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Campanhas com peças altamente in-
terativas têm resultados três vezes
maiores do que aquelas com peças que
geram menos interação. A conclusão é
de uma pesquisa realizada pela Eye-
blaster em parceria com a Microsoft
Advertising e a ComScore. O estudo
analisou uma amostra de 13 mil peças

Rich Media, num total de 13 bilhões
de impressões distribuídas por todo o
mundo em 2009.

O objetivo geral do estudo era o de
destrinchar a relação entre criação,
mídia e tecnologia. A ideia inicial era
entender como esses três elementos,
quando bem trabalhados, podem au-

mentar os resultados das campanhas
publicitárias digitais, que vão além do
tradicional e simplório CTR. A partir
daí, a meta era tirar recomendações de
pequenas mudanças que podem ser fei-
tas para que campanhas publicitárias
aumentem suas taxas de interatividade
e, consequentemente, de conversão.

DICAS



INTERATIVIDADE E TOQUE

Para tanto, a Eyeblaster avaliou as taxas
de envolvimento e de tempo dos usuá-
rios com as peças e sua relação com o
aumento de conversão das ações em re-
sultados para a marca. Essa taxa de en-
volvimento e tempo é o que a Eyeblaster
chama de Dwell, uma métrica desenvol-
vida para fazer o cálculo da eficácia de
branding das campanhas digitais. Ao
criar o Dwell, em 2008, a empresa bus-
cava definir uma métrica online para
ajudar anunciantes a medir rapidamen-
te a efetividade das campanhas online
Reach Media, capturando a sua essên-
cia, que é interatividade e toque.

O Dwell é dividido em duas
métricas, a taxa de Dwell e
o tempo médio de Dwell.

A taxa mede a proporção de impres-
sões que foram intencionalmente gera-
das pelo envolvimento, pela interação
ou pelo clique do usuário. O tempo mé-
dio mensura a duração de um Dwell, ou
seja, quanto tempo o mouse ficou sobre
a peça, o banner ficou estendido, o ví-
deo foi reproduzido, etc. Em ambos os
casos, o Dwell não intencional, que te-
nha duração abaixo de um segundo, é
excluído do cálculo.

Segundo a Eyeblaster, o Dwell é supe-
rior a métricas mais antigas, como CTR
e taxa de interatividade. Num estudo
anterior, a empresa já havia detectado

que consumidores têm 24 vezes mais
chances de interagir com um ban-

ner por 43 segundos, em média,

do que de fato clicar nele.
Segundo a Eyeblaster, o CTR leva em

conta apenas as interações que geraram
um clique. Entretanto, em muitos casos
de campanhas Reach Media, o usuário
não precisa ir para o site do anuncian-
te para ser impactado de maneira eficaz
pela mensagem do banner. Ou seja, o
CTR não revela, de fato, a efetividade das
peças mais interativas.

A taxa de interação, por sua vez, consi-
dera apenas ações específicas realizadas
pelos internautas. Ela mede, por exem-
plo, se ele clicou para exibir ou pausar
um vídeo. No entanto, em casos em que
os vídeos se iniciam automaticamente
no banner, ela não é capaz de medir o
envolvimento do usuário com a peça.



A Eyeblaster analisou os resultados de 170 bilhões de impres-
sões distribuídas por mais de 50 países e concluiu que o CTR
global é de 0,23%. "No que se refere às diferenças regionais,
há uma regra clara de influência. Se você for uma antiga coló-
nia britânica de idioma inglês, seu CTR e Dwell são provavel-
mente menores", diz o levantamento.-Desta maneira, Estados
Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia têm performance
de CTR inferior à de outras regiões. Segundo a empresa, isso
ocorre principalmente em razão de diferenças de comporta-
mento do usuário e maturidade do mercado.

Há diferenças também no que se refere à performance do
CTR em banners Reach Media e banners estáticos. Os primei-
ros tendem a ter taxas mais altas do que os segundos. Global-

mente, a diferença é de 0,37% para 0,09%. Na América do Sul,
a diferença entre um e outro é maior - de 0,5% para 0,1%. Na
Austrália e Nova Zelândia é que as diferenças são menores.
0 CTR de banners Reach Media é de aproximadamente 0,15%
enquanto o de banners estáticos é de 0,06%.

No Brasil, especificamente, a taxa de CTR em banners es-
táticos é de 0,17%. Banners expansíveis alcançam 0,50% de
taxa de dique. Os números são altos quando comparados aos
dos Estados Unidos, por exemplo, que têm taxas de 0,07% e
0,15%, respectivamente. Segundo a Eyeblaster, a conclusão
é de que o internauta brasileiro ainda "dica" muito e nosso
mercado ainda tem um longo caminho de amadurecimento
pela frente.

TEMPO VALE OURO

A primeira recomendação da
Eyeblaster baseada no estudo
é a de comprar mídia em es-
paços em que o usuário pas-
sa um tempo considerável.
"Quanto mais tempo o usuá-
rio passa em uma página,
maiores são as chances de a
campanha ter aumento de in-
teratividade e conversão", diz
Medina.

Algumas sugestões de es-
paços em que os internautas
costumam passar mais do
que alguns segundos são os
programas de mensagens ins-
tantâneas e sites de notícias.
No caso de mensagens instan-
tâneas, por exemplo, enquanto os internau-
tas estão de fato interagindo com os colegas,
eles estão expostos à publicidade por um lon-
go período. Diz o estudo: "Imagine que você
diz 'Olá' para o seu amigo e espera... espera...

espera... Seu amigo está digi-
tando... digitando...". Depois,
prossegue: "Enquanto você
espera por uma resposta,
imagine que você esteja com
a janela do programa aberta e
perceba que um novo filme foi
lançado. Como você não tem
nada melhor para fazer, você
vai checar a notícia. O banner
serve de entretenimento en-
quanto você espera".

O Dwell também costuma
ser alto em ambientes em
que o usuário está imerso no
conteúdo por um longo tem-
po. Em sites de notícias, os
usuários costumam passar

um bom tempo lendo enquanto seus olhos
se movem pela página, para a frente e para
trás. Esse movimento aumenta a probabili-
dade de que eles vejam um banner e se inte-
ressem por ele.

ATENÇÃO PARA OS VÍDEOS

Segundo a Eyeblaster, anúncios em mí-
dia display concorrem com o conteúdo
editorial dos sites. Enquanto os internau-
tas vão até determinada página atraídos
pelo seu conteúdo, o trabalho da publi-
cidade é o de fisgar seu interesse para
os anúncios. Para isso, uma das armas
da publicidade é o fato de o conteúdo dos
sites, principalmente os de notícias, ser
estático. Para usar e abusar dessa van-
tagem, a recomendação da empresa é a
de incluir vídeos nos banners. O ideal,
segundo ela, é inserir um preview no
banner para atrair a atenção do usuário
e convidá-lo a expandir a peça para as-
sistir ao filme inteiro.

Segundo o levantamento, ações com ví-
deos têm taxa de Dwell 29% superior à de
banners mais simples. Detalhe: o uso
de vídeos praticamente dobra as taxas de
tempo de envolvimento dos usuários
com as peças.
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