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Para quem já tem interesse em 
anunciar, muitas vezes, rola aquela 
dúvida pertinente sobre fazer isso em 
mídia on-line ou off-line.

Com o crescimento dos investimentos 
na internet (hoje, com a segunda maior 
fatia de verba publicitária no Brasil) e 
as facilidades de criar uma campanha 
em ferramentas como Google Ads, 
Facebook Ads ou LinkedIn Ads, é natural 
que essa mídia receba uma maior 
atenção de anunciantes e agências.

No entanto, como mostramos em nosso 
e-book Do marketing digital ao out-of-
home, os meios tradicionais também 
evoluíram ao ponto de serem mais 
automatizáveis, inteligentes e digitais.

Por essa razão, há muitas possibilida-
des para integração de canais. As 
pessoas se relacionam entre si e 
consomem conteúdos e produtos 
tanto no mundo físico quanto na 
internet. Isso mostra como essas 
mídias podem se complementar em 
prol de um resultado. 

Mas como cruzar e/ou unificar esses 
meios? Essa é a pergunta de 1 milhão 
de reais que vamos responder nos 
próximos capítulos deste e-book.

Para isso, vamos partir dos princípios 
da multicanalidade, do crosschannel 
e da omnicanalidade para explicar 
essa evolução na forma de atrair, se 
relacionar e converter leads em clientes.

Acompanhe atentamente e tenha 
uma ótima leitura!

INTRO
DUÇÃO

http://www.cenp.com.br/cenp-meios
http://www.cenp.com.br/cenp-meios
https://especial.midianoalvo.com.br/ebook-do-marketing-digital-ao-ooh/?utm_source=ebook&utm_medium=referral&utm_content=publicidade_on_offline
https://especial.midianoalvo.com.br/ebook-do-marketing-digital-ao-ooh/?utm_source=ebook&utm_medium=referral&utm_content=publicidade_on_offline
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Esse é o modelo mais adotado pelo 
mercado. Uma ação multicanal, seja 
para marketing ou vendas, é aquela 
que usa diversos meios de contato 
com o público para atingir um 
determinado objetivo de negócio.

Por exemplo, o restaurante que vende 
suas refeições no estabelecimento 
físico, em um aplicativo próprio, no 
telefone e no iFood é, pelo menos, uma 
operação multicanal. Essa atuação 
não precisa necessariamente ser 
coordenada, ou seja, pode existir uma 
estratégia e/ou uma comunicação 
diferente para cada um desses canais.

No caso da publicidade, a campanha 
que aproveita mais de um formato para 
promover uma mensagem também é 
multicanal. Aliás, esse é o passo básico 
que recomendamos para qualquer 
grupo de anúncios (caso haja verba 
para isso, obviamente).

Comece por 
uma estratégia 
de campanha 
multicanal

Imagine uma universidade use 
apenas anúncios em feeds e stories 
no Instagram para anunciar sua 
temporada de matrículas. Ela poderia 
até ter bons resultados, mas seu 
alcance estaria limitado às pessoas 
que estivessem conectadas e usando 
a rede social.

Agora, se essa mesma universidade 
ampliar seu mix de marketing, ela 
ganharia em frequência e impactos 
para o mesmo público-alvo. Ela poderia 
expandir a campanha para um roteiro 
de outdoors, para pontos de ônibus 
em bairros estratégicos e para uma 
sequência de spots em rádios locais.

Tão relevante quanto isso é expandir 
uma campanha para canais que 
impactam as pessoas em diferentes 
momentos em seus trajetos.

A universidade, nesse novo cenário, 
poderia passar seu conteúdo para um 
potencial aluno na rua, no transporte 
público, no trabalho, ouvindo rádio em 
algum momento do dia e em diversas 
outras situações. 

Só que ser apenas multicanal pode 
não ser o suficiente. Por isso, vamos 
entender, no próximo capítulo, como 
as mídias podem ser complementares 
entre si.

A repetição, nesse caso, é muito 
importante para fixar a mensagem 
na mente das pessoas e fazê-las 
tomar uma ação.

A repetição, nesse caso, é muito 
importante para fixar a mensagem 
na mente das pessoas e fazê-las 
tomar uma ação.

https://blog.midianoalvo.com.br/anuncie-em-outdoor-conheca-as-vantagens-e-diferenciais-desta-midia/
https://blog.midianoalvo.com.br/o-que-voce-precisa-saber-sobre-midia-no-ponto-de-onibus/
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Avance pelo 
cruzamento de 
pontos de contato

As pessoas podem se perder 
no fluxo de comunicação caso 
elas não prestem atenção em 
um de seus conteúdos (seja por 
não se importarem ou por não 
entenderem a mensagem).

E isso é mais comum do que se imagina. 
Uma pesquisa da Headstream (uma 
agência de marketing de conteúdo 
do Reino Unido) apontou que 79% dos 
entrevistados gostam que marcas con-
tem histórias, mas 85% não conseguem 
exemplificar uma história memorável.

Resolver esse problema é difícil, mas o 
uso do marketing omnichannel pode 
ser uma saída interessante para mitigar 
esses riscos. Vamos falar sobre isso no 
próximo tópico.

Fazer com que uma mídia seja 
complementar a outra é a ideia 
do crosschannel. Nesse modelo, 
diferentemente de uma ação multi-
canal, não há competição entre meios.

O que existe é uma interligação entre 
eles. Por exemplo, um varejista que 
oferece a opção de retirada em loja para 
compras feitas no e-commerce é uma 
operação minimamente crosschannel.
Uma rede de clínicas que permite 
o agendamento de exames pelo 
aplicativo também se aproveita do 
cruzamento de pontos de contato.

Mas e na publicidade?

O exemplo mais comum é o uso de QR 
Codes ou de cupons de desconto em 
mídia impressa, mobiliário urbano ou 
painéis em metrô para que a pessoa 
complemente aquela experiência em 
um aplicativo.

Empresas também podem contar 
uma história entre diferentes meios. O 
McDonald’s, por exemplo, anunciava 
os combos “Clássicos do dia”, com 
cada formato (seja on ou off-line) 
anunciando o clássico da segunda-

feira, da terça-feira e assim por diante 
(ou de todos os dias da semana na 
mesma peça).

No crosschannel, fica mais visível 
a ideia de envolver o consumidor e 
fazê-lo interagir com uma marca em 
mais pontos de contato.

E o que cria essa interligação é o criati-
vo dos anúncios (que pode ser uma 
história contada em diferentes meios) 
ou a mecânica da campanha (como 
em uma relação de gatilho e ação).

Mas o crosschannel também apresenta 
um ponto fraco. No seu caso, o problema 
está nas lacunas que existem entre um 
formato de mídia e outro.

https://pt.slideshare.net/Headstream/brand-storytelling-infographic-june15
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Explore o 
potencial da 
omnicanalidade

Embora a multicanalidade seja algo 
já muito praticado pelo mercado, ela 
sofre justamente por apresentar altos 
riscos de descoordenação. 

São muitos os pontos de contato 
disponíveis. Uma marca pode 
estabelecer conversas com o público 
por redes sociais, grupos e fóruns, 
mídia paga, sites e blogs, e-mails, 
eventos, lojas físicas, telemarketing, 
anúncios em Out-of-Home, etc.

Esse alto fluxo de formatos e 
conteúdos também pode representar 
um problema para o crosschannel. 
Conforme comentado no capítulo 
anterior, ressaltamos que podem haver 
dificuldades para fazer uma história 
ou uma mecânica ser recordada ou 
ativada pelo público.

Lembrando que, por exemplo, não 
basta apenas uma pessoa ver um 
anúncio em um relógio de rua e 
conferir a rede social daquela marca no 
smartphone. Isso até configura uma 
ação crosschannel, mas e aí? O que 
vem depois disso? A percepção desse 
consumidor sobre a experiência com 

Na prática, isso tudo é bem complicado 
e nem se consolidou de fato. Fazer 
uma operação ou uma campanha 
omnicanal requer integração e 
interligação total entre processos, 
ferramentas, dados e conteúdos.

Só assim que se aumentam as chances 
de as pessoas criarem percepções 
mais únicas sobre seu relacionamento 
com uma marca.

A propósito, tem muita gente aí 
começando a adotar essa estratégia 
para reduzir o conflito de canais. A 
Natura, que já utilizava uma base de 
mais 1 milhão de consultores que 
vendiam porta a porta, agregou 
o e-commerce para esse tipo de 
comercialização.

Hoje, em sua loja virtual, o visitante 
pode buscar um consultor, conhecer 
o seu catálogo e comprar (a entrega é 

aquela empresa está sendo a mesma?

É por isso que queremos chamar 
a sua atenção para o marketing 
omnichannel.

O seu desafio, nesse cenário, é trazer 
consistência e alinhamento para to-
dos esses meios em torno do cliente. 

Como criar um conteúdo, 
promover uma oferta ou 
converter uma venda oferecendo 
uma experiência coerente e 
centralizada no cliente?

feita pela Natura e o vendedor recebe 
sua comissão).

A empresa de cosméticos entendeu 
que, pelo ponto de vista do 
consumidor, a marca é uma coisa só. 
Ao compreender que o cliente já estava 
acostumado com a comodidade de 
receber um consultor e seu catálogo 
em casa, por que não oferecer mais 
uma opção para o público ter uma 
experiência próxima?

Outros exemplos de ações 
Omnichannel são:

O cliente que pesquisa on-line um 
produto e confere se há estoque 
nas lojas próximas;

O cliente que compra on-line e faz 
a retirada ou a troca em qualquer 
loja (seja da própria marca ou em 
estabelecimentos parceiros);

O cliente que experimenta na loja, 
mas compra on-line (o varejista de 
moda Amaro é um exemplo com 
suas Guide Shops);

A operação de varejo que reduz 
o seu tempo de entrega ao 
usar as lojas mais próximas dos 
consumidores como centros de 
distribuição;

A empresa que inclui clientes que 
mais compram ou que melhor 
recomendam seus produtos 
em uma régua de e-mails e 
notificações de aplicativo com 
novos descontos.

https://www.natura.com.br/buscar-consultor
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Aliás, essa última dica pode servir 
como pano de fundo para um exemplo 
de ações coordenadas de marketing 
omnichannel.

Como pode acontecer uma 
campanha omnicanal?

Vamos supor que uma rede de 
pizzarias que atende as regiões Sul e 
Sudeste queira promover descontos 
progressivos para clientes fiéis. A 
mecânica seria a seguinte: 5% na 
primeira compra, 10% na segunda e 
20% na terceira em diante, desde que 
sejam feitas no mesmo mês. Os pontos 
de venda são os restaurantes, o telefone, 
o site, o app próprio e os aplicativos de 
terceiros (Uber Eats e iFood).

Também vamos criar um slogan 
fictício para a campanha: “Quanto 
mais pizza, mais desconto!”. Essa frase 
será usada em todas os anúncios como 
um ponto de conexão entre as peças e 
para facilitar a memorização por parte 
do público.

Com isso, podemos sugerir a criação 
das seguintes ações:

Anúncios em Facebook Ads durante 
2 meses para um público-alvo 
composto por pessoas de 18 a 45 
anos, moradores das cidades com 
os restaurantes dessa rede e com 
interesse em pizzas, reality shows de 
culinária e pizzarias concorrentes;

Anúncios em mobiliário urbano em 
regiões estratégicas para a rede de 

pizzarias usando um público-alvo 
com características similares ao do 
Facebook Ads. Acredite, pois isso já é 
possível com o apoio de plataformas 
de planejamento, compra e 
execução de mídia Out-of-Home.

Só uma pausa para mostrar que essa 
unificação de canais já pode ocorrer no 
planejamento da campanha. Ao utilizar 
segmentações parecidas, a chance de 
manter o contato com as pessoas certas 
em diferentes meios é enorme.

No Facebook, a ideia é levar os 
interessados para uma landing page 
onde o público possa cadastrar seus 
dados para ter acesso a um cupom 
de desconto ou a uma confirmação 
de que receberá o desconto na 
primeira compra na loja ou no 
telefone;

No mobiliário urbano, o call-to-
action é indicar as pessoas para o 
restaurante mais próximo daquele 
ponto;

Nas lojas, as pessoas podem usar o 
voucher gerado na landing page ou 
iniciar o seu cadastro para receber o 
desconto;

No pós-venda, a loja poderia manter 
contato com esses clientes por meio 
de SMS, e-mails e notificações nos 
aplicativos para manter um contato 
direto com eles e, assim, lembrá-los 
do seu poder de uso do desconto;

Por fim, pensando em organização 

da campanha, a rede de pizzarias 
faz uso de uma plataforma de 
automação de marketing e de 
um CRM para centralizar os 
dados de cadastro que chegam 
tanto do Facebook quanto dos 
estabelecimentos físicos.

Essa campanha não é apenas 
multicanal ou crosschannel porque 
as mídias usadas são, ao mesmo 
tempo, independentes, interligadas e 
unificadas.

Cada formato tem sua autonomia e 
metas próprias; 

Os diferentes meios são interligados 
entre si para chegarem ao mesmo 
objetivo;

E ele são conectados por ferramen-
tas que, internamente, geram 
mais inteligência para os times de 
marketing e vendas focarem na 
recorrência.

Esse exemplo fictício da rede de 
pizzarias é bem resumido, mas traz 
uma clareza maior sobre o uso da 
omnicanalidade na publicidade.

No entanto, não basta que esse senso 
de integração esteja presente apenas 
no planejamento e na execução de 
campanhas.
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Adapte a cultura 
da sua empresa 
para essa 
evolução

Marketing integrado vai muito além 
de usar mais de um ponto de contato 
ou tecnologias que centralizam a 
gestão das suas campanhas.

Antes de ações ou ferramentas, 
pense na organização do seu time 
(seja agência ou área de marketing 
em um anunciante).

Quando se tem muitos canais 
disponíveis para se comunicar com 
uma audiência, é natural que haja 
uma fragmentação de competências.
Surgiram pessoas, áreas e empresas 
especializadas em um determinado 
segmento, como as agências de 
marketing digital, as plataformas de 
OOH, os desenvolvedores de apps, etc.

Quando se opta por fracionar funções 
e ferramentas, a dificuldade é maior 
para criar uma comunicação eficaz, 
uma cultura de colaboração e um 
alinhamento de processos.

O que vai ditar um bom ritmo 
de trabalho integrado e de uma 
execução omnichannel é a cultura 
da sua empresa. Por isso, vamos listar 
uma série de dicas rápidas que vão 
ajudar a organizar a casa para essa 
estratégia:

Crie uma cultura de 
colaboração

Documente processos e use 
ferramentas que estejam na nuvem. 
Evite o uso de hardwares ou de papéis 
quando for necessário registrar 
uma informação importante a ser 
compartilhada. 

Para criar sintonia quando se 
trabalha com mais de um canal de 
comunicação e vendas, a base de 
conhecimento precisa ser única. 
Assim, ela pode ter continuidade 
independentemente das pessoas.

Organize as equipes e 
fornecedores em torno  
de um objetivo

A ideia  é que os conflitos entre times 
e prestadores de serviços se reduzam. 
A competição é saudável até o 
ponto em que não haja disputa por 
orçamentos e ideias reconhecidas — 
em suma, quando o ego fala mais alto 
do que um resultado.

Mas isso não quer dizer que 
você não possa trabalhar com 

silos internos ou diferentes 
fornecedores. Muito pelo contrário.

O excesso de concorrência pode 
afastar a ideia de alinhamento entre 
as pessoas envolvidas nos processos 
e estratégias.

Determine uma unidade visual 
para as campanhas

Pode parecer básico, mas nunca 
é demais lembrar que, quando se 
trata de campanhas publicitárias 
omnichannel, é fundamental manter 
uma identidade visual (cores, fontes, 
slogans, etc.) uniforme entre todos os 
canais onde a empresa anuncia.

Utilize o histórico de dados 
dos seus leads e clientes para 
alinhar sua comunicação

Isso vale muito para as áreas que se 
relacionam direta e indiretamente 
com o público (como o atendimento 
em redes sociais ou nas lojas f ísicas). 
Quando se cria uma campanha de 
marketing com canais unificados, é 
crucial que os dados gerados sobre 
a audiência fiquem alocados em um 
sistema (ou em mais de um, desde 
que possam se integrar). 

Dessa forma, o público interno terá 
mais inteligência para estabelecer 
um tom de voz único para marca. 
Além disso, as pessoas poderão ser 
atendidas com base em seu histórico 
de relacionamentos, podendo 
continuar um atendimento ou uma 
compra em diferentes canais.
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Faça uso de tecnologias 
integráveis

Como comentamos no tópico 
anterior, é fundamental contar 
com fornecedores tecnológicos 
que possam processar e cruzar 
informações entre si e de diversos 
bancos de dados. 

Os exemplos mais básicos são as 
plataformas de automação de 
marketing que se integram com 
CRMs. Os mais avançados podem 
ser as plataformas de OOH que 
usam dados de redes sociais e 
geolocalização para mostrar onde 
um determinado público-alvo mais 
circula na rua.

Priorize os sistemas escaláveis

Empresas que estão crescendo 
devem pensar na sustentabilidade 
desse desenvolvimento. Isso passa 
pela manutenção das mesmas 
ferramentas, pois qualquer mudança 
ou migração pode acarretar em 
perda de informações valiosas de 
seus leads e clientes. Então, sempre 
leve em conta se essas plataformas 
podem manter o nível de serviço à 
medida que sua demanda cresça.

Após a implementação de grande 
parte dessas ações, certamente sua 
empresa e seus times vão enxergar 
mais valor no marketing integrado.

Afinal de contas, pouco adianta pen-
sar em anunciar em múltiplos pontos 
se, internamente, sua empresa não 
estiver devidamente organizada, 
focada no mesmo objetivo e centrada 
em oferecer a melhor experiência 
possível aos clientes.

!

...
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Não existe anulação de mídias 
quando falamos em campanhas 
publicitárias. Uma coisa não 
descarta a outra. O público, os 
produtos, os serviços e as mensa-
gens normalmente são os mesmos 
em um conjunto de anúncios.

Isso mostra que, no marketing, 
mais importante do que delimitar 
canais, é se relacionar com seus 
potenciais consumidores onde 
eles realmente estão.

Quando falamos em 
investimentos publicitários como 
um todo (e não só na internet), 
gradualmente, a visão deixará 
de ser de aquisição de formatos 
para se tornar uma compra de 
audiência, independentemente 
dos meios.

Afinal de contas, o cliente que 
você quer atrair pode estar em 
casa vendo TV, na rua sendo 
impactado por um anúncio em 
uma banca de jornal, em um bar 
com os amigos e mexendo no 
Instagram… Enfim, o consumidor 
já é, pelo menos, multicanal 
em qualquer ambiente (na rua, 
na chuva, na fazenda ou numa 
casinha de sapê). 

Cabe agora aos anunciantes 
e agências estabelecerem 
experiências unificadas 
(como na omnicanalidade) ou 
complementares (no caso do 
crosschannel) em todos os pontos 
de contato.

E como você está se preparando 
para isso?
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A NOALVO é uma plataforma de 
planejamento, compra e execução 
de campanhas de mídia out-of-
home. Nosso intuito, mais do que 
conectar anunciantes e agências 
aos veículos, é trazer a mesma 
experiência eficiente de compra 
do on-line para a mídia off-line. 

Para isso, com algumas 
perguntas ou um briefing 
do anunciante ou agência, 
conseguimos indicar as 
melhores mídias com base em 
nosso inventário mapeado, 
referências de geolocalização e 
dados de redes sociais.

Nascemos com um DNA 
tecnológico e uma visão abstrata 
da unificação de toda a mídia, 
seja ela on-line ou off-line, de 
modo que toda a publicidade seja 
apenas voltada para a audiência.

Conheça o nosso site, nosso 
catálogo e saiba mais sobre como 
estamos transformando a forma 
de comprar mídia off-line.

SOBRE

https://midianoalvo.com.br/

