


Previsões; 
Marketing e Comunicação 2019:

• Busca por Voz;

• Textos grandes com conteúdos profundos;

• Podcasts;

• Netflixização;

• Enfraquecimento das empresas de mídia;

• Anúncios no Whatsapp.

Fonte: Portal Comunique-se (Podcast 75 As previsões de 
comunicação e marketing para 2019)



Estudo da Kantar; 
O que deve permear a comunicação em 2019:

• Os consumidores não procuram mais produtos e sim experiências;

• O uso de dados será o norte de todas as comunicações publicitárias;

• Sofisticação do vídeo como um dos elementos fundamentais de consumo de mídia;

• Criatividade na construção da mensagem passa a ser trabalhada de forma mais 
sofisticada a fim de construir elos sólidos entre marcas, veículos e público-alvo;

• Quando uma marca ou veículo fazem uso de diversos canais de mídia, a eficiência na 
construção da mensagem é maior.

Rádio Multiplataforma!



Ser multiplataforma – ou deixar de ser convencional!

Internet

Rede Social

Ações
promocionais

Eventos
institucionais

Shows

Responsabilidade
social

Projetos
especiais

Impresso

Spot 30”

Mobile

EMISSORA DE RÁDIO
(transmitindo áudio)



Crescimento de 3%; 
Comparado ao mercado em 2018

Números do CEMP-MEIOS mostram 
movimento de R$ 7,67 bilhões com 
compra de mídia no 1º semestre de 2018 
(rádio perdeu 9% no comparativo 
2017 e 2018).

Veja ao lado o comparativo 1º 
semestre de 2017 e 2018



Novidadeiro e experimentador;

Profissionais brasileiros são os mais 
preocupados em aplicar a 
Inteligência Artificial (IA) nas 
estratégias de comunicação, indica 
Pesquisa Internacional da MSL. 

A pesquisa realizada em setembro/18 
ouviu profissionais que atuam em 
setores como mercado financeiro, TI, 
manufatura industrial, defesa, produtos de consumo, saúde, alimentos, agricultura, energia, 
automotivo e agências de comunicação.

O gráfico apresenta como a Indústria de Comunicação está implementando a IA em seu 
trabalho.





Destaques do Rádio; 
Atributos mais citados:

Atributos mais e menos 
associados aos diferentes canais:

Informação

Entretenimento

Relaxamento

51% 
37% 
34%

20% 
6% 

Rádio
Cinema } Transparência

23% 
7% 

Rádio
Cinema

Responsabilidade
Social}

34% 
5% 

Rádio
Cinema Opinião}

69% 
13% 

Cinema
Mídia OOH Entretenimento}

16% 
4% 

Site de Conteúdo
Celebridades Online } Imparcialidade



Pesquisa conduzida pela MindMiners, com apoio da Associação Brasileira de Anunciantes

~ 3 insights ~

1º Errado supor que canais substituem uns aos outros: a complementaridade entre os diversos meios 

continua forte e relevante na trajetória dos consumidores;

2º Hoje o consumidor está mais focado em acesso ao conteúdo do que na plataforma em si (desconstrução 

da liderança);

3º O que a audiência mais deseja é informação* e entretenimento**.

*Busca do que é rápido 
e verdadeiro;

**Algo incrível ou, no mínimo, 
interessante, surpreendente, 

cativante;



CASES; 
Jovem Pan 
de São Paulo

918 mil inscritos

383 mil inscritos

563 mil inscritos

1,6 mi inscritos



CASES; 
Rádio Luan Botões de redes sociais

Anúncio dentro do app

Design atraente

Player no rodapé



CASES; 
Playlist Prefeitura de Curitiba (Spotify)





1º Google 2º Facebook 3º Instagram

4º Youtube 5º Linkedin



A título de dimensão; 
Dados sobre o Linkedin:

Milhões de usuários no Brasil

Mil anunciantes

35

11

Investimentos em:

• Editorial

• Conteúdo

• Artigos de usuários

• Materiais nas páginas 

das empresas

• Curadoria de conteúdo

• Boletim de notícias



Amazon;
Gigante do comércio eletrônico

Bilhões

Faturamento global em 2018

US$ 238,8

Estratégia:

• 100% das decisões são baseadas 

nos clientes;

• Trabalho focado a sempre melhorar 

a experiência do consumo;

• Gerar mais ofertas;

• Melhorar o catálogo;

• Análise contínua e obsessiva em 

analisar números de desempenho;

Início das atividades no Brasil;
Início das vendas de livros físicos e entrega em
todo o Brasil;
Expansão do marketplace e abrangendo várias
categorias (eletrônico, material escolar...);
Oferece mais de 20 milhões de produtos, com 
Um CD de 47 mil m²;

2012
2014

2017

2019

Marketing:

• Meios digitais;

• Bloggers, vloggers, youtubers;



US$ 116,3Google

Facebook

Amazon

Twitter

Snapchat

Receita publicitária; 
(em bilhões)

US$ 55

US$ 10

US$ 2,6

US$ 1,19

Resultados obtidos pelo
Marketing orientado a
dados:

• 20% de incremento de receita

• 30% de redução de custos



World Mobile Congress; 
Barcelona – ES (fev/2019)

Iminente lançamento das primeiras redes 5G comerciais (EUA e China)

Impactos em diversos setores:

• Telecom
• Infraestrutura
• Automotivo
• Financeiro

Internet das coisas: 55 bilhões de dispositivos conectáveis (à nuvem e à 
internet) / investimentos de US$ 2,7 trilhões em 2020

• Bens de consumo
• Varejo
• Entretenimento
• Plataformas de mídia



World Mobile Congress; 
Barcelona – ES (fev/2019)

Impacto mais expressivo da INTERNET DAS COISAS (IoT):

• A partir que os dados se tornam mais granulares e provenientes de um numero maior de 
canais, aumentam as oportunidades para publicidade e campanhas digitais 
personalizadas.

• A tendência é de que a entrega de mensagens para cada consumidor será feita 
automaticamente, via IA, com extrema segmentação e personalização.

• Smartphones e computadores dividirão com uma série de aparelhos a atenção do usuário. 
Assim, a publicidade se verá inundada de mais telas e recursos para chegar ao usuário.

As jornadas das pessoas estarão, passo a 
passo, registradas em nuvem.



World Mobile Congress; 
Barcelona – ES (fev/2019)

• CONECTIVIDADE INTELIGENTE: ter a infraestrutura 5G que conecta tudo (IoT) por meio 
de máquinas (IA), já que a capacidade humana é limitada para processar a massa de dados 
(big data);

• Agências e veículos terão que usar a sensibilidade para, por meio de dados, contar histórias e 
criar mensagens que impactem o consumidor.

“Não sabemos ao certo como será a nova tecnologia do futuro, mas 
do que já temos certeza é de que será adotada de forma rápida –

neste caso, os perdedores não terão perdão.”

Cristiano Amon – CEO da Qualcomm



Estar presente no digital é 

fácil, mas com relevância 

já é outra história.



P&G: Disrupção para inovar

• Investe US$ 2 bilhões em pesquisa;
• Portfólio de 130 experimentos;
• 15 centros técnicos de pesquisa e 7.500 pesquisadores no mundo;

Objetivos:

1º Nos negócios existentes a experiência dos produtos devem ser irresistivelmente superior, que elevem o 
padrão e o desempenho de uma categoria;

2º Criar novas oportunidades de negócios (olhar profundo para o consumidor e suas mudanças de 
comportamento e de demanda);

3º Aliar o desejo do consumidor com o que é possível em termos de tecnologia para encontrar algo que faça a 
diferença;

4º Busca da eficiência para criar o futuro e em inovações que mudem o jogo.



P&G: Disrupção para inovar
Comportamento do consumidor e mercado:

INOVAR: olhar para onde o consumidor está indo e nos 
antecipar

 A população mais velha cresce mais que os millenials;

 Mais da metade da população mundial vive em centros 
urbanos;

 Reflexos da urbanização:
• falta de espaço para estocar produtos
• mais conectividade e e-commerce
• escassez de recursos naturais
• alta competitividade

O desafio será entender o 

que os consumidores locais 

precisam e atendê-los, mas 

elevar escala, 

fundamentos, 

conhecimento e informação 

de nossas plataformas 



Case l’Oreal Paris

Iniciou ações de marketing digital em 2010:
• Marketing fundamentado em dados;
• Publicidade de precisão;
• Em 2017 representou 38% dos investimentos em mídia
• Vendas e-commerce cresceram 34% no primeiro trimestre 

2018;

Conceito: vídeo curto duração de 2” e vídeo longo 
máximo 6” (em vez de um comercial de 30”, geram-
se até 50 conteúdos  sobre o tema)

Próximos passos:
• Realidade aumentada;
• Comando de voz;
• Inteligência artificial.

71% dos consumidores de 

internet assistem a vídeos 

online, por ser uma 

linguagem acessível. Já 

pode ser considerada como 

a nova fronteira de 

conteúdo.



Case RBS e Globo

Junção do jornalismo de rádio, TV, Jornal e Digital 
• Disponibilidade do conteúdo conforme perfil e demanda
• Projeto especiais e de entretenimento

Assinatura digital e novo projeto gráfico

Não vendem mais publicidade em jornal, rádio e digital. 

Vendem uma solução multiplataforma!

Monitoramento diário de métricas para atrair novos assinantes.





Nova ordem mundial da propaganda:

1. Devemos todos nos preocupar com as vendas reais de produtos e serviços do cliente;

2. Dados, Tecnologia e criatividade comandarão daqui pra frente as ações;

3. Fidelidade e lealdade do Cliente dá lugar a novas regras de performance e métricas 
comprovadas de resultados (vendas e lucro líquido);

4. O controle da mídia deixará de estar nas mãos das agências e passará, mais e mais, 
para as mãos dos anunciantes;

5. O desafio é manter as pessoas em zona de conforto, mas fora da zona de 
estabilidade, para que estejam motivadas a entregar mais e inovar diariamente;



“A transformação digital está 

disrompendo tudo em massa,

como nunca antes, desde que a 

internet nasceu.”



Análise de dados;
Inteligência na gestão de informações:

1. Compreensão sólida entre análise de dados tradicionais e iniciativas avançadas 
(inteligência de negócios, previsão de tendências e demandas, IA, ...);

2. Limpeza de Dados permanente – ou seja – base de dados atualizada e validada
(compromisso de todos os colaboradores da emissora);

3. Definir quais áreas são prioritárias: processamento de dados avançados (e 
respectivamente o profissional responsável);

4. Medição dos impactos da análise avançada nos resultados;

5. Questionar-se: que ameaça as novas tecnologias representam para a minha 
empresa? Que oportunidade essas tecnologias trazem para os negócios? Como 
a empresa pode utilizar dados e análises para criar novas oportunidades?



“Tecnologia: na medida em que 

ela constrói novos negócios, ela 

também destrói se você não 

souber usá-la”





Futuro;
• Big Data

• Avanço da Inteligência Artificial

• Expansão das plataformas digitais

• Novas redes sociais (segmentação) 
}

Capacidade de prever a maior 

parte das necessidades e compras 

do consumidor antes que elas 

sejam conscientemente percebidas

Novas práticas na contratação da agência 
de publicidade e  veículo de comunicação:

Redução de custos

Remuneração baseada em resultados de vendas

Transparência nas operações de relacionamento 

Competência

Criatividade



Qualidade das informações 

básicas e estratégicas?



Qualidade das informações básicas e estratégicas;
Cadastro de cliente:

• Dados atualizados;

• Segmento econômico;

• Capacidade de investimento;

• Colaboradores;

• Relacionamento;

• Preço médio negociado;

• Posição no ranking;

• Histórico de visitas, propostas e 

contratos;



Indicadores estratégicos?



Contratos
Vigência

Tipos de Contratação
Categoria

Valor Médio de Contrato

Canais de Vendas
Contato Comercial

Agência de Publicidade
Representante Comercial

Terceiros

Grade de Programação
Taxa de Ocupação

Total de Distribuição de Material
Total de Inserções por Variação Comercial

Estatística do Tempo dos Blocos

Clientes
Carteira de Clientes
Ranking de Clientes
Ranking por Localidade
Ranking por Segmento

Financeiro
A Receber/Recebidos
A Faturar/Faturados
Permutas
Por Centro de Receita
Desconto Negociado



Planejamento estratégico trimestral?



Planejamento estratégico trimestral;
Fundamental que estejam alinhados:

 Orçamento;

• Custos Fixos;

• Custos Variáveis;

• Investimentos.

 Gestão;

• Custo da Inserção;

• Preço de Venda.

 Metas Comerciais;

• Produto;

• Serviço;

• Projetos Especiais;

• Eventos;

• Novos Clientes.

 Política de RH;

• Qualificação Profissional;

• Avaliação de Desempenho.

 Fluxo de Caixa;



Café com Rádio;



MUNDO DOS NEGÓCIOS

MUNDO DO CONCORRENTE

MUNDO DOS CLIENTES

MUNDO FUTURO

MUNDO ÉTICO

MUNDO COMERCIAL

MUNDO PARALELO

MUNDO TECNOLOGICO

As 8 visões de MUNDO



“As empresas que não conseguirem se 
redesenhar vão entrar num caminho 

sem volta rumo à irrelevância, à 
mediocridade e à morte.”

Cesar Gon - CEO da CI&T



O principal DESAFIO será demonstrar 

a nossa capacidade de se reinventar e 

se integrar a nova cultura digital!





Permanecer vivo depende de sua 

capacidade de inventar o futuro - e não 

da sua posição no presente ou do que 

você construiu no passado.




