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Atualmente, os profissionais de marketing têm a oportunidade de aproveitar uma mudança no comportamento dos 
consumidores. Os consumidores deixaram de ter uma postura passiva e apenas receber as mensagens de marca. Eles passaram a se 
engajar ativamente com elas. Mais de dois bilhões de clientes estão on-line regularmente, graças ao crescimento exponencial da 
conectividade e de dispositivos como terceira tela, como os smartphones e tablets. Nesta "Era da participação", os consumidores 
controlam se, quando, onde e como eles se engajam com as marcas.
Para serem competitivos, os profissionais de marketing precisam gerenciar ativamente uma estratégia de engajamento on-line. 
"Nesta era do consumidor, a única vantagem competitiva sustentável é conhecer os consumidores e se engajar com eles", escreve 
David M. Cooperstein, vice-presidente e diretor de pesquisa que atende a profissionais de CMO na Forrester Research, em um 
relatório de outubro de 2013, "Competitive Strategy in the Age of the Customer" (Estratégia competitiva na era do consumidor).

Estratégias para aumentar 
o engajamento, atrair fãs 
apaixonados e conquistar clientes

A indústria define engajamento como "um espectro das 
atividades e experiências (cognitivas, emocionais e físicas) 
de publicidade do consumidor que terão um impacto 
positivo em uma marca". Essa definição surgiu por meio 
da colaboração da indústria "Making Measurement Make 
Sense" (Como fazer as avaliações fazerem sentido) (3MS, 
na sigla em inglês) liderada pela ANA, os 4A’s e a IAB, que 
publicaram a definição pela primeira vez no relatório de 
fevereiro de 2014 com o título: "Defning and Measuring 
Digital Ad Engagement in a Cross-platform World" (Como defender e avaliar o engajamento de anúncios digitais em um 
mundo com várias plataformas).

Para orientar a estratégia de engajamento dos profissionais de marketing, a Advertising Age e o Google conduziram duas 
pesquisas paralelas: uma pesquisa de opinião com consumidores, que estudou como eles se engajam com as marcas, e uma 
pesquisa de opinião com membros da indústria, que explorou como profissionais de marketing, agências e empresas de mídia 
se engajam com os consumidores. Seis informações principais nessas pesquisas ajudarão a avaliar, modificar e gerenciar 
ativamente uma estratégia de engajamento on-line.

—David M. Cooperstein, Forrester Research, afirma no relatório 
"Competitive Strategy in the Age of the Customer"

"Nesta era do consumidor, a única vantagem competitiva 
sustentável é conhecer os consumidores e se engajar 
com eles".
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6 informações principais sobre 
engajamento
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PESSOAS ENGAJADAS COMPRAM MAIS

Entre a maioria dos consumidores que se engajam regularmente 
com as marcas on-line, os que estão mais engajados são os que 
compram mais.

 
Hiperengajados: se engajam com marcas on-line
a uma frequência alta de uma vez por semana 
ou mais.

Engajados: se engajam moderadamente com 
marcas on-line a uma frequência de menos de 
uma vez por semana.

Tradicionalistas: tendem a evitar o engajamento 
com marcas      on-line.

62.8%

28.0%

9.3%

Com que frequência você se engaja com marcas on-line?

Com base nos consumidores entrevistados, n=400

CONSUMIDORES ENGAJADOS COMPRAM MAIS

Com que frequência você compra um produto on-line?

Com base em hiperengajados, n=251, engajados, n=112 
e tradicionalistas, n=37

■

 

% dos entrevistados que compram um produto on-line várias 
vezes por semana

Tradicionalistas Engajados Hiperengajados

■

 

% dos entrevistados que compram um produto on-line todo dia
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Ao definir uma estratégia de engajamento, é útil compreender 

as tendências de engajamento e compra dos consumidores 

on-line. Chamados de "Geração C", os consumidores da era 

da participação, que estão sempre on-line com um dispositivo, 

são o oposto dos consumidores passivos. Eles são participantes 

ativos que integram o mundo digital a suas vidas diárias. Pense 

neles como um grupo psicográfico com valores 

compartilhados relacionados a comunidade e conexão e com 

interesses em comum para criar e coletar.

Muitas pessoas na geração C têm forte tendência a se 

engajarem. A pesquisa de opinião com consumidores revelou 

que 90,8% dos entrevistados se engajam com marcas on-line. 

Esse grupo de pessoas com vontade de se engajar se divide 

em duas categorias: hiperengajados e engajados. Os 

hiperengajados, que representam 62,8% dos entrevistados, se 

engajam com marcas on-line a uma frequência de uma vez 

por semana ou mais. Os engajados, que representam 28,0% 

dos entrevistados, se engajam moderadamente com marcas 

on-line a uma frequência de menos de uma vez por semana. 

Uma terceira categoria, os tradicionalistas, que representam 

9,3% dos participantes, tendem a evitar o engajamento com 

marcas on-line. As empresas têm a oportunidade de capturar 

a atenção dos hiperengajados e dos engajados para suas 

marcas gerenciando ativamente uma estratégia de 

engajamento on-line.

Os profissionais de marketing têm uma grande oportunidade 

de conquistar fãs entre os hiperengajados e os engajados da 

geração C. Um estudo de pesquisa recente do YouTube 

Insights indica: "Os consumidores se engajam com marcas que 

compartilham suas paixões e interesses, e quando o engajamento 

é muito forte eles se tornam fãs. Consideramos como fãs os 

clientes mais importantes da marca. Eles são defensores que 

também tendem a comprar com regularidade".

Figure 2

Figure 190,8% DOS CONSUMIDORES ENTREVISTADOS 
AFIRMAM QUE SE ENGAJAM REGULARMENTE 
COM MARCAS ON-LINE
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 2 FOMENTO DEL COMPROMISO PARA 
CONSEGUIR MÁS FANS

A abertura dos consumidores para inspiração de engajamento 
criou grandes oportunidades de conquistar fãs.

Os profissionais de marketing podem inspirar os clientes a se 
engajarem e se tornarem fãs dedicados, alinhando a 
publicidade da marca com as paixões dos clientes em uma 
grande variedade de canais. Por exemplo, muitos 
hiperengajados estão abertos a inspiração por meio de canais 
on-line, redes sociais e vídeos.

As marcas têm facilidade de atrair fãs e inspirar hiperengajados 
com a visão, o som e o movimento: 58,6% dos hiperengajados 
se inspiram a engajar por meio de comerciais de TV e 42,6% 
por meio de vídeos on-line. Isso mostra como a linha entre os 
vídeos on-line e a televisão não é bem definida para os 
hiperengajados. Por exemplo, um anúncio em vídeo exibido em 
um dispositivo portátil tem o mesmo potencial de contar uma 
história e promover o engajamento que um comercial de TV 
exibido na tela em uma sala de estar.

Muitos hiperengajados estão abertos a inspiração por meio de 
qualquer canal digital. Por exemplo, 41,8% ficam inspirados a 
engajar com marcas devido à qualidade do website da marca, 
29,5% devido à presença da empresa nas mídias sociais e 
26,7% ficam inspirados com anúncios em banner on-line. Isso 
sugere que as marcas podem se beneficiar ainda mais se canais 
diferentes trabalharem juntos.

Uma abordagem com base em influenciadores e que estimule 
recomendações diretas e em mídias sociais pode funcionar 
especialmente bem com todos os tipos de consumidores. Entre 
os que afirmaram que as "recomendações de pessoas que 
conheço" são uma fonte de inspiração para engajar com uma 
marca, 61,6% são engajados, 56,6% hiperengajados e 37,8% 
tradicionalistas. Ela é a única abordagem que tem o apoio de 
um número maior de engajados que hiperengajados, e os 
tradicionalistas preferem essa abordagem às outras.

Engajados Hiperengajados Tradicionalistas

AS RECOMENDAÇÕES EM REDES SOCIAIS INSPIRAM 
O ENGAJAMENTO DE TODOS OS TIPOS DE CONSUMIDOR

As recomendações de pessoas que você conhece inspiram 
você a se tornar mais envolvido/engajado com uma marca?

Com base em hiperengajados, n=251, engajados, n=112 e tradicionalistas, n=37

Figure 3
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vitaminwater conquista fãs 
engajando a paixão dos 
consumidores pela música
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Muitos hiperengajados estão abertos à inspiração por meio 
de qualquer canal digital: 41,8% ficam inspirados a engajar 
com as marcas devido à qualidade do website da marca, 
29,5% devido à presença da empresa em mídias sociais e 
26,7% ficam inspirados por anúncios em banner on-line. 
Isso sugere que as marcas podem se beneficiar ainda mais 
se canais diferentes trabalharem juntos.

vitaminwater identificou a música como uma paixão em 
comum entre a marca e seu público-alvo, a geração Y 
multicultural. Para engajar essa paixão, a marca realizou 
uma série de eventos abertos de música ao vivo em nove 
cidades dos EUA e conectou o evento ao vivo ao mundo 
digital usando o YouTube como peça essencial. Os 
anúncios do Google, incluindo os anúncios TrueView do 
YouTube e vários mastheads na página inicial, deram 
suporte ao programa. A vitaminwater descobriu que os 
consumidores que escolhiam assistir ao conteúdo aberto 
em TrueView geralmente consumiam mais vídeos e se 
tornavam fãs dedicados do brand channel do YouTube 
da vitaminwater. Além disso, o programa melhorou as 
métricas de desempenho e a intenção de compra da 
marca. Leia o estudo de caso completo aqui.
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 3 MUITAS EMPRESAS TÊM UMA LACUNA 
DE ENGAJAMENTO

A pesquisa de mercado confirma a necessidade de gerenciar 
ativamente uma estratégia de engajamento on-line. Os 
consumidores se engajam regularmente com marcas on-line. 
Os que se engajam mais são os que compram mais, e 
consumidores podem ficar inspirados a engajar com uma 
marca. No entanto, considerando o outro lado da moeda (a 
forma com que profissionais de marketing, agências e 
empresas de mídia se engajam com os consumidores), há um 
lacuna entre a importância afirmada do engajamento e a 
maneira com que as empresas o gerenciam. Embora uma 
grande maioria (86,2%) dos membros da indústria 
entrevistados concordem que o engajamento é uma prioridade 
para suas empresas, somente 45,8% afirmam que elas 
gerenciam ativamente o engajamento.

A pesquisa de opinião com membros da indústria revelou três 
tipos de empresa com relação ao engajamento de marca: 
empresas ativas acreditam que o engajamento on-line é uma 
prioridade e o gerenciam ativamente, empresas ávidas 
acreditam que o engajamento on-line é uma prioridade, mas 
não o gerenciam ativamente e empresas relutantes não 
consideram o engajamento uma prioridade.

Empresas relutantes ou ávidas correm o risco de perder clientes 
para concorrentes que gerenciam ativamente uma estratégia de 
engajamento.

A maioria dos membros da indústria entrevistados de todas as 

categorias concorda que métricas e avaliações melhores 

aumentaria o foco deles no engajamento. Solucionar isso é difícil, 

mas não impossível. David Shiffman, vice-presidente executivo e 

diretor de pesquisa da MediaVest, afirma "Acredito que podemos 

criar alguma padronização filtrando itens que não são muito 

importantes e monitorando métricas valiosas que geram 

vantagens para as marcas".

As empresas têm muito trabalho a fazer para buscar uma 

avaliação melhor. Por exemplo, somente 41,9% dos membros da 

indústria entrevistados afirmam que suas empresas quantificam o 

valor do engajamento. Para que uma marca gerencie o engajamento 

da melhor forma, primeiro ela precisa avaliar o engajamento. 

Começar a usar algumas métricas pode ser a etapa inicial para 

muitas empresas.

Há uma lacuna entre a prioridade afirmada do engajamento 
on-line e a forma com que as empresas o gerenciam.

Para aumentar o foco no engajamento, as empresas precisam avaliar 
os itens certos, como sua capacidade de fazer com que os usuários 
façam uma ação.

TRÊS MANEIRAS EM QUE AS EMPRESAS 
ABORDAM O ENGAJAMENTO DE MARCA

Até que ponto ou nível sua empresa gerencia ativamente 
uma estratégia de engajamento on-line?
O engajamento on-line com sua marca é uma prioridade 
para sua empresa?

Com base nos membros da indústria entrevistados, n=384

 

13.8%

45.8%

40.4%

Figure 4
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AVALIAÇÕES E MÉTRICAS MELHORES 
AUMENTARIAM O FOCO NO ENGAJAMENTO 
DE TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Avaliações e métricas melhores aumentariam seu foco 
no engajamento?

Com base nos entrevistados na categoria ativa, n=168, ávida, n=163 e relutante, n=53

Figure 5
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A AVALIAÇÃO É IMPORTANTE

Empresas ativas:
acreditam que o engajamento 

on-line é uma prioridade 
e o tratam

de forma correspondente, 
gerenciando-o ativamente

Empresas ávidas:
acreditam que o engajamento 

on-line é uma prioridade, 
mas não

o gerenciam ativamente

Entrevistados
de empresas ativas

que concordam

Entrevistados
de empresas ávidas

que concordam

Entrevistados
de empresas relutantes

que concordam

Empresas reacias: No consideran que el 
compromiso sea una prioridad en absoluto.

4
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Um segmento executivo dos membros da indústria entrevistados 
em cargos de vice-presidente e executivo de alto escalão nas 
empresas que gerenciam ativamente e quantificam o engajamento 
aceita 12 significados diferentes para o engajamento. A grande 
maioria, 88,6%, desse segmento executivo concorda que o 
engajamento significa "fazer com que os usuários façam uma 
ação" (consulte o apêndice, figura 12, página 12).

Considerar o engajamento como "fazer com que os usuários 
façam uma ação" resulta na necessidade de avaliar todas as ações 
desejadas que os consumidores podem fazer. Isso se alinha com o 
ponto de vista do Sr. Shiffman da MediaVest: "O engajamento é 
realmente uma coleção de métricas".

Entre os entrevistados na pesquisa que quantificam o valor do 
engajamento, mais de 20 métricas são usadas para ajudar a fazer 
essa avaliação. A taxa de interação é a métrica de maior 
importância para a maioria dos entrevistados no segmento de 
executivos especialistas. Outras métricas que estão entre as 10 
mais importantes para o segmento de executivos especialistas 
incluem alcance de influenciadores, atração do tráfego, 
vendas/ROI (retorno do investimento), custo por engajamento e 
conversões. Para os resultados completos entre todos os 
entrevistados que quantificam o valor do engajamento, consulte a 
figura 13 no apêndice (página 13).

Em especial, a métrica de "geração de maior alcance com o 
menor preço" recebe a menor quantidade de suporte entre os 
entrevistados. Atualmente, os profissionais de marketing esperam 
que as métricas sejam bem mais detalhadas que o custo por 

CONTEÚDO PATROCINADO

AS 10 MÉTRICAS MAIS IMPORTANTES PARA OS 
EXECUTIVOS USADAS NA AVALIAÇÃO DO ENGAJAMENTO

Qual é a importância de cada uma das métricas a seguir 
que você usa atualmente na avaliação do engajamento?

Métrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% dos entrevistados que
atribuem muita importância

à métrica

Três principais caixas selecionadas entre os executivos entrevistados de empresas ativas 
que quantificam o engajamento, n=35

Figure 6

Como usar várias formas para 
fazer com que os usuários façam 
uma ação

Quando a ING DIRECT Canadá lançou o concurso em vídeo 
"Superstar Saver Search" (Procura por um superstar da 
economia) em colaboração com a banda de indie rock Walk 
Off the Earth, a equipe responsável pela campanha tinha 
muitas ações para avaliar. Um masthead do YouTube e um 
anúncio de engajamento do Google convidaram os usuários a 
criar e enviar um vídeo sobre como eles economizam dinheiro. 

A equipe avaliou quantas pessoas criaram vídeos para o 
concurso, quantas assistiram aos vídeos, quantas os 
compartilharam, quantas votaram e quantas estavam falando 
sobre eles. Mark Nicholson, chefe do departamento digital, de 
peças criativas e comunicação na ING DIRECT Canadá, diz que 
o impacto comercial incluiu um aumento no conhecimento da 
marca, um impulso na aquisição de novos clientes e uma 
correlação direta com maiores depósitos na poupança. 
Leia o estudo de caso completo aqui.
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alcance. "Antigamente, a indústria de anúncios tinha que se 
contentar com as métricas off-line", conta Emily Wright, gerente 
sênior de experiência da marca na Hyatt Hotels Corp.

"Você podia analisar quantas pessoas seu anúncio alcançou, mas 
não havia muito o que fazer. No entanto, esses números básicos 
não relevam a qualidade do engajamento do cliente. No fim das 
contas, queremos alcançar as pessoas que querem explorar mais 
sobre a nossa marca".

Leon Barsoumian, vice-presidente e diretor de conta do grupo na 
área de análise e informações da Havas Media, explica: "As pessoas 
fazem milhões de coisas diferentes que podem ser classificadas 
como 'engajamento', e talvez apenas cinco sejam realmente 
importantes com relação ao caminho até a compra. Você precisa 
analisar esse engajamento de alto valor".

As pessoas fazem milhões de coisas diferentes que 
podem ser chamadas de 'engajamento', e talvez 
apenas cinco sejam realmente importantes com 
relação ao caminho até a compra. Você precisa 
analisar esse engajamento de alto valor".

—Leon Barsoumian, Havas Media

Taxa de interação

Alcance de influenciadores

Atração do tráfego para o website/locais de varejo

Vendas/ROI

Engajamento/custo por engajamento

Conversões

Conversões de exibição

Divulgação em redes sociais

Compartilhamentos

Alteração nas percepções/no posicionamento 
da marca

85.7%

82.9%

80.0%

80.0%

77.1%

77.1%

71.4%

68.6%

65.7%

62.9%
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CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE ANÚNCIOS PARA PROMOVER O ENGAJAMENTO COM O ANÚNCIO
Pesquisa de opinião com consumidores: qual é a importância de cada item a seguir para que você interaja com anúncios on-line?

Pesquisa de opinião com membros da indústria: ao exibir uma campanha digital, qual é a importância de cada uma das características/atividades 
a seguir no anúncio para promover o engajamento dos consumidores?

■

 
Consumidores 
entrevistados 

■

 

Membros da indústria 
entrevistados

Três principais caixas selecionadas entre os consumidores entrevistados, n=400; Três principais caixas selecionadas entre os membros da indústria selecionados, n=384

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Apresenta informações sobre 
um produto ou serviço 

sobre o qual eu quero saber

Esteticamente agradável

Marca conhecida

Capacidade de intereprodução 
com um clique, opção ignorar, 

comprar produto)

Posição de destaque

Conteúdo em vídeo

Tamanho do anúncio

Outro

52.3%

45.1%

43.3%

36.1%

34.1%

33.8%

23.3%

76.9%

69.8%

57.8%

69.8%

61.5%

65.7%

49.5%

34.9%

78.5%

Figure 7

 5 ANÚNCIOS ON-LINE ENGAJAM 
ATIVAMENTE

Os anúncios on-line engajam os consumidores ativamente e 
fazem com que eles façam uma ação, como tomar decisões de 
compra. A influência que os anúncios on-line têm nas decisões 
de compra justifica a inclusão da publicidade on-line como um 
canal na estratégia de engajamento da marca. Por exemplo, 
quase todos os hiperengajados usam a publicidade on-line para 
tomar decisões de compra algumas ou muitas vezes. Até entre 
os engajados e tradicionalistas, a publicidade on-line tem 
influência: 55,4% dos engajados e 29,7% dos tradicionalistas 
afirmam que eles usam a publicidade on-line para tomar 
decisões de compra algumas ou muitas vezes (consulte a figura 
8, página 8).

Os profissionais de marketing, agências e empresas de mídia 
podem usar anúncios on-line para engajar ativamente os 
consumidores de formas relevantes e que podem ser analisadas. Como inspirar o engajamento 

com conteúdo local e relevante 
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Para promover a marca Fresh Take, a Kraft e a Geometry Global 

exibiram anúncios de engajamento do Google com vídeos, 

receitas, cupons e informações de embalagens e dos próximos 

eventos locais. Os eventos locais mostravam as próximas paradas 

do caminhão de alimentos da Fresh Take, que eram localizadas 

automaticamente na peça criativa para maior relevância. "Foi um 

excelente veículo para aproveitar todos os nossos ativos em um 

local", conta Rachel Drescher, direta de conta associada da 

Geometry Global. "O movimento dos consumidores do 

conhecimento para a compra acontece rapidamente quando tudo 

está em conjunto". Leia o estudo de caso completo aqui.



8Fevereiro de 2014

CONTEÚDO PATROCINADO

OS CONSUMIDORES USAM A PUBLICIDADE ON-LINE PARA TOMAR DECISÕES DE COMPRA

Geralmente, com que frequência você usa a publicidade on-line para ajudar nas decisões de compra?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hiperengajados

Engajados

Tradicionalistas

Com base em hiperengajados, n=251, engajados, n=112 e tradicionalistas, n=37

■  Algumas vezes 
■  Muitas vezes

93.6%

55.4%

29.7%

Figure 8

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE ANÚNCIOS PARA PROMOVER A INTENÇÃO DE COMPRA

Quais das atividades ou tipos de anúncio a seguir aumentariam a probabilidade de você considerar e/ou comprar uma marca, 
produto ou serviço?

Consumidores entrevistados, n=400

Anúncio com oferta de um cupom/desconto

Anúncio de uma marca confiável

Anúncio compartilhado por um amigo/parente

Anúncio relacionado a mim/relacionado 
a algo que eu estou pesquisando

Anúncio com um link para mais informações 
(por exemplo, website e catálogo)

Anúncio com conteúdo engajado/interativo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

52.8%

61.0%

48.0%

30.3%

26.8%

25.8%

93,6% dos hiperengajados e 55,4% dos engajados 
a�rmam que eles usam a publicidade on-line para 
tomar decisões de compra algumas ou muitas 
vezes.

Como o engajamento está relacionado com as compras, 
consequentemente os anúncios devem promover o maior 
engajamento possível. Uma forma de conseguir isso é tornar os 
anúncios o mais relevante possível. Por exemplo, os 
consumidores classificam a apresentação da "informação sobre 
um produto ou serviço sobre o qual quero saber" em primeiro 
lugar entre seis características nos anúncios que podem atrair 
sua vontade de engajar.

De forma semelhante, três das quatro principais características 
de anúncios que promovem a intenção de compra são voltadas 
para a relevância. Os consumidores gostam de anúncios de 
marcas confiáveis porque elas são mais relevantes para eles do 
que anúncios de marcas não confiáveis ou que não foram 
testadas. Eles gostam de anúncios compartilhados por um 
amigo ou parente porque a ação de compartilhar garante a 

Figure 9

relevância. Eles gostam de anúncios "relacionados a algo que 
eu tenho pesquisado" porque quando os consumidores estão 
em modo de consideração, os anúncios de itens que podem 
solucionar seus problemas têm um alto nível de relevância. 
Os anúncios com formas de engajamento relevantes 
prometem entregar resultados superiores de engajamento e 
intenção de compra.
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MUITAS EMPRESAS COMPRAM MÍDIA COM BASE NO ENGAJAMENTO ON-LINE

Atualmente, sua empresa está comprando mídia com base no engajamento on-line (por exemplo, interatividade com websites, 
redes sociais, vídeos etc.)?

Entrevistados de empresas ativas

Entrevistados de empresas ávidas

Entrevistados de empresas relutantes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Com base em respostas "sim" dos membros da indústria entrevistados, exceto editores de mídia: ávidos, n=145, ativos, n=141, relutantes, n=50

84.1%

61.7%

34.0%

Figure 10

 6 PARA PROMOVER O ENGAJAMENTO, 
COMPRE ENGAJAMENTO

—James Beser, Google

Muitos anunciantes agora pagam diretamente pelo 
engajamento que querem promover. 84,1% dos entrevistados 
de empresas na categoria de engajamento ativo compram 
mídia com base no engajamento on-line. Para aproveitar essa 
nova prática recomendada, as empresas podem exibir formatos 
atraentes e pagar somente quando as pessoas fizerem uma 
ação. James Beser, gerente de produto de grupo para 
publicidade gráfica de marca do Google, aconselha "Se você 
está tentando promover o engajamento, deve comprar 
engajamento. É essencial mudar para modelos confiáveis em 
que a mídia é planejada e paga com base no custo por 
engajamento".

Embora jovem em comparação com outros modelos de compra 

As empresas podem aproveitar a nova prática recomendada 
de comprar engajamento.

Se você está tentando promover o engajamento, 
deve comprar engajamento. É essencial mudar para 
modelos con�áveis em que a mídia é planejada e 
paga com base no custo por engajamento".

Mais de 500.000 pessoas escolheram 
explorar a Chevy Traverse por meio 
de anúncios de engajamento

Em uma campanha recente da Chevy Traverse, a General 

Motors pagou por 577.000 engajamentos com os anúncios 

de engajamento do Google. Os anúncios alcançara um tempo 

médio de engajamento de 19 segundos, e a General Motors 

recebeu 38,6 milhões de impressões gratuitas. A empresa 

conta que os anúncios de engajamento continuarão sendo 

uma parte importante da sua estratégia de marketing, pois o 

formato sempre engaja os públicos-alvo. Leia o estudo de caso 

completo aqui.

de mídia, os modelos de custo por engajamento e de custo por 
visualização acumularam adeptos rapidamente. Ao escolherem 
um método de preferência para comprar mídia on-line, 34,5% 
dos entrevistados de empresas na categoria de engajamento 
ativo selecionaram a opção CPE/CPV. A popularidade dessas 
novas formas de comprar contribui com o crescimento das 
formas de publicidade voltadas para o consumidor. Para 
gerenciar uma estratégia de engajamento com sucesso, as 
empresas precisam tornar suas ações voltadas para o 
consumidor e fornecer oportunidades de engajamento 
relevantes.
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Aproveite a oportunidade de engajar

Sobre as pesquisas

CONCLUSÃO

É impressionante. entender como funciona a era da 
participação e a geração C. O mundo atual, com sua explosão 
de conectividade e dispositivos de terceira tela, é 
dramaticamente diferente do mundo em que muitos 
profissionais de marketing nasceram. Alguns profissionais de 
marketing estão mais preparados para aproveitar isso do que 
outros.

Entre os consumidores, os hiperengajados lideram o caminho. 
Entre os membros da indústria, as empresas que gerenciam 
ativamente uma estratégia de engajamento estão na frente. Para 
serem competitivas, as empresas precisam estar entre os 
melhores na sua categoria em gerenciar ativamente uma 
estratégia on-line.

Há diversas razões para enfatizar o engajamento. A pesquisa de 
opinião com consumidores mostra que eles se engajam 
regularmente com marcas on-line, que os que se engajam mais 
são os que compram mais e que os consumidores podem ficar 
inspirados a engajar com sua marca.

A pesquisa de opinião com membros da indústria demonstra 
que há uma lacuna entre a prioridade afirmada do engajamento 
on-line e a forma com que as empresas o gerenciam, que para 
aumentar o foco no engajamento, as empresas precisam buscar 
avaliações melhores e que, embora muitas métricas possam ser 
usadas para avaliar o engajamento, há grande apoio para 
defini-lo como "fazer com que os usuários façam uma ação".

Ao estudar os consumidores e membros da indústria 
entrevistados juntos, as pesquisas mostram que a publicidade 
on-line pode ser usada para fornecer relevância e valor aos 
consumidores e promover o engajamento de forma mensurável. 
Além disso, as marcas podem aproveitar a nova prática 
recomendada de comprar engajamento.

As empresas que aproveitarem a oportunidade de engajar 
gerenciando ativamente uma estratégia de engajamento on-line 
serão recompensadas com o prêmio de criar uma vantagem 
competitiva para suas marcas.

O Google e a Advertising Age. asseguraram a pesquisa 
terceirizada da Advantage Business Research para realizar duas 
pesquisas on-line exclusivas e paralelas a fim de explorar o 
engajamento pela perspectiva do consumidor e da indústria.
Entre 31 de outubro de 2013 e 5 de novembro de 2013, os 
consumidores responderam uma pesquisa sobre como eles usam 
a mídia digital e se engajam com marcas on-line. Dos 400 
entrevistados, 48% são homens e 52% mulheres, com uma 
renda média familiar de US$ 45.000,00 e idade média de 32 
anos. Eles foram divididos igualmente entre as regiões nordeste, 
centro-oeste, sul e oeste dos EUA. A margem de erro, com base 
nos 400 entrevistados, é calculada como não superior a
+/- 5 pontos percentuais com o nível de confiança de 95%.

Entre 24 de outubro de 2013 e 4 de novembro de 2013, 
profissionais na indústria de publicidade, marketing e mídia 
responderam uma pesquisa sobre como eles planejam, 

executam e avaliam o engajamento dos consumidores. 
Dos 384 entrevistados, 49,3% são membros de agências, 
38,3% profissionais de marketing e 12,5% profissionais de 
mídia. Os entrevistados atuam em diversos cargos. 27,3% são 
vice-presidentes ou executivos de nível e 25,3% são gerentes de 
marketing.

A margem de erro, com base em 384 entrevistados, é calculada 
como não superior a +/- 5,1 pontos percentuais com o nível de 
confiança de 95%.
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16.2%

23.2%

57.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Votar ou classi�car

8.1%

9.8%

40.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Comprar um produto

37.8%

37.5%

72.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Comentário

48.6%

59.8%

86.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Reproduzir vídeos

16.2%

27.7%

71.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Interagem com publicidade on-line

32.4%

45.5%

87.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Visitar o website de um produto/serviço

Com base em hiperengajados, n=251, engajados, n=112 e tradicionalistas, n=37

■  I % dos entrevistados que se engajam com essa atividade todos os dias
■  I % dos entrevistados que se engajam com essa atividade várias vezes por semana

Com que frequência você faz o seguinte?

ATIVIDADES COM AS QUAIS OS CONSUMIDORES SE ENGAJAM TODOS OS DIAS OU VÁRIAS VEZES 
POR SEMANA                                                   

Figure 11

Apêndice

Hiperengajados

Engajados

Tradicionalistas

Hiperengajados

Engajados

Tradicionalistas

Hiperengajados

Engajados

Tradicionalistas

Hiperengajados

Engajados

Tradicionalistas

Hiperengajados

Engajados

Tradicionalistas

Hiperengajados

Engajados

Tradicionalistas
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O QUE O ENGAJAMENTO SIGNIFICA PARA OS EXECUTIVOS

O que o engajamento significa para você?

Fazer com que os usuários
façam uma ação

Melhor conexão/experiência
com o consumidor

Compartilhamento em redes sociais

Resultados avaliados

Mais receita/ROI/vendas

Melhor conhecimento/reconhecimento
da marca

Interatividade em vários dispositivos

Lealdade/retenção

Maior interesse

Melhor compreensão dos consumidores

Divulgação por recomendação pessoal

Afinidade com a marca

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Com base nos executivos entrevistados de empresas ativas que quantificam o engajamento, n=35

88.6%

77.1%

71.4%

62.9%

65.7%

65.7%

60.0%

57.1%

54.3%

54.3%

51.4%

42.9%

Figure 12
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A IMPORTÂNCIA DAS MÉTRICAS USADAS PARA AVALIAR O ENGAJAMENTO

Taxa de interação

Alcance de influenciadores

Promoção do tráfego para o 
website/locais de varejo

Vendas/ROI

Engajamento/custo por engajamento

Conversões

Conversões de exibição

Divulgação em redes sociais

Compartilhamentos

Alteração nas percepções/no 
posicionamento da marca

Consideração

Reproduções de vídeo

Cliques

Brand lift

Visualizações

Tempo de interação/vídeo assistido

Conhecimento

Comentários

Intenção

Favorabilidade

Impressões

Geração de maior alcance
 com o menor preço

Qual é a importância de cada uma das métricas a seguir que você usa atualmente na avaliação do engajamento?                                        

■ Três principais caixas selecionadas entre todos os entrevistados que informaram que suas empresas quantificam o valor do engajamento

■ Três principais caixas selecionadas entre executivos (vice-presidentes ou executivos de nível C) que informaram que suas empresas quantificam o valor do 
engajamento e que estão na categoria ativa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Três principais caixas selecionadas entre todos os entrevistados, n=161, três principais caixas selecionadas entre os executivos (vice-presidentes ou executivos de nível C) 
na categoria ativa, n=35

71.4%

77.1%

39.1%

50.9%

47.8%

46.0%

42.9%

62.7%

49.1%

59.0%

58.4%

57.8%

50.9%

55.9%

56.5%

52.8%

57.8%

63.4%

60.9%

73.9%

69.6%

68.9%
82.9%

80.0%

80.0%

77.1%

68.6%

65.7%

62.9%

46.6%
60.0%

60.0%

60.0%

57.1%

57.1%

57.1%

54.3%

51.4%

51.4%

40.0%

48.6%

37.1%

Figure 13

70.2%
85.7%
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A Ad Age Content Strategy Studio, uma 
extensão da Advertising Age e do site 
adage.com, trabalha com empresas para 
ajudá-las a contar a história das suas marcas 
da forma que desejam. Com base na herança 
da Ad Age de excelência e conhecimento 
editorial, a Content Strategy Studio trabalha 
para desenvolver as ideias que criam uma 
conexão emocional com os consumidores. 
Por meio de artigos, blogs, vídeos, microsites, 
pesquisa, eventos, artigos e outras 
oportunidades, ela fornece soluções 
completas para marcas que criarão a história 
que impulsiona as conversas atuais. 

Conte as histórias da sua marca com a marca 
que sabe como contar histórias.


