessionária para a conclusão da compra com a 
decisão já tomada. Fruto disso é a redução do número de visitas a 
concessionárias para efetuar uma compra, o que mostra um cliente 
empoderado de conhecimento sobre os produtos.”
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3  O PODER DA INFLUÊNCIA
  Conteúdo como elemento de confiança

PONTOS DE CONTATO 

“Neste contexto, a oportunidade que se apresenta para as marcas 
é a ampliação dos pontos de contato com o consumidor, com uma 
comunicação imersiva, informativa e customizada, de acordo com 
o interesse do usuário, ou seja, com uma mensagem adequada 
para o momento do consumidor, pois, no fim, ele sempre deve ser 
o centro de toda a estratégia.”

SEGMENTAÇÃO E INTERAÇÃO 

“Seguindo a lógica da ampliação dos pontos de contato com o 
consumidor, o CTV e plataformas de streaming são um caminho 
sem volta. Digo isso porque o consumidor já está mudando sua 
atenção e audiência para esses devices. Segundo dados das TVs 
conectadas Samsung, o tempo gasto em serviços de streaming 
já é maior do que o de TV linear. Ou seja, para continuarem a 
comunicação e a conversa com os usuários, as marcas precisarão 
acompanhar esse comportamento e investir neste novo meio.”
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3  O PODER DA INFLUÊNCIA
  Conteúdo como elemento de confiança

“Gerir 
inúmeras 
frentes é 
um desafio”

André Gramorelli, Strategic Media Planning da Meta, reforça 
que as marcas devem sempre estar alinhadas com os anseios do 
consumidor e não mais impor ou antagonizar essa relação. “Se existe 
este antagonismo é sinal de que o negócio não está estruturado de 
maneira sólida e, em algum momento, os dois pólos vão se afastar 
tanto que o serviço, produto e marca deixarão de ser relevantes. 
Transformar os anseios do consumidor em uma oportunidade de 
negócio é um desafio, mas é necessário para que resultados de curto 
prazo não se transformem em um desastre de longo prazo”, explica.

COMPLEXIDADE NOS PONTOS DE CONTATO 

“Do lado do consumidor, a tecnologia permitiu uma maior variedade 
e complexidade nos pontos de contato entre ele e a marca. Do 
atendimento e compra via WhatsApp à descoberta de um produto 
no TikTok, a tecnologia permitiu às marcas, serviços e produtos 
permearem a vida do consumidor de forma mais abrangente - o que 
pode ser um risco se não administrado corretamente. Gerir inúmeras 
frentes se torna um desafio maior à medida que o consumidor está 
mais exigente. Do lado dos anunciantes, as disciplinas de Martech 
ou Adtech permitiram otimizar e automatizar diversas rotinas que 
vão desde gestão de interação, CRM, até compra de mídia.”
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3  O PODER DA INFLUÊNCIA
  Conteúdo como elemento de confiança

EQUILÍBRIO DE LONGO PRAZO 

“Todos estão à procura desta grande “previsão de tendências” para 
ser a primeira marca/anunciante a surfar uma nova onda. Em um 
mercado em que inovação e pioneirismo se tornaram um santo 
graal, uma marca precisa balancear este approach reativo - de 
entender, reagir e operar baseado em uma nova tendência de 
mercado e/ou de comportamento - a um approach ativo, de como 
sua marca pode efetivamente se tornar um dos players que ajudam 
a reger e moldar tendências. Isto não significa que todas as marcas 
serão Nikes, Apples ou qualquer outra “lovebrand” que já alcançou 
este patamar. Mas, sim, entender como cada marca, dentro de seu 
respectivo mercado e nicho, pode ser protagonista. É aí que entra a 
tecnologia, pois ela permite hoje, com maior facilidade, que marcas 
se engajem com consumidores e clientes e resolvam problemas 
reais, que impactam a vida das pessoas.”

NOVAS PLATAFORMAS 

““CTVs e Games são dois mundos à parte. CTVs representam a fusão 
entre uma plataforma tradicional e consagrada (a TV) e o modelo 
operacional digital, que permite quase completa rastreabilidade. O 
inventário disponível em CTVs cresce exponencialmente no Brasil - 
e deve dar mais um salto com a tradicional venda de TVs por ocasião 
da Copa do Mundo a cada quatro anos. Ao final de 2022 teremos 
ainda mais CTVs, o que expandirá ainda mais este inventário 
altamente qualificado. Vemos que quase todas as métricas de 
eficiência para vídeo são otimizadas em CTVs, quando comparadas 
ao ambiente digital mais amplo, com enfoque em mobile. Games 
são uma realidade nova, com uma comunidade já muito grande e 
ainda em expansão, que movimenta US$ 220 bilhões em um ano. 
Marcas obviamente entram e continuarão entrando neste campo, 
ainda mais considerando que games muitas vezes são o primeiro 
passo de uma marca em plataformas do Metaverso.”
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72%  Redes Sociais

58% Portais 

46% WhatsApp

32%  TV a cabo 

31% YouTube

25%  TV aberta 

12% Rádio

9%  Podcasts 

8% Blogs

5%  Jornais

Fonte: Human Advertising Insights - Hibou

3  O PODER DA INFLUÊNCIA
  Conteúdo como elemento de confiança
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4  MÚLTIPLOS FORMATOS
  TVs conectadas, games, metaverso e Cia...

A mudança de comportamento, tecnologias cada vez mais 
sofisticadas e o acúmulo de tendências culturais e de consumo de 
conteúdo vêm ampliando de forma significativa as possibilidades 
e os novos canais. Muitos deles ainda estão em estágio inicial 
de experimentação, outros com possibilidades, ferramentas e 
dinâmicas mais estabelecidas. A pesquisa identificou, por exemplo, 
a alta penetração das TVs conectadas, bem como o aumento no 
consumo de games, a ampliação da discussão sobre o metaverso 
e, até mesmo, o uso de tecnologias imersivas como realidade 
aumentada. 

TVS CONECTADAS
De acordo com o estudo, a Smart TV já tem alta penetração e 
lidera entre os gadgets mais presentes na casa dos brasileiros. Ela 
é apontada como a preferência por 74% das pessoas, seguida pelos 
assistentes de voz, com 22%, e relógios inteligentes, com 21%. “O 
vídeo é o formato de conteúdo mais potente e as TVs conectadas 
vieram para ampliar esse espaço. Esse formato ganhou grande 
escala durante a pandemia e, por garantirem momentos de 
conexão entre marcas e pessoas, têm sido altamente demandados 
pelos clientes. No caso do Yahoo, podemos, por meio de nossas 
plataformas, encontrar os usuários em qualquer device, formato, 
inventário e canal. Portanto, CTV entra como mais um ponto de 
contato importante na estratégia digital das marcas”, explica 
Renata de Andrade.
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4  MÚLTIPLOS FORMATOS
  TVs conectadas, games, metaverso e Cia...

Ainda de acordo com a executiva, o Yahoo possui soluções 
proprietárias e conta com parceiros 3rd party para tornar viáveis 
essas aferições. “Até mesmo para canais como as próprias TVs 
conectadas e o Digital Out of Home (DOOH) com os quais tínhamos 
certa dificuldade em trazer resultados efetivos. Essas parcerias são 
essenciais para que a gente consiga garantir uma abordagem 
completamente agnóstica para os anunciantes, permitindo que 
seja feita praticamente uma auditoria daqueles resultados. Afinal, 
não é apenas a plataforma de compra que está falando se sua 
campanha performou bem ou mal, trazemos institutos terceiros 
para endossar e garantir  ainda mais confiabilidade aos números”, 
conclui Renata.

Marco Frade, da Diageo, explica que CTV é um meio de mídia 
que cresce em relevância nas estratégias das marcas da empresa. 
“Se, por um lado, a audiência de streaming e outros gadgets 
conectados aumenta o alcance e interesse dos usuários e, por 
conseguinte, as marcas precisam acompanhar esse movimento 
de mídia, por outro, temos a possibilidade aberta de produzirmos 
conteúdos proprietários e exclusivos com as plataformas de CTV, 
totalmente tailor made para os territórios das marcas de bebidas 
destiladas. Isso faz com que o engajamento cresça em relação às 
marcas da Diageo e melhore nosso quality score de mídia”, destaca 
o executivo.



PLAYBOOK       HUMAN ADVERTISING INSIGHTS 28

4  MÚLTIPLOS FORMATOS
  TVs conectadas, games, metaverso e Cia...

GAMES E METAVERSO
No caso de games, a pesquisa mostra que 70% das famílias jogam 
e 45% consideram positivo patrocinar jogos. E quando se fala de 
conteúdo patrocinado nos jogos, 25% não pensaram a respeito, 
23% acham que OK receber algo de graça pela inserção de uma 
marca no ambiente do jogo.

“Com relação ao metaverso, ainda é uma experimentação que 
suscita dúvidas.  O que queremos de fato?  Reproduzir esse mundo 
atual em que estamos?  Com que propósito?  Há ainda desafios 
em relação às questões do mundo real que precisam ser resolvidas 
e que não deveriam migrar para o metaverso. É sobre a prática de 
metaverso que melhor corporifica o value proposition de nossas 
marcas que podem estar ligadas a experiências de reprodução de 
baladas, shows e festas para maximizar e escalar as oportunidades 
de interações, entre outras”, diz Marco Frade.



PLAYBOOK       HUMAN ADVERTISING INSIGHTS 29

4  MÚLTIPLOS FORMATOS
  TVs conectadas, games, metaverso e Cia...

O papel
das agências
Fernanda Bittar, especialista em agência do Yahoo no Brasil, 
reforça a importância das parcerias com as agências. “Com o mercado 
cada vez mais pulverizado e as verbas mais concorridas, o Yahoo tem 
sido um parceiro fundamental quando pensamos sobre formatos 
emergentes e como educar as agências nessas novas frentes.” Ela 
destaca que “ao mesmo tempo em que estamos falando de mídias 
já bem difundidas como o vídeo, estamos planejando-as dentro de 
um mesmo ecossistema de DSP e incluindo-as de fato na jornada 
do consumidor, conseguindo tirar mais insights e aprendizados 
sobre o formato em cada etapa do funil”, diz, destacando que, neste 
contexto, o Yahoo traz discussões sobre esse ecossistema, melhores 
práticas e capacitação dos times.
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58%  Streaming

50%  Uso de VR

47%  Games

32%  Smart TV

Fonte: Human Advertising Insights - Hibou

4  MÚLTIPLOS FORMATOS
  TVs conectadas, games, metaverso e Cia...

O nível de atenção nas atividades varia muito, mas o streaming é o 
mais “exclusivo” da lista do brasileiro.
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“As pessoas buscam 
avanços tecnológicos, 
privacidade 
e responsabilidade 
social.”

5  EM PERSPECTIVA
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Atualmente, a relação entre marca e consumidor está baseada 
em alguns pilares estratégicos, entre os quais Content Commerce, 
Comunicação Cookieless e Interdependência Social, segundo a 
pesquisa Human Advertising Insights, apresentada por Renata de 
Andrade, do Yahoo, durante o MMA Impact Brasil 2022, que ocorreu 
em abril, na cidade de São Paulo. 

“Em primeiro lugar, estamos falando de pessoas. É preciso estar 
presente em toda jornada, em diversos pontos de contato: games, 
TV conectada, vídeo, entre outras. Tem que pensar que esse usuário 
não quer compartilhar seus dados, ele quer privacidade, que as 
marcas abracem algumas causas importantes para ele e para a 
sociedade também”, disse a executiva na apresentação da pesquisa, 
complementando o papel do levantamento nesta entrevista.

O que destacaria como três premissas básicas que 
devem nortear as marcas nos próximos meses, levando 
em consideração um contexto de consumidores cada 
vez mais conectados? 

Segundo os insights coletados na pesquisa, eu diria que as 
premissas básicas passam pelos três pilares identificados durante 
a construção desse estudo: Content Commerce: a reinvenção 
dos canais de comércio guiada pela hiperconectividade social; 
Comunicação Cookieless: a potência dos dados proprietários e 
dos contextos seguros; e Interdependência Social: a consciência 
corporativa e o foco na construção de pilares ESG.

5  EM PERSPECTIVA
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Do ponto de vista de humanização, o que chama mais a 
atenção na exigência (consciente ou inconsciente) das 
pessoas sobre o papel que as marcas desempenham em 
suas vidas? 

Ao mesmo tempo que as pessoas buscam avanços tecnológicos, 
também querem privacidade e responsabilidade social. E quando 
usamos a tecnologia a favor da publicidade, o que chama 
mais atenção é que os consumidores querem comunicação 
personalizada, mas, por outro lado, esperam privacidade de dados. 
Também, cobram das marcas um posicionamento mais humano 
levando em conta o momento que a sociedade vive e do que 
necessita, ou seja, as marcas devem exercer um papel humano 
para além das categorias ou serviços em que atuam. 

Qual o principal desafio das marcas, independentemente 
do segmento, em trazer equilíbrio para as jornadas, 
comunicação e no desenvolvimento de relação com os 
consumidores?

Acredito que o maior desafio das marcas seja cumprir esse papel 
humano que mencionamos. Para mais de 70% dos consumidores 
entrevistados, elas devem liderar o impacto positivo na sociedade. 
Para eles, marcas que se importam são aquelas que agem agora, 
e, portanto, esse equilíbrio entre comercialização, comunicação e 
ações é o que determina a admiração e fidelidade na relação com 
os consumidores.

5  EM PERSPECTIVA



PLAYBOOK       HUMAN ADVERTISING INSIGHTS 34

Pode comentar as soluções do Yahoo orientadas a 
games e CTV e como essas plataformas atendem a essa 
demanda identificada na pesquisa? 

O vídeo é o formato de conteúdo mais potente e as TVs conectadas 
vieram para ampliar esse espaço. Já o game é o que temos de mais 
próximo hoje para a entrada no metaverso, apesar de ainda ser um 
ambiente em construção. Esses dois formatos ganharam grande 
escala durante a pandemia e, por garantirem momentos de 
conexão entre marcas e pessoas, têm sido altamente demandados 
pelos clientes. 

Em termos de tendências, quanto essas plataformas têm 
se mostrado relevantes e em quais outras vocês apostam 
no médio e longo prazos?

Apostamos que o vídeo continuará sendo um grande propulsor de 
atenção dos consumidores em todas as suas frentes: streaming, 
vídeos curtos e CTV. Durante a pandemia, houve a ascensão desse 
formato e ele vem se consolidando dia após dia. Como falamos, 
games também têm esse impacto. Acreditamos que a jornada 
dos games será cada vez mais imersiva, potencializando o que 
entendemos por metaverso atualmente. De maneira geral, as 
marcas devem estar atentas ao que está acontecendo, cumprindo 
os planos estratégicos com um olhar no presente e outro no futuro. 

O ideal é construir ativamente 
uma base sólida no hoje e 
haver também o espaço de 
experimentação, de testes, para 
mapear o que será importante 
no futuro.

5  EM PERSPECTIVA
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6  COOKIELESS E TRANSPARÊNCIA

Do ponto de vista da transparência e privacidade de dados, os 
consumidores estão cada vez mais atentos. O estudo mostra 
que a grande recorrência de fraudes, principalmente durante a 
pandemia, fortaleceu a ideia da internet como um espaço inseguro 
e vulnerável. Logo, compartilhar os dados pode ser um risco na 
percepção das pessoas, o que exige das marcas maior atenção às 
plataformas que utilizam e parceiros que possuem.
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6  COOKIELESS E TRANSPARÊNCIA

Neste contexto, 56% das pessoas ouvidas preferem compartilhar 
o mínimo de informações e escolher o que pode ou não ser 
compartilhado. Já 28% preferem manter a privacidade absoluta, 
mesmo que isso seja mais trabalhoso na hora de buscar 
algum produto ou informação. 64% não utilizam programas de 
bloqueadores de anúncios e 50% sabem o que são cookies ante 
os 34% que não sabem do que se trata. Já 32% aceitam sempre a 
política de cookies e 62% apenas às vezes. Ainda 49% nunca leem 
as políticas antes de aceitar ou recusar - apenas 10% sempre leem e 
65% não concordam com o compartilhamento de informações por 
meio dos cookies, mesmo que autorizados. 

“O desafio que agora se apresenta está muito relacionado ao fim 
dos cookies e todas as implicações quanto ao uso dos dados de 
terceiros, que foi a base de atuação da indústria nos últimos anos. 
Nesse sentido, enxergo com uma ótica otimista para o Yahoo, 
que vem se antecipando para criar soluções relacionadas ao final 
dos cookies, que permitem aos anunciantes se conectarem com 
seus públicos mais relevantes. Entendemos que, à medida que o 
ecossistema publicitário se distancia dos cookies e dos IDs de apps 
– e a legislação referente à privacidade passa por transformações 
–, anunciantes e publishers precisam de soluções que os ajudem 
a alcançar o consumidor de maneira relevante e significativa”, 
destaca Daniela Galego, do Yahoo.
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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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