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Há uma corrida do ouro em andamento entre os varejistas e 
agregadores de público que estão lutando intensamente para 
rentabilizar os dados de seus shoppers.

Parece novidade, mas na realidade, isso acontece há três décadas no varejo 
físico e está ocorrendo rapidamente há alguns anos em todo o universo do 
omnichannel.

As surpreendentes receitas da publicidade digital – $ 355 bilhões relatados 
pelas big three, Google, Meta e Amazon, em 2021 – abriram os olhos dos 
varejistas omnichannel.  Em um momento em que os custos de venda estão 
mais altos do que nunca devido às expectativas dos consumidores em relação à 
satisfação e à entrega digital, a alta margem de lucro de Retail Media tem 
potencial para recalibrar o modelo econômico e elevar as expectativas para 
experiências de compra personalizadas.

Os comerciantes de marcas já estão acostumados a investir em marketing 
comercial, promoções ao consumidor, publicidade na mídia e mídia 
digital/social para atingir seus objetivos. Eles acessam programas de 
fidelidade de shoppers para oferecer ofertas personalizadas relevantes.
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Sobre este guia

Compra de publicidade.

Agora eles enfrentam novas demandas dos varejistas omnichannel
mais poderosos e outros agregadores de audiência em todo o 
mundo, que oferecem acesso a dados de shoppers no contexto de 

Para varejistas de certa importância - como cadeias de supermercados 
regionais e comerciantes de massa - a corrida do ouro de Retail Media 
exige ação imediata para que permaneçam competitivos.

Este Guia do Executivo destina-se a fornecer uma perspectiva prática 
para gerentes que ocupam ambos os lados da mesa de compra de 
Retail Media.

Definimos alguns conceitos e terminologias essenciais, e descrevemos
práticas comerciais e abordagens de solução que os varejistas e as 
marcas devem adotar para aproveitar ao máximo a fundamental Retail
Media.



Tabela de conteúdo

Página Página

1 Prefácio: A (não tão) Súbita Urgência da Retail Media 4 6 Monetização em Retail Media 23

2. A Publicidade de Retail Media é uma Evolução da Publicidade 
Digital

7 7 Fundamentos de Retail Media para Varejistas e Marcas 26

Foco: Momentos Importantes de Retail Media: Uma Breve Análise do 
Passado

10 8 Como os Varejistas Devem Estabelecer seu Negócio de Retail Media. 29

3. Seguidores Rápidos de Retail Media 13 Foco: Varejistas Regionais Podem Participar de Retail Media? 34

4. Agregadores de Público do Varejo Também Concorrem 16 9. Dez Motivos Por Que o NielsenIQ Activate é Seu Melhor Parceiro de 
Retail Media

35

5. Principais Pontos de Convergência de Retail Media 19 10 O NielsenIQ Activate Coloca Você na Frente da Corrida de Retail Media 37

Sobre a NielsenIQ 40

3
© 2022 Nielsen Consumer LLC. Todos os direitos reservados.



1
Prefácio: A (não tão) súbita 
urgência de Retail Media

44
© 2022 Nielsen Consumer LLC. Todos os direitos reservados.



Prefácio: A (não tão) súbita urgência de Retail Media

Retail Media é um tema essencial para varejistas e fabricantes.  Ela é 
objeto de intenso escrutínio devido aos altos níveis de atividade e 
mudanças estruturais da indústria

▪ Nos Estados Unidos, o mercado de publicidade de Retail Media 
atingiu $ 31,5 bilhões em 2021 e está previsto que atinja $ 52 bilhões 
em 2023 - um aumento de 53% em dois anos. Isso responderia por 
quase um quinto de todos os gastos com publicidade digital. [ 
eMarketer ]

▪ Globalmente, a oportunidade em 2025 é estimada em $ 
100 bilhões [ Boston Consulting Group ].

▪ A receita de Retail Media está aumentando os lucros dos maiores 
varejistas já no jogo, com margens brutas que chegam a 70% ou 
mais. [ Forrester ], [ Adweek ], [ Epsilon ]

Dois poderosos fatores de mudança estão em jogo hoje em dia, e eles 
tornam a conversa sobre Retail Media essencial para os líderes de marca 
e varejo:

▪ O ato de comprar foi permanentemente transformado digitalmente. A 
pandemia desencadeou o aumento das compras digitais, alterou as 
atitudes e hábitos dos consumidores de forma duradoura e elevou suas 
expectativas em torno da experiência de compra, enquanto os varejistas 
lutam com fluxos maciços de novos dados e insights comportamentais.

▪ Os cookies estão sendo abandonados devido à privacidade do 
consumidor. O anúncio do Google sobre a "desvalorização" dos cookies de 
terceiros em 2023 desencadeou uma cascata de ações por anunciantes 
digitais que precisam definir formas de alcançar e motivar os 
consumidores de forma eficiente, respeitando as expectativas de 
privacidade dos shoppers da atualidade.

Corrida do Ouro de Retail Media

Estes desenvolvimentos provocaram mudanças dinâmicas nos negócios de 
marketing digital. Eles desencadearam o que pode ser descrito como uma 
"corrida do ouro" entre os principais varejistas, empresas de entrega, mercados 
digitais e outros agregadores de público. Todos estão competindo 
poderosamente para "monetizar" os dados de shoppers que, até bastante 
recentemente, tinham sido ciosamente guardados e subutilizados em cofres 
digitais.

O interesse da comunidade de investimentos nestes eventos tem uma 
influência significativa. Ela está respondendo aos resultados impressionantes 
das redes pioneiras de Retail Media em todo o mundo, que nos últimos anos 
arrecadaram bilhões de dólares em novas receitas de alta margem de lucro. As 
apostas dos investidores, tanto no mercado público quanto no privado, 
indicam que eles antecipam que um valor ainda maior será arrecadado em 
um futuro próximo.

Para outros varejistas omnichannel de 
sucesso que desfrutam de menos escala 
(regional ou não tão importante), a 
oportunidade de Retail Media também é 
muito significativa, mas a janela pode 
estar se fechando.
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FIG. 1. Espera-se que Retail Media 
capture 19% da receita de anúncios 
digitais nos Estados Unidos até 2023.
Fonte: eMarketer, outubro de 2021.

Siga o dinheiro

É claro que a receita de Retail Media vem principalmente das marcas de consumo, que 
estão acompanhando de perto estes desenvolvimentos e repensando ativamente como 
o orçamento de mídia deve ser melhor aplicado. As áreas de publicidade, mídia digital, 
promoção do consumidor, marketing para shopper e marketing comercial serão todas 
afetadas à medida que os orçamentos mudarem em nome de uma maior eficiência e 
eficácia.

Enquanto o varejo digital está capturando a maior parte das manchetes nos dias de hoje, 
nos supermercados, pelo menos 88% das vendas (e uma proporção semelhante dos dados 
gerados) ainda estão sendo realizadas em lojas físicas. [ Insider Intelligence] Agora que a 
onda dos últimos dois anos parece ter se estabilizando um pouco, esta porcentagem pode 
estar se aproximando de algum tipo de equilíbrio. Ao menos no setor de supermercados, a 
estratégia de Retail Media não pode ser apenas para o canal digital.

Este relatório foi concebido com marcas e tomadores de decisão do varejo em
mente, para ajudá-los a melhorar a compreensão e orientá-los nas escolhas críticas
que devem fazer agora.

As marcas impulsionam os gastos
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A publicidade de Retail Media é uma evolução da publicidade digital

O foco da indústria atual em Retail Media está em uma conversa mais 
ampla sobre publicidade e promoção digital, a atividade comercial que 
enriqueceu os líderes de mercado Google, Meta (antigo Facebook) e 
Amazon.com com um total combinado de $ 355 bilhões em receita 
somente em 2021. [fonte: arquivos corporativos].

Enquanto os mecanismos dependem de tecnologia sofisticada de ad-
serving, o modelo é bastante simples:

▪ Agrega enormes fluxos de dados omnichannel de shoppers que são 
de interesse para os anunciantes que querem alcançar segmentos 
importantes.

▪ Segmenta possíveis shoppers por comportamento, características, 
assunto de busca, visão do produto, histórico de compras e outras 
métricas relevantes.

▪ Permite que as marcas criem público e transmitam mensagens 
direcionadas que apareçam no contexto de visitas ao site ou através 
de outras formas de interação digital

Retornos mensuráveis. É muito importante que as plataformas de 
anúncios digitais forneçam provas de entrega de mensagens e as 
associem a ativações e conversões.  Isso permite que as marcas 
acompanhem e avaliem os resultados de seus investimentos. A 
capacidade de mensurar o retorno sobre o investimento em publicidade 
(ROAS) de tais maneiras tem sido uma vantagem significativa sobre a 
publicidade tradicional de difusão e promoções ao consumidor que 
dependem de "oportunidades de ver" estatísticas com preços CPM (custo 
por mil).

O novo formato das redes de Retail Media aplica mecanismos similares para 
gerar receita publicitária, com várias diferenças importantes que podem torná-la 
muito poderosa:

▪ Proximidade com o tráfego de consumidores. As mensagens de Retail 
Media chegam no contexto das interações dos shoppers com varejistas 
omnichannel. Elas acontecem digitalmente, em lojas físicas e outros 
pontos ao longo da jornada de compra - o chamado "momento 
importante".

▪ Dados do histórico de compras e perfis dos shoppers. Os varejistas 
acumulam vastos dados de POS de lojas e programas de fidelidade que 
podem gerar insights valiosos. Usados de forma inteligente, esses insights 
podem potencializar uma personalização precisa ou um hiper-
direcionamento das ofertas e um processo de closed loop para avaliar o 
desempenho da oferta e do ROAS.

Os varejistas atualmente enfrentam um tipo e grau de competição 
desconhecidos sobre a receita das marcas que é destinada a seus shoppers, 
com apostas muito altas. Os maiores seguidores rápidos do varejo já estão 
conduzindo com dificuldade a captura da receita d2 Retail Media.

Estamos entrando na quarta fase da evolução da relação varejista-CPG-
cliente, na qual a publicidade em todos os canais será criada a partir de 
dados e análises do consumidor.
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A quarta evolução da relação varejista-CPG-cliente

Comércio -vs-
Shopper/Marca

Organizar atividades em lojas e 
folhetos de acordo com ciclos de 
vida/estágios

Marketing de massa -vs-
Marketing Dirigido

Reduzir os gastos comerciais e 
conduzir o engajamento através 
de canais digitais

É preciso manter um 
padrão alto

Relevância -vs-
Retail Media

Encontrar o equilíbrio entre a
importância do cliente e as
estratégias de comercialização

Hoje e Amanhã

Ecossistema 3P e a importância 
da personalização

(SM2.0)

CRM e Marketing de 
Shopper

Convergência do comércio, 
shopper e marketing de marca

Personalização em escala

E-commerce -vs-
Mídia de performance

O crescimento do e-commerce 
diminuiu as margens já estreitas 
e possibilitou a mídia de 
desempenho em propriedades 
digitais

Final de 2010

I FIG. 2. Décadas de inovação moldaram a Retail Media

Final dos anos 90 Final do início da primeira década 
de 2000

Retail Media
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Foco: Momentos importantes de Retail Media: uma breve análise do passado

A Retail Media pode rastrear sua origem a 
partir de vários canais e vídeos 
promocionais iniciais de lojas físicas. Na era 
pré-digital, eles compartilhavam uma 
característica importante - mensagens 
promocionais baseadas em decisões do 
shopper.

Introduzidos em meados dos anos 90, a Instant Coupon Machine da Actmedia 
e os Checkout Coupons da Catalina Marketing tiveram sucesso em atrair uma 
fatia dos gastos promocional com o consumidor para o ambiente de varejo em 
milhares de lojas.  As receitas auferidas foram incrementais para os gastos de 
marketing comercial que os varejistas de supermercados costumam receber, 
além da elevação das vendas de produtos e resgates de cupons.

A rede de vídeo em lojas físicas da Wal-Mart TV foi a primeira tentativa 
importante de um varejista de por a publicidade de marca visível para shoppers 
usando "sinalização digital".
Introduzida no início dos anos 90, a Wal-Mart TV utilizou a rede privada de 
satélites da empresa para distribuir programação para monitores instalados nas 
lojas. A rede persiste para várias interações até os dias de hoje. Walmart, 2012
A Smart Network era vista por 140 milhões de shoppers das lojas semanalmente.

Todos esses canais em lojas físicas apresentaram um problema semelhante -
erro de implementação. Quando não se sabe quantas mensagens são 
realmente entregues, onde e quando, é muito difícil interpretar os resultados do 
desempenho derivados do registro de transações da loja.

O varejo digital mudou tudo isso. Cada clique, visualização, tempo de 
permanência, compra de produto e abandono de carrinho de compras é 
registrado e mensurado. Tornou-se muito mais realista conectar a entrega 
confirmada da mensagem à ativação ou conversão do shopper no 
momento.

Tela da Smart Network em uma loja daWalmart em 2012 [de um 
vídeoda empresa]
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Foco: Momentos importantes de Retail Media: uma breve análise do passado

Duas Pioneiras da Mídia de Loja Física
As máquinas de impressão Instant Coupon Machine da Actmedia e a Checkout 
Coupon da Catalina Marketing forneciam ofertas promocionais em dois 
momentos importantes do shopper de supermercado: a prateleira e o ponto de 
venda. Lançadas por volta de 1995, ambas conseguiram capturar dinheiro de 
promoções ao consumidor que antes não tinham sido gastos no ambiente do 
varejo sem sacrificar uma parte justa das receitas de promoção comercial.

[Ftos do ar

quivo]
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Foco: Momentos importantes de Retail Media: uma 
breve análise do passado

Momentos importantes

Para as redes pioneiras de mídia em lojas físicas, a proposta de valor para as 
marcas era a capacidade de chegar aos consumidores enquanto eles faziam 
compras. Assim como outros canais em lojas, como adesivos de chão, anúncio 
perto de prateleira e anúncios em carrinho de compras, havia uma 
capacidade muito limitada para medir a entrega ou ativação de mensagens.
A análise limitava-se a resgates de cupons e aumento das vendas devido à 
promoção.

Para a publicidade digital, um momento crucial ocorreu em 2011, quando a 
Google publicou um e-book amplamente citado, "Winning the Zero 
Moment of Truth", que oferecia uma nova teoria sobre mensagens 
promocionais entregues no momento em que os shoppers estavam 
prontos para comprar. ZMOT, como a expressão foi abreviada, tornou-se 
uma das justificativas fundamentais para a incorporação da publicidade na 
busca e nas compras digitais.

As ofertas para itens relacionados ou concorrentes poderiam ser exibidas no 
contexto de busca de produtos ou mesmo na janela de check-out. Esta 
abordagem foi revolucionária porque utilizava dados sobre o shopper e a 
jornada de compra específica para oferecer inteligentemente sugestões e 
ofertas.

Para os sites de e-commerce, a natureza contextual de visar os shoppers
tem sido de longe a abordagem mais famosa. Isso tem se manifestado 
amplamente na forma de listas de busca pagas no site Amazon.com, links 
sugeridos no Google Shopping, itens relacionados em busca, bem como 
sugestões para adicionar ao carrinho de compras digital, entre outras 
abordagem.
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3.
Seguidores rápidos de Retail Media
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Seguidores rápidos de Retail Media

Pode não ser por acaso que relatórios sobre o lucro alto do varejo 
nos últimos dois anos tenham chegado concomitantemente 
com movimentos decisivos de algumas das maiores empresas de 
varejo do mundo para estabelecer seus negócios de Retail Media.

Notícias sobre negócios e relatórios de analistas dos últimos 24 
meses documentam um número crescente de entradas e 
expansões de grandes varejistas globais em Retail Media -
especialmente na América do Norte e na Europa. Ações da Kroger, 
Walmart, Target, Best Buy, Lowe's, Nordstrom, Macy's, Albertsons, 
Loblaw e Dollar General continuam a chamar a atenção de 
investidores e a criar manchetes. Outros notáveis varejistas 
omnichannel em todo o mundo incluem: Loblaw (Canadá), 
Carrefour (França) e Tesco (Reino Unido).

O que todos estes grandes varejistas têm em comum?  
São de grandíssima escala, têm grande frequência de 
interação e capacidade de possuir um público 
nacional. Esses fatores são fundamentais para a 
compra de mídia. Todos eles criaram plataformas para 
capturar a receita de Retail Media.

FIG. 3. Líderes de canais 
globais de Retail Media.
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O novo formato das redes de Retail Media (RMNs) procura capturar receitas 
incrementais significativas dos anunciantes de marcas através da 
"monetização" de dados de shoppers que antes estavam guardados em 
seus bancos de dados.

Isso não significa a venda direta dos dados de seus clientes (o que violaria as 
leis atuais e previstas de privacidade do consumidor em muitas jurisdições).

Significa fornecer um mecanismo de planejamento de mídia, compra e 
distribuição que permite que as mensagens sejam altamente direcionadas a 
segmentos de shoppers com base em vários critérios relevantes. Esses 
critérios podem incluir histórico e hábitos de compra, geodemografia, estilo, 
fase da vida e muito mais.

Globalmente, há alguns varejistas já conhecidos e eles estão procurando 
loucamente estabelecer seus RMNs. Isso pode ser uma coisa boa para as 
marcas se resultar em concorrência de preços para valores de anúncios de 
Retail Media.

Novo modelo econômico?

Os grandes varejistas estabelecem RMNs com o objetivo de capturar receitas 
altas de anúncios digitais para a aumentar a lucratividade, é claro. Eles são 
também motivados pelo desejo de compensar alguns dos altos gastos que 
atualmente incorrem com a expansão de seus negócios de atendimento e 
entrega no varejo digital. Há muitos motivos para que seja essencial ajudar a 
manter estes custos alinhados para seus consumidores.

Normalmente, supermercados e outras redes de varejo têm margens de lucro 
muito baixas (um dígito) na venda de produtos; um negócio de mídia, no 
entanto, poderia ter margens acima de 50% - tornando-o um centro de lucro 
significativo.
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Isso é muito importante porque o custo de satisfação e 
entrega do e-commerce é fundamental para a margem de 
lucro da venda de produtos. A receita da Retail Media 
poderia compensar isso. Há indícios de que isso já pode estar 
acontecendo - a Food Industry Association (FMI) informou 
que a margem de lucro dos supermercados atingiu um 
recorde histórico em 2020-21.

Esta revolução representa um modelo econômico 
radicalmente novo para varejistas omnichannel. 
Aqueles que têm escala e influência suficientes para 
hospedar suas próprias plataformas de publicidade 
digital estão competindo de forma rápida e difícil de 
acompanhar para capturar a fatia de mercado à frente 
de seus rivais e se afastar de qualquer novo competidor 
de Retail Media que chegue tarde ao jogo.

Para os varejistas com menos disponibilidade, isso estabelece 
uma grande urgência para tentar capturar uma parte justa 
da receita de Retail Media. No entanto, a concorrência vem 
de mais do que apenas os gigantes do varejo.

Valor dos dados dos clientes
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Agregadores de público do 
varejo também concorrem
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Agregadores de público do varejo também competem

A corrida do ouro por Retail Media tempreocupado outros tipos de negócios voltados ao  consumidorque podem ser
descritos como "agregadores de público".Eles se dividemem dois grupos importantes:

Marketplaces de e-commerce globaisEmpresas de entregas

O setor pioneiro do eBay por volta de 1995 gerou inúmeros imitadores e 
inovadores, incluindo os marketplaces da Amazon e do Facebook. Como eles 
reúnem milhões de vendedores individuais e milhares de compradores , seus 
dados de transações possuem um rico potencial de direcionamento para os 
anunciantes.Como intermediadores  do processo de compra que coletam
clickstream e dados de registro dos shoppers, seus dados podem ser 
considerados  "first party".

Shopify, a famosa empresa de e-commerce, hospeda mais de um milhão de 
comerciantes e tem muitos rivais ao redor do mundo. Outros mercados digitais 
que também oferecem canais de anúncios em Retail Media incluem:
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As empresas mais importantes que pertencem a este grupo são firmas de 
encomenda e entrega como Instacart, GoPuff, DoorDash, GrubHub e UberEats. 
Devido ao grande número de transaçõesque os líderes gerenciam, estas empresas
tambémacumulam grandesquantidades dedados valiosos de shoppers.Ao 
contrário de alguns dosmaiores varejistas, elas são entidades comerciais digitais
portanto amonetização destes dados acontece naturalmente.

Como os varejistas omnichannel, as empresasde entregaterceirizadasestão
trabalhando arduamente para atrair dinheiro de Retail Media para compensar sua 
alta estrutura de despesas.Suavisãodo shopper pode ser mais horizontal, na 
medida em que eles podem reunir as transações de vários varejistas. Isto pode ser 
atraente para os fabricantes que querem uma imagem mais completa do 
comportamento do consumidor.

A Instacart declaroupublicamente que se comprometeu a expandir as receitas
de Retail Media para apoiar seu principal negócio de entrega deprodutos de 
mercearia que está com sua rentabilidade em baixadevido aos custos 
crescentes de gig-labor, combustível e outras despesas. Sua relação com seus 
parceiros varejistas também está  evoluindo. Outras empresas de distribuição 
estão respondendo a desafios similares.



Resposta das marcas e dos varejistas

Diante de muitas escolhas concorrentes de onde aplicar seus gastos com 
publicidade digital, as marcas e suas agências precisam adquirir rapidamente 
habilidades e ferramentas para tomar decisões de planejamento de Retail
Media baseadas em fatos e avaliar os resultados. Um grupo de provedores de 
soluções surgiu para ajudar com a complexidade desta questão, mas nem 
todas as soluções são iguais.

Para os varejistas regionais fortes que não possuem a escala para estabelecer 
redes de Retail Media por conta própria, é muito importante alinhar-se com 
parceiros de Retail Media que possam fornecer tanto a plataforma tecnológica 
para possibilitar as vendas de publicidade, quanto o know-how de consultoria 
empresarial para projetar um negócio RMN.

Os varejistas omnichannel regionais de produtos de mercearia 
precisam começar a definir agora uma estratégia e uma proposta 
de valor claramente articulada para os anunciantes. Quem demorar 
corre o risco de ser deixado para trás, pois os compradores da 
mídia se concentram em públicos nacionais que podem ser 
atingidos da forma mais conveniente.

Vantagens e desvantagens da intermediação

Os mercados varejistas podem agregar públicos digitais muito significativos com 
um tipo de riqueza de dados que alguns varejistas não podem fornecer 
individualmente. Porém, como intermediários, o estabelecimento de plataformas 
de Retail Media os coloca como concorrentes potenciais com seus parceiros de 
varejo - especialmente aqueles do meio do mercado.

Além disso, as empresas gigantes de plataformas sociais estão determinadas a 
reter o dinheiro de propagandas que foi previamente coletado do marketing 
baseado em cookies de terceiros - e elas têm os meios para conseguir isso. Esses 
esforços podem constituir uma ameaça se os agregadores se inserirem entre os 
varejistas e seus clientes – mas também é possível uma colaboração de sucesso.

Quem controla o público?
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Principais pontos de 
convergência de Retail Media
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Convergência de Retail Media 
com dados de fidelidade, 
armazenamento e promoções
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Conexão de fidelidade
À medida que os varejistas com programas de fidelidade para shoppers se 
mudaram decisivamente para as vendas omnichannel, eles começaram a 
perceber o enorme valor potencial que estava em seus bancos de dados de 
compradores frequentes. O tipo de público-alvo para Retail Media em muitos 
outros canais não é contextual, mas muito baseado no histórico de compras, para 
visar e converter "compradores prontos" para produtos e marcas específicas.

A última geração de redes de Retail Media agora emergente está permitindo 
um marketing de varejo eficaz com tecnologias que automatizam e harmonizam 
um processo sempre ativo para a comunicação com shoppers no momentos 
certo, com as mensagens/incentivos certos de forma altamente personalizada.



Consumidor: o centro de tudo

Dados de contatos diretos, acumulados a partir de programas de 
fidelidade de shoppers e registros de transações de lojas (TLOG), 
oferecem uma enorme riqueza estatística que pode influenciar a 
tomada de decisões inteligentes.

Em uma plataforma RMN de colaboração bem projetada, a 
montagem de públicos e a hiperpersonalização de mensagens 
podem ser obtidas sem sacrificar a privacidade ou informações 
pessoais.

Para reiterar, redes de Retail Media não significam vender dados de 
shoppers para marcas - ou a qualquer pessoa. Os comerciantes não 
devem precisar conhecer a identidade dos shoppers para apresentar-
lhes ofertas e mensagens eficazes, eficientes e relevantes dentro do 
contexto da RMN, se a plataforma e as ferramentas de planejamento 
corretas estiverem em funcionamento.

Os programas de fidelidade e a Retail Media estão convergindo, 
entretanto, as RMNs criam uma conexão entre os dados de contatos 
diretos controlados pelo varejista e o conhecimento do consumidor e 
do produto, comumente dentro do domínio do comerciante da marca.

Fig. 4. A publicidade de Retail Media é um elemento 
central na convergência contínua do marketing de 
fidelidade, comércio, shoppers e marca.
A publicidade em todos os canais será alimentada por
dados e análises do consumidor, com um foco central
no consumidor. Gráfico: 

NielsenIQ
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Neste contexto, a publicidade de Retail Media aumenta o poder das ofertas de 
fidelidade. Em um estudo recente, 38% dos consumidores indicaram que são mais 
propensos a clicar em anúncios com "ofertas de produtos nos quais mostraram 
interesse". [ Fonte: Innovid ]

Para os varejistas, os programas de propaganda dão aos membros de fidelidade mais 
razões/oportunidades para responder, como adicionar pontos, obter descontos 
personalizados ou tirar proveito de promoções TPR. O aumento da relevância dos 
anúncios é permitido quando a personalização é ampliada no plano de mídia.

A convergência da fidelidade e do engajamento com a Retail Media produz benefícios 
que tendem a reforçar a criação de valor ao longo do tempo:

▪ Aumenta o engajamento do cliente e do programa de fidelidade

▪ Aumenta as taxas de inscrição no programa de fidelidade e reduz a rotatividade

▪ Aumenta o tráfego de compras, tanto nas lojas físicas como online

▪ Melhora o desempenho das ofertas (ROAS), o que aumenta a vontade de financiar 
campanhas subsequentes

▪ Aumenta a profundidade e a qualidade dos dados do cliente

Poder da fidelidade
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Monetização em Retail Media
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Monetização em Retail Media

Retail Media não se trata de vender as identidades dos shoppers do 
varejista diretamente às marcas. Trata-se de fornecer acesso à inteligência 
do público em uma única plataforma que integra planejamento, 
implementação e análise de campanhas.

As receitas são provenientes de duas amplas classes de anunciantes que 
querem se comunicar com seus shoppers - aqueles cujos produtos são 
vendidos pelo varejista, e aqueles que apenas querem chegar aos 
shoppers dos varejistas:

Anúncios endêmicos

A principal proposta de valor publicitário é para produtos vendidos por 
varejistas - às vezes chamada de publicidade "endêmica". Para as marcas, 
isso proporciona um meio de persuadir os shoppers a comprarem estes 
produtos com muito bom direcionamento, eficiência e mensurabilidade. Os 
varejistas que fazem um excelente trabalho na captura do comportamento 
longitudinal do shopper a partir de transações (TLOG) e dados de fidelidade 
estão em uma posição forte para rentabilizar esse esforço.

Anúncios não endêmicos

Existem também oportunidades secundárias para RMNs venderem 
publicidade para marcas relacionadas ou serviços não vendidos em suas 
lojas físicas ou digitais. Os anunciantes "não endêmicos" (garantias, seguros 
e serviços profissionais são alguns exemplos) representam fontes 
importantes de receitas incrementais. Os "gatilhos" de eventos da vida que 
podem ser sinalizados por seus comportamentos de busca ou compra 
podem ser de valor significativo para esses anunciantes.

As mensagens de Retail Media são entregues aos shoppers em dois ambientes 
primários, no local (ou canais próprios) e fora do local (ou mídia paga):

Retail Media local

Este é o cenário mais familiar e intuitivo, onde as mensagens 
publicitárias são colocadas no aplicativo e/ou site de e-commerce do 
varejista ou comunicadas através do programa de fidelidade. Os 
principais formatos de anúncios incluem anúncios de display e anúncios 
de produtos patrocinados que são baseados em contexto e relevância.

As mensagens são entregues através das próprias propriedades do 
varejista - ou seja na vitrine digital, no aplicativo móvel ou na loja física. Os 
valores e mensurações são determinados com base no "custo por mil" 
(CPM) para anúncios de display. Os anúncios de produtos patrocinados 
normalmente dependem do Cost Per Click (CPC), ou seja, apenas a taxa de 
cliques conta.

Retail Media local offsite

Uma RMN pode acumular um público de 
shoppers que pode ser alcançado através de 
outros canais não de propriedade de outros que 
eles frequentam, como mídias sociais ou sites de 
notícias.

Aqui, os programas de fidelidade que permitem a 
identificação de segmentos de clientes estão se 
tornando muito mais importantes à medida que 
os cookies de terceiros chegam ao fim.
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Os varejistas estão investindo na capacidade de montar estes 
públicos com base em comportamentos passados dos 
shoppers com o varejista. O potencial de geração de receita é 
uma função de quatro fatores primários:

1 Campanhas. O número de campanhas 
exibidas em todos os canais selecionados. A 
capacidade de planejar, implementar, mensurar e 
avaliar rapidamente permite uma maior 
quantidade.

2. Impressões. O número de impressões atingidas 
por campanha, que são o tamanho do público 
(alcance) e a frequência da publicidade.

3. Públicos. Capacidade de modelar públicos e 
semelhantes, que é altamente dependente do 
acesso a dados de primeira mão e ferramentas de 
análise avançada da plataforma de planejamento.

4 Canais. A gama de opções de mídia digital 
disponíveis, como sites, aplicativos móveis, mídia de 
display, vídeo, e-mail, busca patrocinada, mídia 
social, TV conectada e mídia digital fora de casa.

Endêmicos (produtos vendidos pelo 
varejista)

Não endêmicos (produtos e serviços 
que não são vendidos pelo varejista)

Locais 
(canais 
pertence
ntes ao 
varejista)

▪ Anúncios de display
▪ Anúncios de produtos patrocinados
▪ Aplicativos de página única (SPAs)
▪ Promoção de marca próprias privadas
▪ Ofertas personalizadas através de um 

programa de fidelidade

▪ Anúncios de display
▪ Up-selling do carrinho de compras

Off-Site 
(mídia 
paga)

▪ Campanhas de co-marketing em 
canais de busca e sociais

▪ Anúncios pagos em mecanismo de 
busca

▪ Guiar o tráfego do site
▪ Cupons impressos e digitais

▪ Campanhas de co-marketing em canais 
de busca e sociais

▪ Táticas de marketing de ativação

Fig. 5. Retail Media
Quadrante de Oportunidade 
de Receita de Anúncios

Encontrando públicos
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Fundamentos de Retail Media para varejistas e marcas
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O rápido aumento da atividade de Retail Media impõe algumas escolhas importantes aos varejistas 
que ainda não tomaram medidas decisivas.

É muito importante avaliar as consequências estratégicas e econômicas da busca das ações 
certas, das ações erradas, ou de nenhuma ação.

Para as marcas, está ficando claro que o uso informado da publicidade em Retail Media pode ser 
essencial para a competitividade, eficácia de marketing e uma compreensão profunda de seus 
consumidores. A escolha de parceiros de varejo que possam cumprir a promessa será um fator 
fundamental para o sucesso do marketing.

Chamada à ação para marcas

Um artigo recente da Advertising Age disse que 81% das marcas de artigos de consumo planejam aumentar seus investimentos 
em redes de Retail Media nos próximos 12 meses. [ Ad Age ]

As marcas buscam continuamente maior eficiência de gastos e são condicionadas por experiências passadas nas principais 
plataformas digitais a esperar uma análise de desempenho detalhada. É importante avaliar as RMNs em termos de qualidade e 
acessibilidade de seus públicos.

Os marqueteiros de marcas devem se voltar para os RMNs que permitem

▪ Atingir os shoppers certos nos momentos de ação com tráfego de alta qualidade em escala suficiente

▪ Projetar e executar campanhas eficazes em vários canais de Retail Media e outros canais digitais

▪ Obter insights dos consumidores dos parceiros de Retail Media como parte do processo de planejamento

▪ Analisar resultados mensuráveis (ativações ou conversões), e usar os dados para entender seus retornos e adaptar seu mix 
de mídia

Muitos provedores de soluções e público querem ser os melhores, mas nem todos têm 
respostas confiáveis.  As marcas devem escolher sabiamente seus parceiros de Retail Media.



Com o tempo, uma mudança orçamentária em direção a maiores gastos com a 
Retail Media pode constituir uma ameaça para a receita de marketing do 
varejista. Os varejistas com RMNs fortes também estarão posicionados para 
desviar algumas vendas de concorrentes menos sofisticados. Os varejistas 
precisam agir rapidamente para:

▪ Competir vigorosamente por uma parte justa dos fundos de 
marketing/anúncios antes que concorrentes mais desenvolvidos os ultrapassem 
e monopolizem o mercado

▪ Estabelecer uma plataforma de Retail Media de última geração que atenda às 
expectativas dos comerciantes de marcas e compradores de mídia -
independentemente ou em parceria com provedores da rede

▪ Adotar um processo colaborativo que as marcas possam usar com o mínimo de 
problema para acessar e compartilhar dados de clientes e avaliar o desempenho da 
ativação

▪ Convergir sua rede de Retail Media com seu programa de fidelidade para 
permitir o envio de mensagens personalizadas e aumentar o valor da experiência 
do shopper

▪ Demonstrar empiricamente o valor de seu público para seus parceiros de marca 
para atrair muita publicidade endêmica

▪ Apresentar uma proposta de valor a anunciantes não endêmicos cujos produtos 
ou serviços possam ser de interesse para seus shoppers

▪ Amplificar as ofertas digitais usando a Retail Media paga para garantir 
que shoppers saibam sobre grandes ofertas ou descontos que os levem a 
visitar a loja

Fundamentos da Retail Media
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Call-to-action para varejistas

Os varejistas que ainda não possuem uma estratégia de Retail Media 
devem reconhecer que quase todos os seus grandes concorrentes e 
agregadores de público já entraram no mix e estão buscando 
agressivamente ações de gastos com anúncios digitais.

As RMNs existentes já estão capturando bilhões das marcas, ao mesmo 
tempo em que obtêm uma parte desproporcional da atenção delas. Elas 
estão estabelecendo a qualidade e a confiabilidade dos dados de primeira 
mão que podem trazer para a equação dos anunciantes. Elas estão criando 
ou aperfeiçoando suas plataformas de rede de Retail Media para se 
adaptarem à facilidade de uso, rapidez na decisão e exigências analíticas dos 
shoppers e agências de mídia.

As pressões de ganho decorrentes da satisfação e entrega de compras 
digitais são desafios universais. A receita da Retail Media tem o potencial de 
compensar isso com menor fricção, maior margem de vendas de 
publicidade e garantindo a competitividade contínua dos preços na venda 
de mercadorias.



8.
Como os varejistas devem estabelecer 
seu negócio de Retail Media
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Como estabelecer um negócio de Retail Media
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A convergência de Retail Media e das ofertas digitais personalizadas está 
acontecendo maciçamente.

As marcas sabem disso e estão agindo rapidamente para dominar as táticas de Retail Media. 
Elas estão trabalhando ativamente com as maiores RMNs que estão estabelecendo 
expectativas de qualidade de dados e público e portais de self-service que permitem 
planejamento, teste, mensuração e análise.

Para os varejistas que ainda não estão no jogo, já é tarde demais para alcançar a liderança. É 
essencial ser um seguidor rápido dessa área ou corre-se o risco de ficar de fora como 
expectador do que acontece. A competição é feroz. Esperar para ver significa "esperar e 
ficar para trás".

O que é preciso para começar? Pode ser perigoso tentar criar um ecossistema RMN interno -
tanto em termos de investimento quanto de tempo perdido. A complexidade de juntar 
muitas soluções "melhores" pode aumentar a incerteza, os custos e a complexidade do 
projeto.

Existe um caminho estratégico organizado para que os varejistas bem 
estabelecidos se juntem à competição de Retail Media que aproveita as 
lições aprendidas e os métodos já estabelecidos pelos primeiros 
usuários. Uma forte parceria estratégica pode melhorar muito a 
implementação e garantir o sucesso da iniciativa.



Checklist da mídia própria: como implementar uma 
plataforma de rede de Retail Media

✓ Criar dados de fidelidade e aumentar a taxa de identificação de usuários do registro de 
transações do POS para pelo menos 30-40%.  Garantir uma grande limpeza dos dados de 
referência do produto mapeados para os dados de transação.

✓ Desenvolver propriedades digitais, garantir altas taxas de login e personalização no local.

✓ Venda direta de banners locais (idealmente em formatos nativos) no aplicativo móvel, sites e 
alvo com base no contexto e comportamento de compra.

✓ Desenvolver uma abordagem de insights do público e de mensuração ROI

✓ Se o e-commerce tiver sucesso, e o tráfego do site for forte o suficiente, vender anúncios de 
produtos patrocinados que permitem às marcas aumentar a posição do produto na página

A longo prazo, os varejistas procurarão aumentar a 
receita da sua RMN, estendendo a compra de mídia para 
a mídia móvel offsite que conduz de volta à conversão ao 
local e loja física.
Alguns métodos incluem banners móveis programáticos, 
licitação em tempo real (RTB) e banners móveis na web.

Além disso, eles devem desenvolver capacidades de 
planejamento de mídia multicanal para canais sociais, 
móveis, desktop e em lojas físicas, como a sinalização digital. 
Será importante criar sessões de insights de dados com as 
principais marcas e planejar planos de mídia maiores com 
duração mais longa.

I Fig. 6. Os três principais métodos para aumentar a 
receita através de mídia paga

Estenda a compra de 
mídia para mídia móvel 
offsite, conduzindo de 
volta para a conversão 

local e na loja física.

Desenvolva planos de 
mídia multicanal 

(social, móvel, desktop, 
DOOH)

Crie sessões de insights 
de dados com as 

principais marcas e 
planos de mídia de 

longo prazo

Gráfico: 
NielsenIQ
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Portais self-service

A plataforma RMN deve fornecer às marcas pontos de vista que 
permitam a compra de mídia inteligente. Normalmente, isso é 
conseguido dentro do contexto de um portal de colaboração.

A experiência self-service está se tornando 
a norma. Os varejistas não funcionarão 
como escritórios de serviço para o 
planejamento de mídia.

As agências permanecerão no mix, mas seu 
papel pode evoluir para marcas maiores que 
já têm forte experiência de compra de 
mídia.

Os provedores de soluções e agregadores 
oferecem agora ferramentas que se ligam às 
APIs RMN para permitir que os planejadores 
possam montar o público que necessitam.
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Faça seu negócio de Retail Media crescer: táticas essenciais

Pessoas

Os varejistas que criam internamente meios de mídia precisarão criar funções separadas como, por 
exemplo:

▪ Vendas – focada em gerar demanda e gerenciar contas grandes

▪ Planejamento de mídia – focado na criação de recomendações e execução de acordo com 
os objetivos desejados pelo anunciante

Os varejistas devem estabelecer o nível de investimento anualmente de acordo com os insights das 
marcas de cada anunciante. O ideal é utilizar uma abordagem sempre ativa, monitorando os 
resultados e o uso dos fundos.

Dica: assegure que suas equipes recebam suporte multifuncional em 
toda a empresa, incluindo e-commerce, fidelidade e merchandising.

Produto

Identifique e priorize a Proof of Concepts (POCs) para trazer ao mercado e avaliar a capacidade 
tecnológica de curto e longo prazo necessária para o sucesso.

Desenvolva um guia claro e completo de Retail Media que explique como utilizar os vários canais 
de mídia, táticas e públicos que são oferecidos:

▪ Estabeleça uma estratégia de direcionamento multicamadas que assegure o equilíbrio certo 
entre desempenho e rendimento

▪ Crie uma oferta diferenciada com base na força de seus dados (insights e mensuração)

Priorize a melhoria do alcance e da capacidade dos canais próprios para maiores margens dos varejistas, 
embora as campanhas offsite também possam ser utilizadas se os canais próprios tiverem alcance 
limitado.

Aproximadamente um terço da receita de Retail 
Media pode ser investido na próprias capacidades de 
um varejista.  Para um negócio de mídia de $ 20 
milhões, deve-se antecipar uma equipe de 10-15 FTEs.

Fig. 7. Invista em sua 
capacitação de retal media

33%
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34%

Custo do 
varejista

Mídia 
paga

Receita 
líquida

13% vendas e 
operações

10% ativação de dados

5% tecnologia de 
publicidade

5% mensuração

Gráfico:

NielsenIQ
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Foco: Varejistas regionais podem participar da RMN?

E se as marcas quiserem atingir clientes de varejistas regionais fortes?

O que os varejistas precisam 
saber sobre como as marcas 
compram mídia:

▪ As agências são geralmente as 
guardiãs

▪ Precisa-se de público em escala

▪ Precisa-se de automatização

▪ Precisa-se de eficiência

▪ Objetivo desejado

▪ Ênfase nas métricas

As marcas não podem impedir. Os 
varejistas não podem ter seus 
próprios. A caça está em 
andamento.

Os varejistas estão em uma curva 
de aprendizado íngreme sobre 
isso. Os grandes pioneiros fizeram 
progressos, mas os varejistas 
regionais fortes precisam formar 
parcerias - possivelmente juntar-se 
a redes criadas por outros.

As plataformas permitem 
aos seus compradores 
montar públicos e comprar 
mídia direcionada.
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9.
Dez motivos por que o NielsenIQ Activate
é seu melhor parceiro de Retail Media
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Dez motivos por que o NielsenIQ Activate é seu melhor parceiro de Retail Media
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1 Beneficie-se dos tradicionais pontos fortes da NielsenIQ. 6.
A NielsenIQ fornece consistentemente os recursos mais abrangentes 
e confiáveis de marcas e de dados do consumidor da indústria de 
produtos de grande consumo. O acesso a esse ecossistema dá poder 
a todos os planos, decisões e análises da Retail Media realizados na 
plataforma Activate.

2 Atraia receitas incrementais. A NielsenIQ confia na 
competência dos varejistas para atrair dinheiro do marketing 
comercial e dos shoppers, como no passado, assim como com 
sinalização, display, mídia digital em loja física etc. Nossa solução 
permite que você obtenha mais lucro com as marcas.

3. A plataforma SaaS é rápida de implementar e bem
conectada. A plataforma de software como serviço (SaaS) 
NielsenIQ Activate está integrada ao grande ecossistema 
NielsenIQ, com suas fontes de dados abrangentes e ferramentas 
de análise de self-service.

4. A Retail Media é mais do que uma proposta de CPM. 
A NielsenIQ não vende o maior número de impressões visando o 
lucro. Em vez disso, nos concentramos em oferecer o máximo de 
eficiência e resultados. Os varejistas usam nossa plataforma para 
persuadir até mesmo os CPGs céticos com uma lógica baseada em 
dados.

5. Permitimos que você configure sua própria melhor 
solução. Estratégia de Retail Media não significa seguir o mesmo 
molde para cada varejista. Muito dependerá do seguinte: número 
de lojas, locais, setor varejista; muitos ou poucos visitantes do site; 
nível de fidelidade dos shoppers.

Os gerentes seniores protegem suas marcas e sua 
reputação.
Nosso objetivo é ser um parceiro melhor, não apenas vender a 
solução SaaS NielsenIQ Activate. Os varejistas precisam de 
credibilidade para oferecer uma proposta de valor mais eficiente e 
sofisticada para as marcas.

7 Explore publicidade não endêmica. Use a Retail Media 
para vender serviços ou outros produtos não vendidos em suas lojas.  
Os dados de fidelidade de uma grande cadeia de supermercados 
podem ser usados para direcionar a prontidão de seus shoppers
com base no que pode ser inferido dos itens que eles compram ou 
de seu perfil de gasto.

8. Orquestração de mensagens off-site Acesse seu público 
através de muitas outras plataformas de mídia – mídia social, 
Google, Amazon, Facebook etc. Varejistas e marcas podem passar a 
distribuição de mensagens para vários pontos de contato para 
chegar aos shoppers mais cedo e em momentos-chave da jornada 
de compra, independentemente do tipo de transação (loja, digital, 
click-and-collect).

9. Mensure tudo que é importante. varejistas e a marca sabem
como pode ser difícil analisar a atribuição e medição precisa da 
mídia. A NielsenIQ tem funcionalidades inigualáveis para capturar os 
dados que informam suas decisões sobre o mix de marketing.

10 Habilite programas poderosos entre canais. Combine e 
coordene: anúncios de e-commerce. Páginas dedicadas de e-
commerce. Exiba anúncios em sites de mídia pagos. TPR, displays em 
lojas físicas. Promoção circular.  Anúncios de TV. Anúncios de revistas.



A plataforma NielsenIQ Activate
coloca você na frente da corrida 
de Retail Media

10.
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Mensuração da
Retail Media

Segmentação de loja
de Retail Media

Ofertas
personalizadas

Compartilhamento de
programa de fidelidade

▪ Plataforma de mensuração e 
Retail Media superflexível e 
eficaz

▪ Otimização e 
previsão de 
anúncios

▪ Estilo de vida/objetivo de 
vida, desempenho de cada 
loja

▪ A funcionalidade de criação 
de público permite 
abordagens variadas de 
acordo com a estratégia

▪ Inteligência local

▪ Ofertas digitais personalizadas

▪ Combina o público com 
atributos dos produtos

▪ Dados de fidelidade

▪ Ofertas digitais personalizadas

▪ Plataforma de colaboração

I NielsenIQ Activate: ecossistema da solução

NielsenIQ Activate: inteligência de Retail Media
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A NielsenIQ Activate coloca você na frente da corrida de Retail Media

Com a Retail Media, O varejo digital está finalmente 
cumprindo sua promessa original de entregar conteúdo 
direcionado e relevante à pessoa certa, no momento certo 
e da maneira correta. Muito importante, ela consegue isso 
com resultados mensuráveis e repetíveis.

Um novo valor está sendo criado todos os dias através do 
uso de dados verificados do shopper para fornecer conteúdo 
digital personalizado que seja muito relevante e ressonante 
durante toda a jornada de compra.

A plataforma NielsenIQ Activate utiliza a ciência dos dados 
para alimentar algoritmos que criam conexões entre o 
ambiente digital e das lojas físicas. Geramos receita para 
nossos clientes, assim como economia e conveniência para 
o shopper. Essa é a promessa da solução digital.

Ao fazer parceria com a NielsenIQ , os varejistas podem 
utilizar um conjunto abrangente de soluções e uma 
qualidade de dados e tecnologia superior para assumir 
uma posição de liderança neste crescente cenário de 
Retail Media.

Varejista

Plataforma white label única e completa

Fornecedor

Centro de 
insights

Insights do 
varejista:

Desempenho do 
cliente e da 
categoria

Criação de 
públicos

em tempo real

Criação 
de públicos

Mídia de varejo e 
ofertas 

personalizadas

Activate

Mensuração do 
desempenho em 

relação às 
ofertas

Mensuração

Fig.8. Um novo nível de 
colaboração para satisfazer 
um futuro voltado ao cliente Gráfico:

NielsenIQ
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Clique aqui para mais informações

Sobre a NielsenIQ
A NielsenIQ é a líder em fornecer a visão mais completa e imparcial do 
comportamento do consumidor globalmente. Impulsionada por uma plataforma 
inovadora de dados do consumidor e alimentada por uma rica capacidade de 
análise, a NielsenIQ permite a tomada de decisões ousadas e confiantes para as 
principais empresas de bens de consumo e varejistas do mundo.

Utilizando conjuntos de dados abrangentes e medindo todas as transações igualmente, 
a NielsenIQ oferece a seus clientes uma visão do comportamento futuro do consumidor 
a fim de otimizar o desempenho em todas as plataformas de varejo. Nossa filosofia 
aberta sobre a integração de dados permite os conjuntos de dados de consumo mais 
influentes do planeta. A NielsenIQ entrega a verdade completa.

A NielsenIQ, uma empresa do portfólio da Advent International, tem operações em quase 
100 mercados, cobrindo mais de 90% da população mundial.

https://nielseniq.com/global/pt/solutions/nielseniq-activate/?utm_source=sales_prospecting&utm_campaign=CMP-02282-D8N3T&utm_medium=email&utm_content=LATAM_sales-play-activate-latam-ebook

