
Segmentação precisa, 
não invasiva e em 
tempo real 

A tecnologia de geolocalização e de 
Inteligência de IP NetAcuity® da Digital 
Element, o padrão ouro na indústria, 
identifica, de forma precisa e não invasiva, 
a localização de visitantes do site a nível 
de CEP e código postal em todo o mundo 
em tempo real. Algo tão simples como 
mostrar um anúncio que promove a venda 
de jeans modernos em uma loja nas 
proximidades ou uma que apresenta trajes 
de banho para um visitante de Miami pode 
agregar valor e resultados que superam em 
muito os de campanhas generalizadas. A 
segmentação de precisão proporcionada 
pela NetAcuity garante que os clientes 
façam as compras de anúncios mais 
eficientes, eficazes e uniformes nas redes, 
e as compras que oferecem resultados 
mensuráveis.

A segmentação de 

localização on-line 

melhora o sucesso de 

campanhas publicitárias 

digitais em 

30% a 40% 

Bilhões de dólares estão sendo investidos na publicidade digital. Dado a quantidade de 
tempo que os consumidores gastam em dispositivos móveis, mídias sociais e na Web, 
as plataformas digitais estão extraindo uma porcentagem muito maior de orçamentos 
publicitários de comerciantes. Mas, o mercado continua a se deslocar à medida que a 
mídia rica substitui banners publicitários estáticos tradicionais, e uma abordagem de vários 
dispositivos é necessária para permanecer com os consumidores à medida que eles passam 
do desktop ao tablet ao celular. Os profissionais de marketing e os publicitários estão 
percebendo o enorme impacto que a publicidade digital pode ter em suas marcas quando  
a mensagem certa atinge o público certo no momento certo. 

Geolocalização por IP reduz as impressões 
desperdiçadas 
O mundo digital é um lugar lotado, e os consumidores tendem a ignorar informações que 
não são relevantes. O objetivo de cada campanha publicitária é atingir os clientes certos, no 
momento certo, evitando aqueles que não estão interessados. No entanto, o público on-line 
é tão vasto que esta não é uma tarefa fácil. As empresas e as marcas precisam encontrar 
formas de segmentar campanhas on-line a fim de reduzir as impressões desperdiçadas e 
proporcionar bons resultados.

Foi comprovado que a segmentação de localização on-line melhora significativamente o 
sucesso de campanhas publicitárias digitais em 30 a 40 por cento. Mas, de que maneira 
as empresas podem localizar sua publicidade de maneira fácil e com sucesso em um 
atual ambiente sobrecarregado de dados e sensível à privacidade do consumidor? 
Com a tecnologia de geolocalização baseada em IP. Saber as localizações geográficas 
dos usuários fornece uma visão mais aprofundada sobre o público, permitindo que os 
publicitários melhorem o alcance, a relevância e a resposta às suas campanhas on-line, 
independentemente da plataforma. 

A tecnologia de geolocalização e de 
Inteligência de IP aumenta o alcance,  
a relevância e a resposta de 
publicidade on-line

“Precisávamos de uma tecnologia de geolocalização por IP poderosa 
e versátil para usar como um complemento para a nossa segmentação 
de dispositivos cruzados para publicitários específicos, especialmente 
aqueles com lojas físicas. Diversos clientes deram fortes referências 
sobre a confiabilidade e a precisão da tecnologia da Digital Element.”
- Are Traasdahl, Fundador e CEO da Tapad

Anúncios on-line segmentados



Amostra de clientes

Fornecer a mensagem certa para o público 
certo na hora certa

Se você é um site líder, rede publicitária on-line ou móvel, publicador ou distribuidor 

e quer fornecer publicidade através de canais digitais, a tecnologia de geolocalização 

e de Inteligência de IP da Digital Element pode fornecer as informações que você 

precisa para fornecer uma variedade de anúncios e conteúdo verdadeiramente 

segmentados de uma maneira simples e de baixo custo. 

Além da geografia, a NetAcuity® também pode determinar outras informações, tais 

como tipo de conexão de um usuário, o provedor de serviços de Internet (ISP), 

a operadora de celular, o nome de domínio, o nome da empresa, se o usuário 

é residencial ou comercial e muito mais, fornecendo os dados necessários para 

localizar conteúdo em novas maneiras para produzir os resultados desejados. 

Aumentar os retornos
Obtenha um retorno de 30-40 por 
cento a mais em relação a anúncios 
não segmentados.

Melhorar alcance  
e relevância
Forneça anúncios relevantes para 
públicos específicos para reduzir 
impressões desperdiçadas e 
aumentar as taxas de visitantes  
e o alcance de mensagens.

Proporcionar 
segmentação 
personalizada
Potencialize outros parâmetros de 
Inteligência de IP para proporcionar 
a segmentação personalizada como 
fornecer anúncios em vídeo on-line 
com base na velocidade de conexão 
do usuário ou automaticamente 
fornecer um anúncio móvel a um 
usuário identificando o tipo de 
conexão.

Criar uniformidade
Reduza os problemas de variação de 
anúncios em diversas redes através 
da implementação da tecnologia de 
geolocalização mais utilizada do setor.

Atingir usuários em 
diversos dispositivos
Forneça conteúdo e anúncios 
segmentados por local para usuários 
em vários dispositivos ao conectar 
on-line ou via conexão Wi-Fi com IP 
habilitado.

Sede nos EUA:
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Sede no Reino Unido:
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Vantagens 

A Digital Element se tornou o primeiro provedor de dados de 

geolocalização por IP a receber credenciamento do Media Rating 

Council (MRC - Conselho de Avaliação de Mídia), a organização 

independente do setor cuja missão é garantir serviços de 

medição de audiência válidos, confiáveis   e eficazes.

A primeira fonte credenciada da indústria para dados de 
geolocalização

https://www.facebook.com/DigitalElement
https://twitter.com/DigitalElement
https://www.linkedin.com/company/digital-element
https://plus.google.com/u/0/106338812636591021353/posts



