
 

 

Estratégia de conteúdo interativo: aumente o seu 

engajamento. Por Alessandra Assumpção. 

Grande tendência no marketing nos últimos tempos, a estratégia de conteúdo 

interativo faz com que os clientes possam participar das ações de uma empresa e 

não apenas ter informações. 

Esse tipo de conteúdo contribui para atrair e reter a atenção dos clientes, possibilita 

o aumento do engajamento e favorece a criação de conexões com seu público. 

O que é conteúdo interativo? 

O conteúdo interativo é um material dinâmico que induz à participação da sua 

audiência. Ou seja, permite que o usuário clique, responda, reproduza ou tome uma 

decisão, participando diretamente da jornada de compra. 

Estratégias de conteúdo interativo 

Antes de tudo, saiba exatamente quem é a sua persona, para interagir com o público 

certo. Você precisa levar em conta a experiência do usuário, para gerar nas pessoas 

a valorização e reconhecimento com engajamento do que a sua empresa 

proporciona. 

Veja alguns formatos para aplicar nas suas estratégias de conteúdo interativo, que 

coletei em meio a muitas pesquisas, testes e também em cursos da Agência Mestre: 

Vídeos interativos 

O vídeo interativo permite que o espectador participe da história e tome suas próprias 

decisões por meio de escolhas de ações ou cliques em páginas de destinos. Inclusive, 

no próprio YouTube já é possível incluir cartões de interação. 

Transmissão ao vivo 

Outra forma simples e muito difundida de fazer conteúdo interativo é por meio das 

transmissões ao vivo. Além das lives permitirem a interação em tempo real e serem 

fáceis de produzir, essa estratégia contribui para aumentar o alcance da sua marca. 

https://www.agenciamestre.com/marketing-digital/consumo-de-videos/


Testes e quizzes 

Nesse formato, o usuário receberá um resultado para o que estava procurando 

através de perguntas e respostas que o conduziram até o final do teste. Esse 

resultado será obtido de acordo com as interações do usuário. 

Pode usar nas redes sociais para que a sua audiência responda dúvidas, peça 

conteúdos e participe do seu negócio.  

Infográficos e e-books interativos 

Os materiais ricos conhecidos como infográficos, e-books e mapas, unem imagens, 

dados e informações em um único conteúdo. Por isso, já são altamente engajantes. 

Conclusão 

Ter uma estratégia de conteúdo interativo deixa o seu planejamento de marketing de 

conteúdo muito mais leve, pois facilita sua forma de interação com o público e o 

mesmo interage trazendo informações sobre o que ele gostaria de ver através da sua 

empresa. 

Além disso, ele se sente acolhido e isso cria uma conexão que ele sabe que o seu 

negócio leva a sério as suas necessidades. Invista em conteúdo interativo de forma 

estratégica, alinhado com os valores da sua empresa para melhor engajamento. 

 

 

 

https://www.agenciamestre.com/marketing-de-conteudo/como-usar-materiais-ricos-para-impulsionar-leads/

