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Quatro considerações 
sobre criativos:  
eCommerce
Anúncios de final de Ano -
Black Friday, Cyber 
Monday, Natal e Saldos.

RESUMO

2020 até agora tem sido diferente de qualquer outro ano. A pandemia COVID-19 
afetou todas as famílias. Com as festas de fim de ano se aproximando, os anunciantes 
precisam otimizar as mensagens da marca para impulsionar as vendas nestes tempos 
verdadeiramente sem precedentes. As vendas de comércio eletrônico já saltaram 
quase 40% no segundo trimestre de 2020, à medida que os gastos do consumidor 
aumentaram de forma constante nos canais online, levando as marcas a começar a 
planejar fortes campanhas digitais para o último trimestre do ano.

Embora o setor de varejo do país esteja paralisado há meses, a taxa de poupança
pessoal atingiu o maior recorde histórico de 33% em abril de 2020, indicando que os
consumidores podem estar prontos para gastar.

Esta temporada de festas e promoções está se tornando um dos momentos mais 
importantes da história do e-commerce, então, como as marcas podem estar 
preparadas para tirar vantagem?
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RESUMO/CONT I NU A

Para esta análise, a VidMob examinou diferentes táticas de mensagens usadas por marcas 
de varejo e e-commerce no Facebook, Instagram, Facebook Messenger, e Facebook
Audience Network durante as temporadas de 2018 e 2019. Analisamos um total de 8.366 
anúncios em 35 marcas de varejo e e-commerce (49% Vestuário, 26% CPG, 14% Outros) 
que foram veiculados nos EUA no quarto trimestre de 2018 e no quarto trimestre de 2019.

Usando a taxa de compra online como indicador de desempenho, encontramos:

Anúncios em vídeo geraram vendas mais altas do que anúncios estáticos: 
O vídeo gerou uma taxa de compra 48% maior em comparação à estática.

A duração ideal do anúncio em vídeo foi de 10 a 15 segundos: o vídeo de 10
a 15 segundos gerou uma taxa de compra 148% maior em comparação aos
anúncios com 5 segundos ou menos.

Começar com texto foi melhor: Quando o texto estava presente nos
primeiros 3 segundos de um anúncio, a conversão de compra foi 46% maior.

A escolha das palavras importou especialmente com o “call to 
action”: Usar “Comprar” como CTA teve uma taxa de compra 5x 
maior do que “Obter” e “Encontrar”.
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Essas descobertas são verdadeiras em 2020, mesmo quando os profissionais de marketing mudam as 
estratégias devido ao COVID-19. Quando executamos a análise de 15 de março de 2020 a 15 de 
setembro de 2020, descobrimos que os vídeos estão gerando mais vendas do que os anúncios 
estáticos, os vídeos de 10 a 15 anos continuam a ser a faixa ideal para impulsionar as compras, e 
liderar com texto é o melhor, o este último ainda mais em 2020.



METODOLOG IA

VidMob analisou um total de 8.366 anúncios, que geraram mais de 28.000 tags de visão 
computacional, em 35 marcas de varejo e e-commerce. Os anúncios foram veiculados no 
Facebook, Instagram, Facebook Messenger e Facebook Audience Network (“propriedades 
do Facebook”) durante o quarto trimestre de 2018 e o quarto trimestre de 2019. O objetivo 
era entender as táticas de mensagens de maior sucesso no varejo e no espaço de comércio 
eletrônico. Os anúncios analisados cobriram 1,67 bilhão de impressões combinadas.
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8,366
Anúncios

35
Marcass

1.67B
Impressões

429
Campanhas

Este estudo inclui 429 campanhas pagas de uma variedade de varejo dos EUA e anunciantes 
de comércio eletrônico e os índices de sucesso foram determinados usando a taxa de 
compra online. A taxa de compra é definida como a porcentagem de espectadores que 
concluem uma compra online dentro da métrica de 28-dias click, janela de atribuição de 
visualização de 1-dia do anúncio. As compras incluem compras no Facebook e compras fora 
do site (habilitadas através do Facebook Pixel). Além disso, as campanhas e os anúncios 
neste estudo incluem apenas aqueles comprados em relação ao objetivo "Conversões" no 
Gerenciador de Anúncios do Facebook, a fim de garantir que a amostra de dados foi 
orientado para e-commerce. Todos os insights são estatisticamente significativos com 90% 
de confiança.

As análises foram conduzidas usando Creative Intelligence com tecnologia de IA da VidMob. A 
tecnologia da VidMob aplica visão computacional, reconhecimento óptico de caracteres e machine
learning para marcar praticamente todos os atributos visuais que um espectador encontra em um 
anúncio. Esse conjunto de dados é então combinado com métricas de desempenho em tempo real e 
multiplataforma para gerar insights mais profundos sobre o impacto que os recursos visuais do 
criativo - como objetos, formas, palavras, sentimentos, cores, logotipos, duração de exibição, 
compras e outros ações do consumidor. Até o momento, a VidMob marcou mais de 1,3 bilhão de 
elementos visuais em anúncios que geraram mais de 1,9 trilhão de impressões.



Anúncios em vídeo x anúncios estáticos

Ao comparar anúncios estáticos e em vídeo, 
descobrimos que os anúncios em vídeo nas 
propriedades do Facebook geraram uma taxa de 
compra online 48% maior em comparação com os 
anúncios estáticos. Apesar dos benefícios do vídeo, os 
anunciantes tinham 54% mais probabilidade de exibir 
um anúncio estático do que um anúncio em vídeo nas 
propriedades do Facebook durante as temporadas de 
festas e promoções de 2018 e 2019, provavelmente 
devido ao aumento do custo de produção e compra de 
anúncios em vídeo.

A C H A D O S
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A duração costuma flutuar dependendo do número
de mensagens, bem como o tipo de mensagens,
veiculadas em um anúncio. O uso de dados para
informar essa decisão permite que os anunciantes
posicionem intencionalmente cada mensagem em
seu anúncio.

Anúncios em vídeo em propriedades do Facebook
com duração de 10 a 15 segundos tiveram uma taxa 
de compra 19% maior do que a média geral, 184% 
maior do que a duração de menor desempenho, 1 a 
5 segundos e 12% maior do que Vídeos de mais de 
16 segundos.

Anúncios com duração de 10 a 15 segundos 
geralmente têm tempo suficiente para transmitir a 
mensagem principal, mas são curtos o suficiente 
para ainda serem eficazes em um ambiente social. 
Essa duração era a mais comum em todos os 
setores e representava 33% de todos os anúncios 
em vídeo nas propriedades do Facebook.

EFEITOS DO TIPO DE ARQUIVO 
NA TAXA DE COMPRA

VIDEO IMAGEM

EFEITOS DO COMPRIMENTO NA 
TAXA DE COMPRA

IMAGEM 1-5S 6-9S 10-15S +16S

DISTRIBUIÇÃO DE VÍDEO EM 
COMPRIMENTO

1-5S: 10%

6-9S: 27%

10-15S: 33%

+16S: 31%
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Anúncios curtos x anúncios longos2



Abrindo com texto na tela

Os anunciantes se concentram na importância dos 
primeiros 3 segundos de um vídeo para capturar os 
períodos cada vez mais curtos de atenção dos 
espectadores. Descobrimos que liderar com texto 
na tela era uma tática de sucesso para gerar 
conversões nas propriedades do Facebook durante 
as temporadas defestas e promoções de 2018 e 
2019. Quer fosse texto no primeiro quadro ou texto 
nos primeiros 3 segundos, começar com texto 
aumentou as compras online em 46% em relação 
aos anúncios que não começavam com texto.
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Os anúncios de resposta direta devem dizer aos 
consumidores o que fazer a seguir. As opções de 
mensagens são infinitas, por isso investigamos quais 
palavras têm o maior impacto na conversão de 
compra. Olhando para CTAs presentes nos primeiros 
3 segundos de um vídeo (para controlar a queda do 
visualizador), descobrimos que exibir a palavra 
"Comprar" como uma frase de ação tinha uma taxa 
média de compra quase 5x maior do que usar 
“Obter” ou “Encontrar”.

IINTRODUÇÃO EM TEXTOS (VIDEOS)
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4 Texto do Call-to-Action

Descubra o seu score

A duração, o texto e a mensagem do seu anúncio em vídeo
estão de acordo com as práticas recomendadas da 
plataforma?
Use nosso Mobile Fitness Score Generator para descobrir.

https://acs.vidmob.com/landing/mobile-fitness-request/
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APREND I ZADOS

Como usar esses dados para melhorar seu criativo de vendas

Este relatório oferece insights sobre a eficácia dos atributos criativos, conforme observado 
por uma grande amostra de anúncios publicados no ecossistema do Facebook durante as 
temporadas de festas e promoções de 2018 e 2019. Você pode usar essas descobertas de 
forma direcional ao decidir que tipo de criativo produzir e tipos de CTAs para testar. 

No entanto, o que funcionou para os anúncios analisados neste estudo pode não funcionar 
para todas as campanhas. Cada campanha de marca possui características únicas. Muitas 
vezes são os pequenos detalhes - como escolha de palavras, tamanho do logotipo, escolha 
de cor - que determina se um consumidor se envolverá com um anúncio. Esses detalhes 
produzem resultados diferentes de uma plataforma para outra.

Criatividade é o principal fator
para o sucesso da campanha. 
Certifique-se de que suas
campanhas sejam orientadas pela 
Creative Intelligence.

Se você deseja receber análises 
de criativos personalizados, 
identificar tendências de 
desempenho e produzir anúncios 
informados por dados para todas 
as plataformas digitais e sociais, 
entre em contato conosco em:

camilo@vidmob.com

mailto:camilo@vidmob.com
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V I D M O B

VidMob é uma plataforma de desempenho criativo que fornece uma solução ponta a ponta para ajudar 
as marcas a melhorar seus resultados de marketing com criativos inteligentes. 

A VidMob é a única empresa no mundo a receber um selo certificado de parceiro de marketing criativo 
de todas as principais plataformas sociais e digitais. 

Uma parte de cada dólar que a VidMob recebe é usada para financiar serviços criativos pro bono para 
organizações sem fins lucrativos por meio de seus 501 (c) (3) VidMob Gives. 

Mais recentemente, a empresa foi incluída na lista anual da revista Inc. dos Melhores Locais para 
Trabalhar para 2020 e a VidMob recebeu o Prêmio de Inovação Tecnológica de Inteligência Criativa 2020 
da Frost & Sullivan. 

Saiba mais sobre o VidMob em www.vidmob.com e VidMob Gives em vidmob.gives.
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http://www.vidmob.com/
https://www.vidmob.com/vidmob-gives/

