
ESPECIAL

As 3 tendências 
que o SET eXPerience 
adiantou para você!

Live Commerce 

T-Commerce 

Digital Product Placement

O isolamento social imposto pela Covid-19 
acelerou uma série de processos que já estavam 
em andamento. Muitas coisas que eram vistas como 
futuro da mídia chegaram mais cedo. Mas será que 
veículos, anunciantes e público estão prontos?

Como o SET eXPerience é palco de inovações, as 
principais tendências comerciais já foram discutidas 
em diversas trilhas do SET Academy. Separamos três 
delas aqui especialmente para você.

À FRENTE DAS 
INOVAÇÕES

A prova de fogo 
será a Black 

Friday!

LIVE 
COMMERCE

Muitas pessoas se divertem 
fazendo compras!"

O modelo surgiu na China quatro anos 
atrás e mistura o entretenimento com a 
venda de produtos. Trata-se basicamente 
de uma fusão do e-commerce com o live 
streaming, uma maneira de comercializar 
algo através de uma apresentação.

O fechamento de lojas no Brasil fez com 
que alguns varejistas criassem grandes 
eventos para o lançamento de coleções,
usando algumas técnicas para facilitar as 
compras online, como os QR Codes - uma 
união verdadeira entre entretenimento e
consumo.

Você pode tratar de um assunto 
nichado e conversar diretamente 
com o público interessado naquilo. 
E esqueça as grandes produções: 
muitas vezes trata-se apenas de um 
especialista no tema transmitindo 
ao vivo do seu celular.

Um dos sucessos na China é um 
maquiador que só fala de batons. 
E ele mostra os produtos ao mesmo 
tempo em que as pessoas 
interagem. E o fato de não haver 
necessariamente um roteiro é mais 
um atrativo: nunca se sabe o que vai 
acontecer, pois depende muito da 
dinâmica com o público.

Resumindo: se o conteúdo é legal, 
as pessoas se divertem, assistem e 
compram.

PARTE 01    https://vimeo.com/showcase/7712840/video/467886662

PARTE 02    https://vimeo.com/showcase/7712840/video/467886678

Alessandro Caudurro, CEO Huia e CIO Ecossistema HAUS

No fim das contas, 
você tem o público 

prestando atenção à 
marca por uma hora. 

Onde mais se 
consegue isso?"

Alessandro Caudurro, 
CEO Huia e CIO 
Ecossistema HAUS

Mas qual a força do Live Commerce?

TRILHA TECNOLOGIA E NEGÓCIOS

T-COMMERCE

Entre as oportunidades que os recursos 
de interatividade e tecnologia na televisão 
proporcionam para o setor de publicidade, 
o T-commerce é o mais sedutor.

Afinal, quem nunca quis comprar o vestido da 
protagonista da novela? Ou o tênis que aparece 
no videoclipe daquele artista?

Apesar de poucos 
cases, a TV Globo 
fez uma parceria 
com as Casas Bahia 
no programa 
De Casa". Nele, o 

espectador podia comprar produtos 
de um cenário feito pela varejista 
fazendo uso de um QR Code.

Para isso, foi preciso desenvolver 
uma estratégia de comunicação 
para os consumidores entenderem 
como era possível comprar o que 
era mostrado no programa - é uma 
conexão do que o mundo digital 
criou com o nosso hábito de ver
televisão.

Em breve, com as novas 
tecnologias, o leque do 
T-commerce vai permitir 
que varejistas regionais 
façam ofertas específicas
para o seu mercado.

de aparelhos de TV têm 
recursos de interatividade*

milhões

milhões

* Fonte: Pesquisa TVG 2020/IBGE

Isso já é possível:

de lares no Brasil têm acesso 
a TV Digital (73%)*

Vendemos o encantamento do 
público com aquele personagem e 
transformamos isso em produto"

Quando, com um 
clique do controle 
remoto, eu puder 
comprar aquilo 
que vejo na TV, 
teremos um outro 
mercado de
negócios"

Eduardo Becker, 
Diretor de Soluções Integradas de 
Negócios em Conteúdo da Globo

Eduardo Becker, 
Diretor de Soluções Integradas de 
Negócios em Conteúdo da Globo

Assista    https://vimeo.com/475186676

TRILHA TECNOLOGIA E NEGÓCIOS

DIGITAL 
PRODUCT 

PLACEMENT

A pandemia não fez apenas 
com que o público ficasse em 
casa, mas também impediu que 
os profissionais que fazem a TV 
continuassem a gravar seus 
programas. A solução de 
programação foi fácil: vamos 
reprisar conteúdo de sucesso 
do passado.

É aí que entra o Digital Product Placement, 
tendência que tem ajudado a rentabilizar programas 

já gravados de uma forma criativa: 

inserindo digitalmente um produto dentro 
de uma cena gravada anteriormente.

Mas como ficam os anunciantes nesse cenário?

Podemos colocar um pacote sobre 
uma mesa ou uma imagem num 
outdoor dentro de uma cena já 
gravada" Alexandre Arrabal,

Diretor Design Center

A tecnologia de Machine Learning identifica em 
que trecho de uma novela podem ser inseridos os 
produtos - as melhores posições e os momentos 
para receber a inserção.

Trata-se de um processo artístico e detalhado, pois 
é preciso que a peça se integre totalmente à 
gravação se encaixando com a luz e a perspectiva. 
Afinal, nem o público, nem o anunciante ficariam 
felizes ao notar um produto destoando da cena 
como um meme mal feito.

Em breve, com a evolução das plataformas de 
broadcasting, será possível determinar que o 
supermercado que aparece na novela seja 
diferente no sinal de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Porto Alegre e Recife, por exemplo.

A tecnologia ainda vai evoluir muito até chegar o 
momento em que o cliente possa pedir para que a 
sua marca apareça apenas em cenas de paixão ou 

onde haja Sol" Eduardo Becker, 
Diretor de Soluções Integradas de 
Negócios em Conteúdo da Globo

Assista    https://vimeo.com/475179309

 

TRILHA TECNOLOGIA E NEGÓCIOS

CURTIU ESSE MERGULHO PARA 
O FUTURO QUE JÁ CHEGOU?
ENTÃO ACESSE OS OUTROS 
CONTEÚDOS DAS TRILHAS DO

A C A D E M Y


