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1 vs. 2
retargeters
Por que um único parceiro de retargeting
é melhor que dois

1 VS. 2 R E TA RG E T E R S

Quando a Criteo realizou a pesquisa “State
of Ad Tech”, descobrimos que anúncios display e
de retargeting eram a tática de marketing preferida.
Nenhuma novidade nisso. A maioria dos profissionais de marketing de performance
sabe muito bem o poder do retargeting dinâmico. Anúncios hiper-relevantes que
impactam os visitantes online que mostraram interesse nos seus produtos ou serviços
podem elevar o ROI — além de permitir rastreabilidade e controle.
Em geral, isso é feito por meio de um parceiro de retargeting. E, como os profissionais
de marketing normalmente começam usando um único parceiro de retargeting,
uma dúvida básica sempre surge:
Devo usar apenas um fornecedor de retargeting ou várias soluções
de retargeting?
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O cenário dos publishers
Diferentes retargeters têm diferentes abordagens e diferentes recursos para
oferecer. No começo da década de 2010, era totalmente possível que um
determinado fornecedor tivesse acesso único e exclusivo a determinados
usuários e inventários de publishers.
No entanto, após a revolução do RTB (bid em tempo real), apenas um pequeno
número de fornecedores têm realmente inventários e usuários exclusivos.
A maioria usa ad exchanges de RTB para a maior parte do inventário de
seus anúncios — muitas vezes, para todo o inventário. Essas plataformas
de ad exchange são abertas a muitos bidders e, portanto, não representam
inventários ou usuários exclusivos ou incrementais.
É possível que um retargeter tenha inventários preferenciais fora das exchanges
de RTB. O “Criteo Direct Bidder” é um ótimo exemplo dessa vantagem.
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Ad exchanges de RTB
ANUNCIANTE A

A exchange de RTB aberta é um grande negócio: ela permite
que qualquer anunciante dê lances (bids) de maneira competitiva,
mostrando um anúncio a um determinado usuário. O retargeting
dinâmico aproveita ao máximo essa capacidade de determinar
com precisão o valor do seu anúncio para cada usuário
e de definir um bid estrategicamente. Quando seu parceiro de

ANUNCIANTE B

retargeting vence os leilões de RTB (e mostra os seus anúncios),
você alavanca as vendas e o ROI.
Quando você usa uma única solução de retargeting, todos os
seus bids são coordenados e alinhados para maximizar o ROI.
Seu parceiro de retargeting entende quanto o valor de cada
anúncio display subsequente diminui, oferece apenas a frequência
certa para cada cliente e certifica-se de oferecer a melhor
experiência de usuário possível.

ANUNCIANTE C
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O mundo dos
múltiplos retargeters

O conflito de bids em ação:
Retargeter 1
Bid de R$ 6,00
Leilão

O cenário começa a ficar complicado quando dois retargeters
recebem acesso ao mesmo usuário. Há dois problemas fundamentais

Usuário

O anunciante
paga um bid
maior: R$ 9,00

Bid de R$ 9,00

que ocorrem quando os profissionais de marketing decidem usar dois

Retargeter 2

parceiros para a mesma finalidade.

1

Conflito de bids

2

Cegueira de frequência

Como a maioria dos anúncios de retargeting é vendida através

É essencial que cada usuário receba somente o número de

de uma exchange de RTB, os dois retargeters darão bids (em

anúncios certo — e que sejam hiper-relevantes. A cegueira

seu nome) para o mesmo usuário. Chamamos isso de conflito de

em relação à frequência ocorre quando o retargeter 1 não

bids. Trata-se de um mau negócio: usando o seu budget para

sabe quantos anúncios foram mostrados pelo retargeter

dar um bid contra si mesmo, você está simplesmente pagando

2 e vice-versa. Ainda pior, os usuários recebem uma quantidade

mais pela mesma impressão de anúncio.

exagerada de anúncios e acabam tendo uma experiência

Como os dois parceiros estão usando a mesma plataforma de
exchange, seus bids acabam indo um contra o outro e você tem
que pagar o preço máximo de todos os bids enviados em seu nome.

negativa com a sua marca. Por fim, os bids enviados por
qualquer um dos retargeters não refletem o valor real da
impressão de anúncio, pois o bid do retargeter não tem uma
visibilidade completa do número já mostrado de anúncios.

1 VS. 2 R E TA RG E T E R S

O que dizem os dados
Portanto, sabemos que dar bids contra si mesmo é um péssimo
negócio. Afinal de contas, você cria duas contas para dar lances no
eBay ou em outros leilões online? Mas, como calculamos a queda real
do ROI decorrente do conflito de bids e da cegueira de frequência?
Para responder a essa pergunta, a Criteo reuniu uma equipe
multifuncional de especialistas em leilões de RTB, ciência de dados
e marketing de performance. Criamos um modelo de simulação que
nos permite investigar a mudança de valor criada para um anunciante
quando ele muda de um para dois (ou até mesmo três) retargeters.
Nosso modelo também nos permite determinar o efeito específico
tanto do conflito de bids quanto da cegueira de frequência.

“Nossa estratégia é não misturar
retargeters no mesmo mercado.
Caso contrário, você incentiva
a canibalização e dá bids contra si
mesmo. Você acaba pagando duas
vezes pelo mesmo inventário.”
– Wojciech Soltys, Head de
Performance Marketing, Remix
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O que aprendemos:

O que fizemos

-22%

-8 pontos

-14 pontos

em redução do ROI do

dessa redução decorrem do

dessa redução decorrem da

anunciante mudando de um

conflito de bids

cegueira de frequência

-30%

-12 pontos

-18 pontos

em redução do ROI do

dessa redução decorrem do

dessa redução decorrem da

anunciante mudando de um

conflito de bids

cegueira de frequência

retargeter para dois retargeters

Conduzimos uma simulação de mais de 150 milhões
de anúncios display em um cenário com um retargeter
vs. dois retargeters (ou até mesmo três).
Determinamos o valor de cada opção para

retargeter para três retargeters

um anunciante.
Ajustamos vários parâmetros, como a divisão de
displays entre os retargeters 1 e 2 para entender como
as mudanças no sistema afetam a redução do ROI.

50/50
A perda de valor é maior quando a divisão de exposições do anúncio entre os dois retargeters
é mais próxima a 50/50 — a frequência de cegueira é maximizada nesse caso. No entanto,
até mesmo uma intrusão mais modesta, como uma divisão de 75/25, ainda viu 70% da destruição
de valor como o pior dos cenários.

Menos é mais
Mudar de um para dois retargeters destrói o valor do anunciante — e mudar de dois para três
retargeters destrói o valor adicional.

Novo valor
Quando o valor é formalmente “destruído”, o valor do anunciante vai para o publisher. Por isso,
quando os anunciantes usam vários retargeters (e pagam mais pelas mesmas impressões), é o seller
do inventário de anúncios quem lucra com a sobreposição de bids.
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Recomendação para
profissionais de marketing
1

Se você está usando apenas um retargeter, ótimo! Continue usando uma
solução de ponta, com o que há de melhor em tecnologia.

2

Se você está usando dois retargeters, repense sua estratégia e faça
um teste para confirmar se vale a pena trabalhar apenas com um.

3

Divida o cookie pool em populações A e B e aplique um retargeter ao
grupo A e um retargeter ao grupo B — mantenha o gasto total por cookie
o mesmo para as populações A e B. Depois, mensure todas as vendas
(não as vendas atribuídas) em cada população.
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Sobre a Criteo
Criteo (NASDAQ: CRTO) é a plataforma de publicidade para a internet
aberta, um ecossistema que favorece a neutralidade, a transparência
e a inclusão. 2.700 funcionários da Criteo trabalham em parceria com
mais de 18.000 marcas e varejistas e milhares de publishers em todo
o mundo para oferecer performance em escala em todos os canais,
aplicando avançado machine learning em bases de dados incomparáveis.
A Criteo empodera empresas de todos os tamanhos com a tecnologia
que elas precisam para conhecer e atender melhor seus clientes.

Pronto para começar? Entre em contato.

