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Fabio Rabelo comanda o digital da VW, tendo sido um dos 
profissionais de destaque no setor de agências digitais por 
anos, hoje aplica seus conhecimentos e práticas a um dos 
maiores fabricantes de carros do País.

Innovation Insider – O desafio de entender um pouco mais de 
tecnologia para saber melhor decidir sobre quais alternativas 
de plataforma escolher estão no dia a dia do profissional de 
marketing hoje. Como você lida com isso?

Fabio Rabelo – Sem dúvida é uma das maiores dificuldades do 
profissional de marketing. Quem, por exemplo, falaria em mídia 
programática e nas suas diversas formas de segmentação três 
anos atrás. Quem falaria em integrar plataformas de CRM com 
as mídias digitais pouco tempo atrás?

Eu diria que a atualização no mundo de hoje é um dos 
maiores desafios e ao mesmo tempo um grande motivador e 
bloqueador de acomodação. Sairá na frente quem conseguir se 
diferenciar, quem conseguir entender melhor e mais rápido as 
evoluções e as implementar.

Pessoalmente, procuro estar próximo aos maiores provedores 
de sistemas e plataformas tecnológicas (Google, Facebook, 
Oracle, Microsoft, etc.) e buscar essas informações em primeira 
mão.

Innovation Insider – Há nos EUA uma nova designação 
para essa nova demanda, que é o cargo de CMTO, ou Chief 
Marketing Technology Oficcer. Você acredita que esse tipo de 
cargo vai pegar ou isso é passageiro?
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Fabio Rabelo – Acredito que teremos pessoas especialistas nas 
demandas técnicas, mas um CMTO penso que seja passageiro. 
Por mais que existam linhas cada vez mais técnicas, não penso 
que o CMO se limitaria a uma linha estrutural. Penso que cada 
vez mais teremos que ampliar nosso conhecimento e atividade.

Innovation Insider – Sabemos que dados (Big Data) passam 
a estar cada vez mais no centro das atenções dos gestores 
de marketing. Qual a estrutura para captura, tratamento, 
gerenciamento e aplicação de dados em sua empresa hoje?

Fabio Rabelo – Atualmente o time de Marketing Digital & CRM 
tem essa função. Dentro da equipe temos analistas de sistema, 
estatísticos, publicitários e outros.

Innovation Insider – Nesse ambiente em que dados 
passam a ser altamente relevantes, se insere também a 
gestão automatizada de dados para a compra de mídia em 
plataformas programáticas. Você e sua empresa acreditam que 
programática veio para ficar? Como você opera programática 
em sua companhia? Suas agências têm estrutura para atendê-
lo nessa área? De que tipo?

Fabio Rabelo – Estou certo que veio para ficar, mas não de 
forma isolada. Para nós, a mídia programática tem papel 
fundamental e deve ser aplicada combinada com a mídia 
display direta.

Temos ferramentas bem robustas para fazer a gestão e a 
operação da programática. Naturalmente, além dos sistemas, 
tem uma equipe robusta operando diariamente a plataforma.
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O trabalho é feito em conjunto com a nossa agência, Almap, 
e uma equipe robusta e dedicada à nossa conta focada em 
operacionalizar, otimizar e buscar todas as metas e KPIs 
definidos por nós.

Innovation Insider – É sempre uma discussão acalorada a que 
indica que boa parte das verbas dos anunciantes está migrando 
para o mundo digital. Você acredita que essa é uma tendência 
sem volta? Por quê? Qual o percentual da sua verba é hoje 
destinado ao digital?

Fabio Rabelo – Sem dúvida é uma tendência sem volta, 
principalmente pelo poder de personalização, segmentação, 
alcance e mensuração que o digital permite. De toda forma, 
não acredito que outros meios de mídia tradicional irão morrer. 
Penso que as verbas serão redistribuídas e o digital sem 
dúvida é o maior beneficiado, mas também acredito que os 
orçamentos de marketing / mídia serão ampliados. Em nossa 
empresa, atualmente o digital representa a segunda maior 
fatia do investimento em mídia e é a única verba que recebeu 
aportes consideráveis nos últimos anos, mesmo em meio à 
forte crise e aos cortes que vivemos.

Innovation Insider – Sabe-se que o mobile é hoje a chamada 
bola da vez, mas o fato é que apenas uma parte ainda bastante 
pequena das verbas dos anunciantes está sendo investida aí? 
Por que isso acontece? Se as audiências estão no mobile, por 
que as marcas ainda relutam em investir nele? E sua empresa, 
resolve como essa situação?

Fabio Rabelo – Acreditamos muito em mobile e investimos 
cada vez mais. Em nossa empresa, o mobile já representa 
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números expressivos de investimento e conversão, sendo parte 
fundamental de nossa estratégia.

Não penso que marcas relutem em investir, mas acho que o 
crescimento do mobile foi mais rápido do que o planejado, tanto 
pelas agências, como pelos veículos de mídia e pelos anunciantes. 
Ninguém estava 100% pronto para operar a pleno vapor.

Outro ponto, foi a velocidade que o consumidor trocou o 
computador pelo celular, muito pelo fato da facilidade em obter 
o acesso (seja nos devices ou nos planos de dados).

Sem dúvidas, o mobile é o caminho mais promissor e 
certamente sem volta, que vem evoluindo nos formatos e nas 
maneiras de impacto.

Innovation Insider – No evento SXSW deste ano, as grandes 
atrações foram a Realidade Aumentada, a Realidade Virtual e a 
Inteligência Artificial. Todas essas tecnologias começam já a ter 
impacto no marketing. Gostaria de saber como sua empresa e 
você estão lidando/experimentando cada uma delas.

Fabio Rabelo – Sem dúvida será um caminho muito explorado, 
porém ainda se estabilizando e que demanda muito 
investimento e planejamento. Temos um grupo de trabalho 
na companhia focado em inovação, que lidera essa demanda. 
Estamos planejando, avaliando e estudando algumas formas e 
maneiras de como utilizar. 

Quem sabe em breve falemos sobre o tema. 

RETORNAR AO ÍNDICE
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Innovation Insider – O desafio de entender um pouco mais de 
tecnologia para saber melhor decidir sobre quais alternativas 
de plataforma escolher estão no dia a dia do profissional de 
marketing hoje. Como você lida com isso?

Agrício Neto – Tenho que me manter atualizado sempre!! 
A minha equipe de MKT, em conjunto com as agências que 
trabalham com a SKY, me ajuda nesse processo.

Innovation Insider – Há nos EUA uma nova designação 
para essa nova demanda, que é o cargo de CMTO, ou Chief 
Marketing Technology Oficcer. Você acredita que esse tipo de 
cargo vai pegar ou isso é passageiro?

Agrício Neto – Entendo como passageiro. Todo profissional de 
marketing, ou melhor, de negócios, tem que estar antenado 
com as novas tecnologias, com o mundo digital e como ele 
pode ajudar a crescer o seu negócio. Acho que um dos maiores 
desafios é não perceber que ele pode matar o seu negócio!

Innovation Insider – Sabemos que dados (Big Data) passam 
a estar cada vez mais no centro das atenções dos gestores 
de marketing. Qual a estrutura para captura, tratamento, 
gerenciamento e aplicação de dados em sua empresa hoje?

Agrício Neto – A ATT (atual acionista da SKY) é um dos maiores 
investidores de Big Data no mercado americano e isso está 
se distribuindo por todas as operações na América Latina. 
Nós da SKY já temos uma estrutura robusta de “captura, 
tratamento e gerenciamento dos dados” e usamos isso para 
melhor direcionamento de ofertas, atendimento e retenção dos 
clientes. Claro que ainda há um longo caminho a percorrer, mas 
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já estamos nele.

Innovation Insider – Nesse ambiente em que dados 
passam a ser altamente relevantes, se insere também a 
gestão automatizada de dados para a compra de mídia em 
plataformas programáticas. Você e sua empresa acreditam que 
programática veio para ficar? Como você opera programática 
em sua companhia? Suas agências têm estrutura para atendê-
lo nessa área? De que tipo?

Agrício Neto – A SKY vem utilizando mídia programática há mais 
de um ano. A parceria com a agência Isobar nos ajuda a cada vez 
mais investir dessa forma. Entendo que sim, veio para ficar.

Innovation Insider – É sempre uma discussão acalorada a que 
indica que boa parte das verbas dos anunciantes está migrando 
para o mundo digital. Você acredita que essa é uma tendência 
sem volta? Por quê? Qual o percentual da sua verba é hoje 
destinado ao digital?

Agrício Neto – O mundo digital é cada vez mais forte, os 
números de acessos aos sites, redes sociais, relacionamento, 
etc., são muito relevantes e não há como ignorar isso no 
planejamento de mídia. A SKY atua forte nesse mundo digital. 
Somos um dos maiores anunciantes do país e 15-20% das 
vendas são originadas pelas mídias online.

Innovation Insider – Sabe-se que o mobile é hoje a chamada 
bola da vez, mas o fato é que apenas uma parte ainda bastante 
pequena das verbas dos anunciantes está sendo investida 
aí? Por que isso acontece? Se as audiências estão no mobile, 
porque as marcas ainda relutam em investir nele? E sua 
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empresa, resolve como essa situação?

Agrício Neto – Acredito muito no mobile. Fazemos mídia para 
mobile de uma forma tímida, reconheço, mas isso vai crescer 
exponencialmente a cada ano.

Innovation Insider – No evento SXSW deste ano, as grandes 
atrações foram a Realidade Aumentada, a Realidade Virtual 
e a Inteligência Artificial. Todas essas tecnologias começam já 
a ter impacto no marketing. Gostaríamos de saber como sua 
empresa e você estão lidando/experimentando cada uma delas.

Agrício Neto – Estamos conhecendo e nos familiarizando com 
essas tecnologias, elas não estão no nosso dia a dia ainda. 

RETORNAR AO ÍNDICE
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Innovation Insider – O desafio de entender um pouco mais de 
tecnologia para saber melhor decidir sobre quais alternativas 
de plataforma escolher estão no dia a dia do profissional de 
marketing hoje. Como você lida com isso?

Alexandre Waclawovsky – Existem diversos modelos 
estruturais e níveis de maturidade de TI e Marketing nas 
empresas – os termos e os pensamentos de tecnologia 
entraram no repertório e no dia a dia de marketing trazidos 
pela evolução do marketing digital – minha sensação é que 
TI não acompanhou, ficando cada vez mais com um papel de 
suporte às novas demandas, versus liderar mais a agenda. 
Pressão por menos custo fez TI ser reduzido e algumas funções 
terceirizadas também.

Innovation Insider – Há nos EUA uma nova designação 
para essa nova demanda, que é o cargo de CMTO, ou Chief 
Marketing Technology Oficcer. Você acredita que esse tipo de 
cargo vai pegar ou isso é passageiro?

Alexandre Waclawovsky – Passageiro! Conhecer e navegar em 
tecnologia será um capability, assim como digital, essencial dos 
futuros CMOs – existe um “sweet spot” entre ARTE e CIÊNCIA 
que o CMO deve possuir. Alguém que domina tecnologia e vem 
desse meio geralmente tem mais dificuldade em entender a 
ARTE do que um marqueteiro em entender a CIÊNCIA. A arte 
sempre foi, é e será essencial na comunicação, independente 
mente do quanto evolua a tecnologia e isso requer milhagem
e sensibilidade.

Innovation Insider – Sabemos que dados (Big Data) passam 
a estar cada vez mais no centro das atenções dos gestores 
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de marketing. Qual a estrutura para captura, tratamento, 
gerenciamento e aplicação de dados em sua empresa hoje?

Alexandre Waclawovsky – Recentemente adquirimos um 
adserver, com objetivo de entender melhor a performance de 
nossas execuções digitais e evoluímos para possuir uma DMP 
própria.

Innovation Insider – Nesse ambiente em que dados 
passam a ser altamente relevantes, se insere também a 
gestão automatizada de dados para a compra de mídia em 
plataformas programáticas. Você e sua empresa acreditam que 
programática veio para ficar? Como você opera programática 
em sua companhia? Suas agências têm estrutura para atendê-
lo nessa área? De que tipo?

Alexandre Waclawovsky – A compra programática veio para 
ficar, mas precisa evoluir. Desde considerar todo o mix de meios, 
até ser aplicada e mensurada adequadamente – a compra 
programática não é um remédio para todos os males – há 
campanhas onde a performance e o custo não são os maiores 
drivers, mas a qualidade de tempo de interação. Fazemos a 
compra programática centralizadamente com uma de nossas 
agências para ter melhor aprendizado.

Innovation Insider – É sempre uma discussão acalorada a que 
indica que boa parte das verbas dos anunciantes está migrando 
para o mundo digital. Você acredita que essa é uma tendência 
sem volta? Por quê? Qual o percentual da sua verba é hoje 
destinado ao digital?

Alexandre Waclawovsky – Quando perguntado sobre qual 
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percentual devo investir em digital, sempre minha resposta é 
a mesma: “ não pergunte a mim, mas ao consumidor da sua 
marca” – não existe um percentual correto. Importante refletir o 
consumo de mídia dos consumidores – pela eficiência e menor 
dispersão pode-se até investir um pouco menos em digital 
vs mídias tradicionais. Quanto mais segmentado é seu target, 
maior deveria ser o investimento digital também – a razão é 
simples: dispersão e desperdício usar uma arma de milhões 
para falar com milhares. Qualquer investimento inferior a 15% 
atualmente implica questionamento.

Innovation Insider – Sabe-se que o mobile é hoje a chamada 
bola da vez, mas o fato é que apenas uma parte ainda bastante 
pequena das verbas dos anunciantes está sendo investida 
aí? Por que isso acontece? Se as audiências estão no mobile, 
porque as marcas ainda relutam em investir nele? E sua 
empresa, resolve como essa situação?

Alexandre Waclawovsky – Prefiro o termo “mobilidade” a 
mobile, afinal quero estar onde meu consumidor está, no 
momento onde minha marca ou serviço for relevante. Mobile 
carece de mais simplicidade e menos pompa e circunstância. 
As agências em busca de remuneração criaram uma indústria 
de aplicativos que drenou muito dinheiro e confiança dos 
anunciantes.

Acredito que alguns básicos ainda não foram feitos, como 
garantir que 100% do foot print das marcas e dos serviços 
sejam mobile friendly. Para novas plataformas, já estamos 
desenvolvendo em mobile native, que também funciona em 
desktop (pensamento inverso de antes). Outro ponto simples 
é passar a exigir que agências apresentem criatividade em 
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um mobile, afinal na maior parte dos casos é assim que seu 
consumidor será impactado. Feito o simples, passando por 
Search, há um mundo de possibilidades com AR, VR, mídia, etc.

Innovation Insider – No evento SXSW deste ano, as grandes 
atrações foram a Realidade Aumentada, a Realidade Virtual e a 
Inteligência Artificial. Todas essas tecnologias começam já a ter 
impacto no marketing. Gostaria de saber como sua empresa e 
você estão lidando/experimentando cada uma delas.

Alexandre Waclawovsky – Ainda não, apesar de já termos 
mapeado, e a razão é focar nos básicos antes de ir para algo 
sexy e ainda não comprovado. 

RETORNAR AO ÍNDICE
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Innovation Insider – O desafio de entender um pouco mais de 
tecnologia para saber melhor decidir sobre quais alternativas 
de plataforma escolher estão no dia a dia do profissional de 
marketing hoje. Como você lida com isso?

Adriana Knackfuss – Meu background profissional é design, 
e desde o início da minha carreira trabalho com MKT digital, 
portanto lidar com tecnologia para mim não é um desafio, mas 
sim um prazer enorme. O contexto atual, repleto de novidades 
tecnológicas todos os dias, faz com que os profissionais de 
marketing fiquem mais atentos ao presente e estejam sempre 
em contato com o que é relevante para seu target. É preciso 
não só estudar mais, ler mais, mas também experimentar mais 
o novo.

Innovation Insider – Há nos EUA uma nova designação 
para essa nova demanda, que é o cargo de CMTO, ou Chief 
Marketing Technology Oficcer. Você acredita que esse tipo de 
cargo vai pegar ou isso é passageiro?

Adriana Knackfuss – Eu acredito que esee tipo de posição 
seja uma necessidade passageira. Nem todos os CMOs 
atuais entendem profundamente de tecnologia, por isso a 
necessidade desse cargo. Em um futuro próximo, será esperado 
de um CMO o conhecimento tecnológico, e essa designação 
não fará mais sentido.

Innovation Insider – Sabemos que dados (Big Data) passam 
a estar cada vez mais no centro das atenções dos gestores 
de marketing. Qual a estrutura para captura, tratamento, 
gerenciamento e aplicação de dados em sua empresa hoje?
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Adriana Knackfuss – Hoje lidamos com dados de fontes 
diversas: redes sociais, hábitos de compra, comportamento 
do consumidor, etc. A combinação desses dados trará para os 
executivos de marketing a possibilidade de fazer não só uma 
leitura mais precisa do presente, mas também prever com mais 
assertividade os movimentos futuros. A estrutura de Real-time 
MKT da Coca-Cola Brasil é um excelente exemplo de como 
lidamos com big data: observamos diversas fontes de dados e 
geramos um padrão de ação para cada uma das análises. No 
final, temos um movimento crescente de engajamento com o 
consumidor que não poderia ser feito sem esse novo formato 
de trabalho.

Innovation Insider – Nesse ambiente em que dados 
passam a ser altamente relevantes, se insere também a 
gestão automatizada de dados para a compra de mídia em 
plataformas programáticas. Você e sua empresa acreditam que 
programática veio para ficar? Como você opera programática 
em sua companhia? Suas agências têm estrutura para atendê-
la nessa área? De que tipo?

Adriana Knackfuss – Acreditamos em mídia programática e 
usamos as estruturas das nossas agências para isso. Esse é um 
movimento global da companhia e definitivamente veio para ficar.

Innovation Insider – É sempre uma discussão acalorada a que 
indica que boa parte das verbas dos anunciantes está migrando 
para o mundo digital. Você acredita que essa é uma tendência 
sem volta? Por quê? Qual o percentual da sua verba é hoje 
destinado ao digital?

Adriana Knackfuss – Nossas leituras de campanha não indicam 
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a possibilidade de troca dos investimentos de TV para digital. O 
que vemos sim é um contexto de mídia muito mais desafiador, 
pois precisamos manter a cobertura em TV e ainda acrescentar 
digital, Pay TV e outros meios extremamente relevantes para o 
nosso target.

Não abrimos nosso investimento, mas acreditamos que 
estamos fazendo boas escolhas de investimento para as 
marcas do nosso portfólio.

Innovation Insider – Sabe-se que o mobile é hoje a chamada 
bola da vez, mas o fato é que apenas uma parte ainda bastante 
pequena das verbas dos anunciantes está sendo investida aí? 
Por que isso acontece? Se as audiências estão no mobile, por 
que as marcas ainda relutam em investir nele? E sua empresa, 
resolve como essa situação?

Adriana Knackfuss – Acho cada vez mais difícil pensar em 
mobile como “ponto de contato” de mídia com o consumidor. 
Tudo está sendo consumido em mobile! Redes sociais, vídeos, 
games, etc…Para nós é mais importante pensarmos como o 
consumidor irá com o nosso conteúdo nesses devices do que 
pensar em shift de investimentos para isso. A “migração” para o 
mobile já é uma realidade.

Innovation Insider – No evento SXSW deste ano, as grandes 
atrações foram a Realidade Aumentada, a Realidade Virtual e a 
Inteligência Artificial. Todas essas tecnologias começam já a ter 
impacto no marketing. 
Gostaria de saber como sua empresa e você estão lidando/
experimentando cada uma delas.
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Adriana Knackfuss – Estamos experimentando sim. Fizemos 
um conteúdo especial no Natal do ano passado que usava uma 
nova tecnologia do Facebook de vídeo 360o e os resultados 
foram ótimos. A linguagem da comunicação está migrando 
para esses formatos mais imersivos, e é muito natural que as 
marcas adotem essas novas possibilidades. 

RETORNAR AO ÍNDICE
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Veja como a diretora de marketing do Santander encara, na 
prática, os desafios da inovação no marketing do banco. 

Innovation Insider – O desafio de entender um pouco mais de 
tecnologia para saber melhor decidir sobre quais alternativas 
de plataforma escolher estão no dia a dia do profissional de 
marketing hoje. Como você lida com isso?

Paula Nader – Procuro entender as plataformas como usuária 
para formar uma opinião inicial e depois poder debater com 
experts em tecnologia, dentro e fora do banco, para tomar a 
decisão.

Innovation Insider – Há nos EUA uma nova designação 
para essa nova demanda, que é o cargo de CMTO, ou Chief 
Marketing Technology Officer. Você acredita que esse tipo de 
cargo vai pegar ou isso é passageiro?

Paula Nader – Nas categorias onde tradicionalmente o CMO 
lidera a discussão de estratégia, como bens de consumo, por 
exemplo, vai pegar. Nas empresas de tecnologia que têm como 
ponto de partida a necessidade do usuário para desenvolver 
as soluções (e não partem somente do insight dos engenheiros 
e programadores), também. E acho que vai ser uma mistura 
interessante de CMOs que se especializarão em tecnologia e 
CTOs que se especializarão em marketing, ou seja, não acredito 
que uma disciplina vai predominar, como formação inicial, sobre 
a outra.

Innovation Insider – Sabemos que dados (Big Data) passam 
a estar cada vez mais no centro das atenções dos gestores 
de marketing. Qual a estrutura para captura, tratamento, 
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gerenciamento e aplicação de dados em sua empresa hoje?

Paula Nader – Bancos têm informação como “matéria-prima”, 
como ponto fundamental de atuação, porque quanto melhor 
aprendemos sobre os hábitos financeiros de nossos clientes, 
melhor conseguimos atendê-los, avaliar riscos, desenvolver 
produtos e serviços. Por isso, a estrutura, a gestão e a aplicação 
de dados é um dos assuntos mais estratégicos do nosso 
negócio desde sempre, desde quando a única tecnologia 
disponível era o caderninho manuscrito do banqueiro, lá 
quando o dinheiro foi inventado.

Innovation Insider – Nesse ambiente em que dados 
passam a ser altamente relevantes, se insere também a 
gestão automatizada de dados para a compra de mídia em 
plataformas programáticas. Você e sua empresa acreditam que 
programática veio para ficar? Como você opera programática 
em sua companhia? Suas agências têm estrutura para atendê-
la nessa área? De que tipo?

Paula Nader – Sem dúvida veio para ficar e para liberar tempo 
dos profissionais de mídia para que façam o que se espera 
deles: que compreendam a estratégia da marca e consigam 
traduzi-la na estratégia e na tática de mídia, trazendo insights 
que os robôs não trarão. Eles terão mais tempo, também, para 
se aproximar dos planejadores e dos criativos e compartilhar 
esses insights ainda no momento de concepção das 
campanhas, que é o que acredito que fará nosso mercado dar 
o salto que precisa para “se encontrar” de vez na era em que 
estamos vivendo.

Innovation Insider – É sempre uma discussão acalorada a que 
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indica que boa parte das verbas dos anunciantes está migrando 
para o mundo digital. Você acredita que essa é uma tendência 
sem volta? Por quê? Qual o percentual da sua verba é hoje 
destinado ao digital?

Paula Nader – Não é tendência, é realidade. Porque boa 
parte da vida das pessoas acontece na internet, seja qual for 
a interface. O que já aprendemos, por outro lado, é que não 
existe um mundo “só online” ou “só offline”, porque a outra boa 
parte da sua vida acontece na vida real.

Exemplos práticos: a campanha do YouTube em revistas e 
mobiliário urbano em SP e o excelente uso que a Apple vem 
fazendo de mídia exterior por aqui. Em quatro anos, o share de 
digital no nosso investimento total de marketing passou de 4 
para 20%, com espaço para crescer.

Innovation Insider – Sabe-se que o mobile é hoje a chamada 
bola da vez, mas o fato é que apenas uma parte ainda bastante 
pequena das verbas dos anunciantes está sendo investida aí? 
Por que isso acontece? Se as audiências estão no mobile, por 
que as marcas ainda relutam em investir nele? E sua empresa, 
resolve como essa situação?

Paula Nader – Não me lembro de nenhuma marca que esteja 
fazendo um trabalho extraordinário de comunicação no 
mobile… Ainda não aprendemos como fazer, como interagir 
com as pessoas em uma tela tão pequena sem interrompê-las 
e, portanto, sem irritá-las. Mas estamos pensando todo dia em 
como fazer e espero que logo tenhamos evoluções reais nesse 
assunto. Nós prestamos serviços e atendemos nossos clientes 
por meio de aplicativos, e aí é a mesma relação que temos com 
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eles em outros canais acontecendo no celular, então é natural.

Innovation Insider – No evento SXSW deste ano, as grandes 
atrações foram a Realidade Aumentada, a Realidade Virtual e a 
Inteligência Artificial. Todas essas tecnologias começam já a ter 
impacto no marketing. Gostaria de saber como sua empresa e 
você estão lidando/experimentando cada uma delas.

Paula Nader – Temos acompanhado a adoção de realidade 
aumentada e virtual pelas pessoas, para entender como isso 
afetará seu comportamento em relação a tudo, inclusive a 
dinheiro. Enquanto isso, estamos estudando em que medida 
cada uma dessas tecnologias pode deixar nossa interação mais 
próxima, ágil, segura, transparente. Mas acredito que outras 
categorias, como entretenimento e educação, poderão se 
beneficiar mais rapidamente. 

RETORNAR AO ÍNDICE
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HERLANDER ZOLA
AUDI
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O diretor de marketing da AUDI revela como enfrenta os 
desafios da inovação em seu dia a dia e como entende os 
avanços do mundo digital de forma totalmente integrada às 
estratégias mais gerais de marketing para a Marca. 

Innovation Insider – O desafio de entender um pouco mais de 
tecnologia para saber melhor decidir sobre quais alternativas 
de plataforma escolher estão no dia a dia do profissional de 
marketing hoje. Como você lida com isso?

Herlander Zola – Sem dúvida estão no dia a dia da área 
e, como somos apresentados constantemente a novas 
soluções e ferramentas, o desafio é estar sempre atualizados 
sobre elas. Precisamos entender a dinâmica dessas novas 
plataformas, agregar conceitos e decidir como determinadas 
ferramentas podem ser aplicadas dentro da nossa estratégia de 
comunicação.

A fonte de informação não é só a agência. A leitura constante 
sobre as tendências de mercado, a participação em eventos e 
a troca com profissionais da área são as formas de buscarmos 
cases, dados, olhar resultados, desafios, entre outros, para 
podermos decidir pelas melhores ferramentas dentro da nossa 
estratégia de comunicação.

Innovation Insider – Há nos EUA uma nova designação 
para essa nova demanda, que é o cargo de CMTO, ou Chief 
Marketing Technology Oficcer. Você acredita que esse tipo de 
cargo vai pegar ou isso é passageiro?

Herlander Zola – Como dito, hoje é parte do escopo de atuação 
do profissional de marketing estar atualizado sobre novas 
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plataformas e ferramentas tecnológicas, para melhor optar 
pela solução que mais se adapta à estratégia de comunicação 
das marcas. Nesse sentido, acredito que essa função hoje está 
diluída entre a equipe da empresa e a das agências, já suprindo 
as necessidades com relação ao conhecimentos sobre as 
plataformas.

Innovation Insider – Sabemos que dados (Big Data) passam 
a estar cada vez mais no centro das atenções dos gestores 
de marketing. Qual a estrutura para captura, tratamento, 
gerenciamento e aplicação de dados em sua empresa hoje?

Herlander Zola – Quando traçamos a estratégia 360° da 
Audi para avançar de forma sustentável e de longo prazo 
no país, reconfiguramos diversas áreas da companhia, entre 
elas a de marketing. A área ganhou maior abrangência, com 
maior integração de mídia, digital e CRM. Vivemos agora um 
novo momento da comunicação de marca, no qual estamos 
ampliando o relacionamento da empresa com consumidores, 
concessionários e potenciais clientes nos nossos diferentes 
canais de comunicação. Nesse cenário, o gerenciamento de 
dados é extremamente importante.

Na Audi, monitoramos diariamente indicadores como fluxo de 
loja, análise de data base, geração de leads, entre outros, para 
avaliar o impacto das ações de marketing nas vendas. Também 
fazemos uma análise de longo prazo, com pesquisas anuais, 
que mensura o crescimento do desejo pela marca e como os 
consumidores aderem aos nossos valores.

Innovation Insider – Nesse ambiente em que dados 
passam a ser altamente relevantes, se insere também a 
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gestão automatizada de dados para a compra de mídia em 
plataformas programáticas. Você e sua empresa acreditam que 
programática veio para ficar? Como você opera programática 
em sua companhia? Suas agências têm estrutura para atendê-
lo nessa área? De que tipo?

Herlander Zola – Entendemos que a programática não irá 
substituir o planejamento de mídia feito por times capacitados 
e competentes. Utilizamos de forma integrada, como 
complemento ao trabalho dos times, gerando ganho de 
eficiência.

Innovation Insider – É sempre uma discussão acalorada a que 
indica que boa parte das verbas dos anunciantes está migrando 
para o mundo digital. Você acredita que essa é uma tendência 
sem volta? Por quê? Qual o percentual da sua verba é hoje 
destinado ao digital?

Herlander Zola – O meio digital vem ganhando, sem dúvida, 
cada vez mais espaço na comunicação das marcas com seus 
públicos. Os investimentos da Audi nesse meio vêm crescendo 
substancialmente e, nos últimos dois anos, passaram de uma 
participação próxima de 5% do total investido para pouco mais 
de 30%.

No meio digital, conseguimos mensurar de maneira mais 
efetiva o impacto gerado, o comportamento de compra e o 
interesse dos clientes e potenciais clientes. A maneira pela qual 
os consumidores buscam informação mudou. Eles continuam 
indo até o showroom nas concessionárias, mas já possuem 
as informações sobre o carro que têm interesse em comprar. 
Isso é uma grande mudança de comportamento e de cultura, 
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por isso, temos que não somente estar presentes nesses 
meios, mas fazer a diferença. E as nossas ações nesse sentido 
mostram isso. Crescemos significativamente em views em 
canais como YouTube, e temos apostado em estratégias para 
fornecer conteúdo de qualidade aos nossos consumidores 
e admiradores. Em todos os grandes lançamentos também 
desenvolvemos peças e ações para os meios digitais, como 
o filme para o lançamento do novo A4 no qual fazemos uma 
surpresa perfeita para um dos nossos consumidores, ao trocar 
seu antigo A4 pelo novo e mostrar todas as emoções reais em 
vídeo.

Innovation Insider – Sabe-se que o mobile é hoje a chamada 
bola da vez, mas o fato é que apenas uma parte ainda bastante 
pequena das verbas dos anunciantes está sendo investida aí. 
Por que isso acontece? Se as audiências estão no mobile, por 
que as marcas ainda relutam em investir nele? E sua empresa, 
resolve como essa situação?

Herlander Zola – Os investimentos em qualquer plataforma 
dependem do segmento de negócio e do momento de 
mercado de cada anunciante. E com o mobile é a mesma coisa. 
No setor automotivo, por exemplo, ele tem boa aderência com 
vídeo, algo em que a Audi vem investindo bastante no país. 
Mas é importante pontuar que um meio não exclui o outro e 
temos que analisar qual é a plataforma mais importante para 
comunicar o produto, serviço ou institucional, abrangendo 
diferentes mídias.

Innovation Insider – No evento SXSW deste ano, as grandes 
atrações foram a Realidade Aumentada, a Realidade Virtual e a 
Inteligência Artificial. Todas essas tecnologias começam já a ter 
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impacto no marketing. Gostaria de saber como sua empresa e 
você estão lidando/experimentando cada uma delas.

Herlander Zola – A Audi tem um projeto global de 
investimentos em novas tecnologias e interatividade tanto nos 
carros como em ações em pontos de venda.
Aqui no Brasil, por exemplo, trouxemos no ano passado um 
dispositivo de realidade aumentada que integra tecnologias 
digitais ao varejo automotivo, ao oferecer aos clientes 
a oportunidade de configurar seu modelo preferido de 
automóvel na concessionária e vivenciar essa oportunidade 
de uma forma realista. O dispositivo exibe toda a carteira de 
modelos da marca, incluindo as combinações possíveis de 
equipamentos. A Audi foi a primeira fabricante de automóveis 
a desenvolver uma solução de software dedicada para 
dispositivos de realidade virtual para vendas no varejo. 

RETORNAR AO ÍNDICE
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FERNANDO MOULIN
VIVO
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Fernando Moulin é Director of e-Business da Telefonica/Vivo 
Brasil e nos conta como entende e pratica inovação no seu dia a 
dia. Entre outras coisas, ele diz: “Independentemente do nome 
ou da moda, haverá cada vez maior integração entre marketing 
e tecnologia nas organizações”.

Innovation Insider – O desafio de entender um pouco mais de 
tecnologia para saber melhor decidir sobre quais alternativas 
de plataforma escolher estão no dia a dia do profissional de 
marketing hoje. Como você lida com isso?

Fernando Moulin – Talvez, devido ao fato de eu trabalhar 
com marketing digital e CRM há muitos anos, me parece 
extremamente natural que o profissional de marketing precisa 
conhecer cada vez mais de tecnologia. De fato, eu diria o 
oposto: em pleno século XXI, na era da informação, não consigo 
conceber que ainda haja tantos profissionais de marketing que 
digam temer ou ter pouca familiaridade com tecnologia – não 
tardará para que profissionais assim, infelizmente, tenham 
empregabilidade bastante reduzida.

Innovation Insider – Há nos EUA uma nova designação 
para essa nova demanda, que é o cargo de CMTO, ou Chief 
Marketing Technology Oficcer. Você acredita que esse tipo de 
cargo vai pegar ou isso é passageiro?

Fernando Moulin – Independentemente do nome ou da 
moda, haverá cada vez maior integração entre marketing e 
tecnologia nas organizações. Essa integração alterará o perfil 
de competências necessárias para os profissionais da área, o 
escopo das funções de marketing em geral e, por extensão, 
provavelmente a descrição e as responsabilidades de cargos 
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de liderança, entre outras transformações. Nisso eu acredito 
plenamente, mas é difícil afirmar se o CMTO constituirá um dos 
possíveis cenários futuros, ou não.

Em paralelo, vejo as organizações em geral buscando uma 
solução vinculada cada vez mais a suas próprias competências 
internas, desafios de negócio e principalmente cultura. Ou 
seja, possivelmente haverá múltiplas formas de responder 
à necessidade cada vez maior entre as áreas de negócios/
marketing e tecnologia.

Innovation Insider – Sabemos que dados (Big Data) passam 
a estar cada vez mais no centro das atenções dos gestores 
de marketing. Qual a estrutura para captura, tratamento, 
gerenciamento e aplicação de dados em sua empresa hoje?

Fernando Moulin – Esse é um dos temas estratégicos mais 
importantes para a Vivo, organização na qual trabalho, e parte 
fundamental de nosso planejamento de negócios para os 
próximos anos. A Vivo tem uma área de Big Data bastante 
madura e evoluída em relação à maioria dos players de 
mercado, e temos destaque, inclusive, entre as operações do 
próprio Grupo Telefónica.

Temos uma equipe totalmente dedicada às operações de BI 
(captura, tratamento e gestão de dados, sistemas de aplicação 
integrado aos canais, geração de mailings, etc.) e data scientists 
explorando as fronteiras inovadoras do big data e suas 
múltiplas fontes de dados não estruturadas, que constituem 
nosso data lake de alguns petabytes. Somos e queremos ser 
cada vez mais líderes nesse tema.



INNOVATIONINSIDER

Innovation Insider – Nesse ambiente em que dados 
passam a ser altamente relevantes, se insere também a 
gestão automatizada de dados para a compra de mídia em 
plataformas programáticas. Você e sua empresa acreditam que 
programática veio para ficar? Como você opera programática 
em sua companhia? Suas agências têm estrutura para atendê-
lo nessa área? De que tipo?

Fernando Moulin – Programática não veio para ficar: os 
outros formatos de compra de mídia é que ainda não se 
transformaram em programática! Ao longo dos próximos anos, 
mesmo os formatos mais tradicionais de ATL tenderão a ser 
comprados e mensurados como é feito por meio de mídia 
programática. A tecnologia trará possibilidades infinitas e cada 
vez mais aprimoradas de otimização dos investimentos em 
marketing, e os anunciantes darão cada vez mais estímulo 
a essa mudança estratégica porque a pressão por eficiência 
financeira será sempre crescente sobre as organizações.

Innovation Insider – É sempre uma discussão acalorada a que 
indica que boa parte das verbas dos anunciantes está migrando 
para o mundo digital. Você acredita que essa é uma tendência 
sem volta? Por quê? Qual o percentual da sua verba é hoje 
destinado ao digital?

Fernando Moulin – Estamos desenvolvendo modelos 
estatísticos de mídia mix modelling para analisar cada vez 
mais acuradamente o retorno de cada real que investimos em 
mídia – seja em formatos online, seja off-line. Temos visto que 
os formatos de mídia digital vêm tendo custos crescentes ao 
longo do tempo, e acredito que haverá um ponto ótimo de 
investimento/mix, considerando meios ATL e BTL, on e off.
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É estrategicamente irrelevante para o anunciante a definição de 
que a mídia será investida em meios online ou off-line. O que é 
relevante é maximizar o retorno e melhorar a assertividade das 
interações e das comunicações com o cliente. Em um mundo 
cada vez mais integrado entre físico e virtual, em alguns anos 
imagino que também essa definição (“vamos investir mais em 
digital ou tradicional em nossos planos?”) será substituída por 
modelos mais alinhados com essa nova realidade.

Innovation Insider – Sabe-se que o mobile é hoje a chamada 
bola da vez, mas o fato é que apenas uma parte ainda bastante 
pequena das verbas dos anunciantes está sendo investida aí? 
Por que isso acontece? Se as audiências estão no mobile, por 
que as marcas ainda relutam em investir nele? E sua empresa, 
resolve como essa situação?

Fernando Moulin – Temos investido cada vez mais em 
mobile marketing, principalmente em formatos de mídia de 
performance – vinculados a ações como baixar um app ou 
realizar uma transação online mais simples, tanto em períodos 
promocionais como a Black Friday, quanto recorrentemente. 
Os investimentos em mobile ainda são significativamente mais 
baratos que em outros formatos e meios, o que representará 
uma vantagem competitiva para os anunciantes que estão/
estarão liderando esse processo de mudança de estratégias de 
marketing.

Talvez as marcas ainda não invistam tanto quanto poderiam 
ou deveriam em função de desconhecimento técnico, inércia, 
estratégias conservadoras nas áreas de marketing em um ano 
muito desafiador para os negócios em geral, e também porque 
as conversões em venda de mobile ainda tendem a ser menores 
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do que em mídias online mais tradicionais devido a diversos 
fatores.

Além disso, para expandir sua atuação de forma consistente no 
mercado de publicidade móvel, a Vivo lançou recentemente sua 
plataforma de mídia mobile, a Vivo Ads. Com isso, buscamos 
nos consolidar também como veículo de mídia, desenvolvendo 
formatos que sejam relevantes tanto para os anunciantes 
quanto para os consumidores.

Innovation Insider – No evento SXSW deste ano, as grandes 
atrações foram a Realidade Aumentada, a Realidade Virtual e a 
Inteligência Artificial. Todas essas tecnologias começam já a ter 
impacto no marketing. Gostaria de saber como sua empresa e 
você estão lidando/experimentando cada uma delas.

Fernando Moulin – Estamos testando todas elas, em caráter 
ainda experimental ou em pilotos pontuais, para avaliar o real 
impacto que poderão vir a trazer ao negócio como um todo. 
Neste momento, estamos um pouco mais avançados no tema 
de inteligência artificial, em comparação com os demais – mas 
vemos nas três tecnologias um potencial tremendo. 

RETORNAR AO ÍNDICE
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ZEcA vIEIRA
SULAMÉRICA
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O diretor de Marketing Corporativo da SulAmérica seguros 
fala como encara a inovação em seu dia a dia e revela que para 
ele o futuro do marketing já chegou, com a necessidade dos 
profissionais da área terem que lidar cada vez mais com dados, 
performance e resultados.

Innovation Insider – O desafio de entender um pouco mais de 
tecnologia para saber melhor decidir sobre quais alternativas 
de plataforma escolher estão no dia a dia do profissional de 
marketing hoje. Como você lida com isso?

Zeca Vieira – Eu lido com isso me mantendo bastante 
atento às iniciativas inovadoras que surgem no mercado, 
lendo muito e principalmente me cercando de pessoas jovens, 
dinâmicas e com formação diversa. Eu aprendo a cada dia 
trabalhando com essas pessoas e lado a lado com a área de TI 
da companhia.

Innovation Insider – Há nos EUA uma nova designação 
para essa nova demanda, que é o cargo de CMTO, ou Chief 
Marketing Technology Oficcer. Você acredita que esse tipo de 
cargo vai pegar ou isso é passageiro?

Zeca Vieira – Já pegou! Esse é o futuro do marketing. O 
marketing cada vez mais tem de lidar com dados, performance, 
resultados, redes sociais, redes neurais…

Innovation Insider – Sabemos que dados (Big Data) passam 
a estar cada vez mais no centro das atenções dos gestores 
de marketing. Qual a estrutura para captura, tratamento, 
gerenciamento e aplicação de dados em sua empresa hoje?
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Zeca Vieira – A SulAmérica hoje se beneficia de uma estrutura 
tecnológica atualizada e que nos traz grandes vantagens no 
que diz respeito ao processo de analisar um grande e variado 
volume de informações para gerar dados de valor, dentro da 
nossa estratégia de formar uma visão única de cada cliente. 
Nesta ano, a SulAmérica está comemorando os seus 120 anos e 
se preparando como nunca para os próximos 120.

Innovation Insider – Nesse ambiente em que dados 
passam a ser altamente relevantes, se insere também a 
gestão automatizada de dados para a compra de mídia em 
plataformas programáticas. Você e sua empresa acreditam que 
programática veio para ficar? Como você opera programática 
em sua companhia? Suas agências têm estrutura para atendê-
lo nessa área? De que tipo?

Zeca Vieira – A SulAmérica é a maior seguradora independente 
do país. Isso significa que nosso foco é nossa parceria com os 
corretores de seguros. Portanto, todas as nossas iniciativas 
de mídia de performance estão focadas em gerar negócios 
para esses parceiros. Estamos fazendo alguns projetos 
nesse sentido, sempre para ajudar os corretores a ganharem 
presença no meio digital e fazerem negócios, seja por meio de 
ferramentas de plataformas programáticas, seja por meio das 
redes sociais, SEO, campanhas de performance ou aplicativos 
mobile.

Innovation Insider – É sempre uma discussão acalorada a que 
indica que boa parte das verbas dos anunciantes está migrando 
para o mundo digital. Você acredita que essa é uma tendência 
sem volta? Por quê? Qual o percentual da sua verba é hoje 
destinado ao digital?
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Zeca Vieira – Nós não estamos fazendo muito essa conta. 
Estamos é de olho nas oportunidades. E, sem dúvida, cada vez 
mais as oportunidades estão no mundo digital.

Innovation Insider – Sabe-se que o mobile é hoje a chamada 
bola da vez, mas o fato é que apenas uma parte ainda bastante 
pequena das verbas dos anunciantes está sendo investida aí. 
Por que isso acontece? Se as audiências estão no mobile, por 
que as marcas ainda relutam em investir nele? E sua empresa, 
resolve como essa situação?

Zeca Vieira – Nós não! Nós até achamos que temos que investir 
mais no mobile do que na web…. Talvez ainda existam poucas 
oportunidades no mundo mobile para os anunciantes.

Innovation Insider – No evento SXSW deste ano, as grandes 
atrações foram a Realidade Aumentada, a Realidade Virtual e a 
Inteligência Artificial. Todas essas tecnologias começam já a ter 
impacto no marketing. Gostaria de saber como sua empresa e 
você estão lidando/experimentando cada uma delas.

Zeca Vieira – Estamos, junto com nossa área de TI, olhando 
todas as tendências. No mundo dos seguros existem muitas 
tecnologias que podem transformar nosso mercado. Carros 
sem motoristas, sistemas de saúde dentro do celular… Estamos 
atentos e com a mente aberta para as oportunidades. 

RETORNAR AO ÍNDICE
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Innovation Insider – O desafio de entender um pouco mais de 
tecnologia para saber melhor decidir sobre quais alternativas 
de plataforma escolher estão no dia a dia do profissional de 
marketing hoje. Como você lida com isso?

José Cirilo – Acredito que o mercado de marketing e 
comunicação está passando por mais um processo de 
transformação. Anunciantes, agências e veículos estão se 
reorganizando para entender e atender às atuais demandas, 
que as novas tecnologias demandam. É essencial ter parceiros 
que tragam uma perspectiva técnica, para nos ajudar na 
otimização das escolhas e que nos apresentem o domínio 
das melhores plataformas do mercado. Assim, podemos em 
conjunto decidir as melhores alternativas a serem seguidas.

Innovation Insider – Há nos EUA uma nova designação 
para essa nova demanda, que é o cargo de CMTO, ou Chief 
Marketing Technology Oficcer. Você acredita que esse tipo de 
cargo vai pegar ou isso é passageiro?

José Cirilo – A nova designação de Chief Marketing Technology 
Oficcer é uma tendência, que atende ao novo modelo que 
o mercado funciona. O nível hierárquico será estabelecido e 
depende muito do que a empresa enxerga como priorização 
de seu negócio. A ideia da companhia ter em sua pauta todo 
escopo que envolve o Marketing Technology já demonstra 
que nos planos de comunicação e marketing ele será uma 
realidade que estará cada vez mais plugada nos processos de 
planejamento, execução, otimização e mensuração. Por isso ter 
na liderança de marketing esse direcionamento é uma realidade 
que deve ser considerada.
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Innovation Insider – Sabemos que dados (Big Data) passam 
a estar cada vez mais no centro das atenções dos gestores 
de marketing. Qual a estrutura para captura, tratamento, 
gerenciamento e aplicação de dados em sua empresa hoje?

José Cirilo – A Johnson&Johnson entende que com diversas 
marcas e segmentos de consumidores, a priorização é essencial 
para uma estratégia bem estruturada em que a compra de 
mídia e análise do comportamento seja efetiva.

Em 2015, iniciamos o processo de organização, captura e 
armazenamento de dados e, hoje, temos todas as nossas 
plataformas digitais modeladas. Com isso, a execução de mídia 
e análise do comportamento dos consumidores é pautada em 
dados reais, aprimorando assim a conexão das marcas J&J com 
os seus diversos públicos de interesse.

Innovation Insider – Nesse ambiente em que dados 
passam a ser altamente relevantes, se insere também a 
gestão automatizada de dados para a compra de mídia em 
plataformas programáticas. Você e sua empresa acreditam que 
programática veio para ficar? Como você opera programática 
em sua companhia? Suas agências têm estrutura para atendê-
lo nessa área? De que tipo?

José Cirilo – Programática é um fato na Johnson&Johnson. 
Acredito que já se foi o tempo em que programática era a 
compra de um inventário ruim, com baixo custo. Hoje na J&J 
– Brasil, toda mídia digital de display e vídeo, inclusive de alto 
impacto, é comprada por meio dessa tecnologia em uma única 
plataforma. Assim, conseguimos ter maior controle da execução 
e mensuração da mídia, para todas as marcas da empresa, 
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independentemente da agência que esteja comprando a mídia. 
Com essa estratégia é possível ter seus KPIs centralizados em 
um único lugar.

Outro ponto relevante é que com a mídia programática 
conseguimos ser cada vez mais assertivos nos targets das 
nossas marcas, considerando o perfil demográfico e entrando 
no detalhe do comportamental desse consumidor, entregando 
assim a melhor mensagem.

Hoje temos parceria com uma agência específica que é 
responsável por todo o gerenciamento e a padronização dos 
dados das nossas plataformas e das campanhas de mídia 
digital, assim como a mensuração de cada uma delas.

Innovation Insider – É sempre uma discussão acalorada a que 
indica que boa parte das verbas dos anunciantes está migrando 
para o mundo digital. Você acredita que essa é uma tendência 
sem volta? Por quê? Qual o percentual da sua verba é hoje 
destinado ao digital?

José Cirilo – O consumidor está mudando o seu 
comportamento, fato. Esses inúmeros pontos de contato em 
que ele se conecta ao longo do dia é onde temos que estar 
com nossas marcas atuando. O nosso consumidor está usando 
o celular como nunca, mas ainda assiste TV. Aumentamos na 
Johnson&Johnson nosso esforço em digital, pois precisamos 
estar presentes nos principais momentos desse consumidor.

Os investimentos seguem essa tendência do crescimento ano a ano 
do digital, mas entendemos a relevância de outros meios como a 
TV, que também mantém a sua participação de investimento.
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Innovation Insider – Sabe-se que o mobile é hoje a chamada 
bola da vez, mas o fato é que apenas uma parte ainda bastante 
pequena das verbas dos anunciantes está sendo investida aí? 
Por que isso acontece? Se as audiências estão no mobile, por 
que as marcas ainda relutam em investir nele? E sua empresa, 
resolve como essa situação?

José Cirilo – Na Johnson&Johnson Brasil, quase metade da 
entrega de mídia digital já é feita em plataformas mobile, em 
alguns canais chegando a 80%.

O nosso papel com marcas que são líderes em diversas 
categorias é entender o que o consumidor está acessando 
e entregar conteúdos relevantes para toda a sua jornada, 
independentemente da tela.

Os conteúdos aqui na Johnson&Johnson Brasil já são criados e 
planejados pensando nessa diversidade de pontos de contatos 
e nos seus momentos do dia a dia. 
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