


O trabalho do
profissional de 
mídia é complexo.

✓ Ações operadas em plataformas diferentes

✓ Mundo offline e online

✓ Relatórios fragmentados

✓ Múltiplos pontos de contato dos usuários
com a marca

MUITAS PEÇAS ISOLADAS



Sem uma visão
completa, é impossível
reportar resultados.
E assim a publicidade acaba sendo vista como
uma despesa abstrata – e não como uma
ferramenta de criação de valor. 

O avanço dos investimentos em
publicidade passam por uma equipe
de marketing que consegue
apresentar resultados.  

Essa realidade precisa mudar.



A Puzzle Ads nasceu
com um propósito:

Ajudar profissionais de marketing a defender com autoridade o impacto 
do investimento em mídia nos resultados dos negócios.

DAR AUTORIDADE AOS PROFISSIONAIS DE MARKETING



As Soluções
Dois braços de serviços independentes, mas que se complementam

Tecnologia para atribuição de resultados
em marketing, que integra todos os

pontos de contato da marca

Ferramenta de Atribuição Operação de Campanhas

Serviços de planejamento, operação e 
análise de campanhas de mídia digital 

em múltiplas plataformas



Cenário de operação

• Google, Youtube→ Google Ads

• Facebook, Instagram → Facebook Business

• Linkedin → Linkedin Ads

• Programática→ DSP

• Email Mkt → RD, Mailchimp, Dinamize

Cada anunciante opera campanhas em
múltiplas plataformas – que são independentes.

Múltiplos relatórios, que monitoram
apenas as suas interações:

30 leads

50 leads20 leads

CADA UM REPORTA 
SEUS RESULTADOS

SOMA DE 
RELATÓRIOS 

100 leads



Jornada de Decisão
Exemplo de interações

Viu uma impressão no site 
G1 e não clicou.

Programática Display

Dia 3

Faz uma busca pelo nome da 
marca, entra no site e deixa o 

lead para contato.

Google Search

Dia 6

Viu um anúncio no Facebook e 
clicou. Visitou o site e saiu. 

Facebook

Dia 1

1 LEAD, INTERAGIU COM 3 CAMPANHAS



Visão de cada plataforma

Facebook Programática Display Google Search

MODELO PADRÃO DE 

CONTABILIZAÇÃO DE RESULTADOS:

28 DIAS DEPOIS DO CLIQUE E 1 

DIA DEPOIS DA IMPRESSÃO

1 CONVERSÃO

UM ÚNICO LEAD É REPORTADO TRÊS VEZES

Cada plataforma tem uma forma diferente de atribuir seus resultados

1 CONVERSÃO 1 CONVERSÃO

MODELO PADRÃO DE 

CONTABILIZAÇÃO DE RESULTADOS:

30 DIAS DEPOIS DA IMPRESSÃO 

OU DO CLIQUE

MODELO PADRÃO DE 

CONTABILIZAÇÃO DE RESULTADOS:

30 DIAS DEPOIS DO CLIQUE E 1 

DIA DEPOIS DA IMPRESSÃO



Visão do Google Analytics

ATRIBUÍDAS:

Facebook

Programática Display

Google Search

0 CONVERSÕES

ATRIBUÍDAS:

0 CONVERSÕES

ATRIBUÍDAS:

1 CONVERSÃO

O GA é uma plataforma de web analytics –
formatada para análise de fluxo e
comportamento de sessões dentro do site. Mas
tem sim um acompanhamento de conversões
dentro do site – e no seu modelo padrão, atribui
a conversão a última interação.

MODELO LAST CLICK (ÚLTIMO CLIQUE)

Torna míope a visão de contribuição das 
mídias na decisão.



Outras perguntas que 
não são respondidas:

• Como as mídias offline influenciaram as conversões?

• Como medir o impacto das mídias em ações offline?

• Com quais mídias cada lead interagiu?



Adotar um modelo de 
atribuição é o caminho
para a solução

• ROI e ROAS calculados de 
acordo com a contribuição das 
mídias na jornada de 
consideração

Visão independente e centralizada que arbitra
e distribui os créditos de cada conversão aos
pontos de contato envolvidos.



Implementação
Rápida e flexível, permitindo trabalhar

com diversos pontos de mídia

Integração
Visão integrada e consolidada das 

diversas ações de mídia

Mídia Off
Atribuição de resultados de inserções

de Televisão ou Rádio

Ferramenta 
de Atribuição
Integração de todos os pontos

de contato para atribuição de 

resultados além do last click.    

REPRESENTANTES NO BRASIL



Modelos de Atribuição mais estratégicos

ATRIBUÍDAS:

Facebook

Programática Display

Google Search

0,33 CONVERSÕES

ATRIBUÍDAS:

0,33 CONVERSÕES

ATRIBUÍDAS:

0,33 CONVERSÕES

MODELO LINEAR

ATRIBUÍDAS:

Facebook

Programática Display

Google Search

0,4 CONVERSÕES

ATRIBUÍDAS:

0,2 CONVERSÕES

ATRIBUÍDAS:

0,4 CONVERSÕES

MODELO POSIÇÃO

E OUTROS:

ALGORÍTMICO

PRIMEIRO CLIQUE

INFLUÊNCIA



Com quais mídias
cada lead 
interagiu?

O cliente também terá a 
visão do caminho de 
conversão de cada lead –
obtendo a visão de gasto
publicitário com cada
cliente. Integração com 
CRM permite comparer 
com a receita gerada. 



Análise de ROAS 
de todas as 
ações de mídia

Com os créditos atribuídos a 
todos os pontos de 
interação, a plataforma
reporta o Retorno de 
Investimento em Publicidade
– de todas as origens de 
clique, impressões de 
programática, televisão e 
rádio. 



Como as mídias offline 
influenciaram as conversões?
Com a importação do 
mapa de veiculação
de TV e rádio é 
possível personalizar
períodos de 
influência e entender
a contribuição no lift 
de visitas ao site. 
Futuras conversões
também serão
atribuídas. 



Como medir o impacto das 
mídias em ações offline?

Exemplo de uma Concessionária

GERAÇÃO DE LEADS:

Visualizar as mídias que 
auxiliam na geração de leads

MAS E AS VENDAS NA CONCESSIONÁRIA?

Match de infos pessoais ou
identificação via email



ENTREGA:
• Implementação para visualização de 

todos os dados

• Suporte técnico 

• Suporte de análise dos dados



Operação de Campanhas
Puzzle Ads



Etapas do Serviço de 
Gestão de Operação
de Campanhas

Análise da necessidade da campanha, com flexibilidade e 

personalização em cada proposta. Estudo de personas 

baseado nos dados da GlobalWebIndex.

Planejamento

Gestão de campanhas de programática (Verizon), 

Facebook, Google, Linkedin e Twitter. Foco em

reportar resultados para que o cliente possa defender 

as otimizações e conquistas de cada campanha.

Operação & Análise



Planejamento de mídia
baseado em dados

40 mil atributos pesquisados

Segmentações das campanhas, sugestão
de verba e plataformas baseado nos
dados da GlobalWebIndex.

50 mil brasileiros entrevistados

CONSUMO DE MÍDIAS  
COMPORTAMENTO ONLINE  
DEMOGRÁFICO | ATITUDES E 
INTERESSES | AFINIDADES



DISPLAY, VÍDEO, NATIVE E 
ÁUDIO EM PORTAIS

PROGRAMÁTICA GOOGLE ADS TWITTER ADS

ANÚNCIOS  NATIVOS NO 
FACEBOOK & INSTAGRAM

FACEBOOK LINKEDIN ADS

ANÚNCIOS REDE DE 
PESQUISA E YOUTUBE 

ANÚNCIOS  NATIVOS 
NO LINKEDIN

ANÚNCIOS  NATIVOS 
NO TWITTER

Operação de mídia paga multiplataforma




