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Estoque e preço
Garanta o preço
Para os mais vendidos, tenha um estoque maior
Controle o estoque em tempo real
Use o estoque de maneira inteligente
Queima de estoque
Entrega no prazo
Deixe o prazo de entrega claro
Prepare sua logística
Capriche no pós-venda

Apresentação
 A Black Friday 2017 está chegando e, para seu e-commerce ter um bom desempenho, é necessário se preparar. Para 
isso, reunimos três especialistas da Raccoon pedimos algumas dicas para impulsionar as vendas e a boa atuação do seu 
negócio na ação mais esperada pelo comércio. Neste material, você encontrará tudo o que precisa saber para se preparar 
estrategicamente  para a Black Friday. 
 
 Veja o conteúdo do material:

Servidores
Cache
Atribuição de Mídias
Mix de Mídias
Defina os objetivos da ação
Conheça seu público e onde ele está
Entenda qual mídia é melhor para cada etapa do funil
Plano de investimento
Comece pelo seu orçamento
Divida o budget em cada de acordo com os objetivos
Analise seus resultados anteriores
Alinhe o investimento com seu calendário de promoções
Conte com um budget reserva

3
3
4
5
5
6
7
8
8
9
9
9

10

10
11
11
12
12
12
13
14
14
15

E aí, pronto para começar? Boa leitura!

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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Servidores
 Que o fluxo de usuários no seu site vai crescer não é novidade para ninguém. Todas as mídias fazem eventos atrás de 
eventos para que você entenda uma coisa só: na Black Friday, o fluxo virá e, se você não estiver preparado, seu site vai cair.

 Então, antes de mais nada, aumente o número de servidores e deixe seu site o mais leve possível. Tenha também uma 
página de fila em servidores separados, caso, apesar de todas as ações preventivas, seu site ainda não suporte o aumento 
de visitantes

Cache
 Existem ainda empresas que oferecem soluções de cache para aliviar a quantidade de requisições do servidor, mas 
tome muito cuidado com as páginas em que você vai querer utilizar essas soluções.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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Atribuição de mídias
 Independente do tipo de solução que encontrar para manter o seu site no ar, faça uma revisão de todas as etapas de 
mensuração. Garanta que você está mensurando todo o caminho do usuário no seu site. Com a quantidade de visitas 
que o site terá, você vai contar com um canhão para fazer mídias na pós Black Friday. Porém, se sua mensuração estiver 
errada, você não vai saber onde mirar esse canhão.

 Agora que você já garantiu que o site não vai cair e que está tudo mensurado, é a hora de assegurar que você está 
fazendo a atribuição correta de todas as mídias. Revise todas as utm-tags (aqueles parâmetros de url que definem origem 
e mídia), assim você conseguirá saber onde e o que teve resultado  durante a black friday.

 Se quiser aprender mais sobre atribuição, leia nosso artigo A importância do modelo de atribuição na definição de 
metas que mostra tudo que você precisa saber sobre o assunto.

Clique para assistir nosso vídeo completo sobre o assunto

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
https://www.raccoon.ag/blog/importancia-do-modelo-de-atribuicao-na-definicao-de-metas/?utm_source=blog&utm_medium=ebook&utm_campaign=plan_estrategico_bf
https://www.raccoon.ag/blog/importancia-do-modelo-de-atribuicao-na-definicao-de-metas/?utm_source=blog&utm_medium=ebook&utm_campaign=plan_estrategico_bf
https://www.raccoon.ag/blog/midias-da-jornada-de-compra-do-consumidor/?utm_source=blog&utm_medium=ebook&utm_campaign=plan_estrategico_bf
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Mix de Mídias
 Para definir um mix de mídias eficaz e capaz de atingir os resultados que você busca na Black Friday, é preciso ter uma 
definição de objetivos de marketing sólida e condizente com seu público. Para ajudar, selecionamos alguns pontos-chave 
que você deve observar para definir o mix de mídias para a Black Friday 2017:

	 Defina	os	objetivos	da	ação

 Qual será seu objetivo com a Black Friday? Pode parecer uma pergunta simples, afinal, todo mundo quer vender mais 
durante a BF, mas a verdade não é bem assim. A data também é importante para outros objetivos, como aumentar o 
reconhecimento de marca, rentabilizar melhor e, claro, maximizar a receita.

 Estabelecer esses objetivos é importante e deve acompanhar os momentos do seu negócio. Por exemplo, faturar 
mais é sempre importante, mas é muito difícil fazer isso com uma marca pouco reconhecida ou estabelecida no mercado. 
Por mais que suas promoções sejam boas, a falta de conhecimento da marca pode levar à desconfiança do consumidor 
que evita clicar no anúncio por medo de ser alguma fraude ou clickbait.

 Para entender melhor como a definição de objetivos de marketing deve ser feita, você pode ler nosso artigo Saiba 
como definir objetivos de marketing efetivos, que mergulha a fundo no assunto e mostra, de maneira prática, a melhor 
maneira de defini-los.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
https://www.raccoon.ag/blog/saiba-como-definir-objetivos-de-marketing-efetivos/?utm_source=blog&utm_medium=ebook&utm_campaign=plan_estrategico_bf
https://www.raccoon.ag/blog/saiba-como-definir-objetivos-de-marketing-efetivos/?utm_source=blog&utm_medium=ebook&utm_campaign=plan_estrategico_bf
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 Conheça seu público e onde ele está

 Conhecer seu público-alvo e as personas do seu negócio é essencial. Afinal, é seu público que vai determinar grande 
parte de suas estratégias, desde a comunicação até os canais onde elas serão exibidas. É nesse segundo ponto que o mix 
de mídias se torna tão importante.

 De pouco adianta ter promoções avassaladoras na Black Friday, com comunicações assertivas, se você não está 
exibindo ela para a pessoa certa. É preciso entender o comportamento do seu público e dos potenciais clientes para 
conseguir alcançá-los onde estão (Facebook, YouTube, Instagram, etc.).

 Se quiser saber melhor como fazer a definição de público-alvo e até mesmo de personas, recomendamos a leitura 
dos seguintes artigos: Qual a importância e como definir o público-alvo do meu negócio? e Aprenda a definir uma Buyer 
Persona completa para seu negócio.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
https://www.raccoon.ag/blog/qual-importancia-e-como-definir-o-publico-alvo-do-meu-negocio/?utm_source=blog&utm_medium=ebook&utm_campaign=plan_estrategico_bf
https://www.raccoon.ag/blog/aprenda-definir-uma-buyer-persona-completa-para-seu-negocio/?utm_source=blog&utm_medium=ebook&utm_campaign=plan_estrategico_bf
https://www.raccoon.ag/blog/aprenda-definir-uma-buyer-persona-completa-para-seu-negocio/?utm_source=blog&utm_medium=ebook&utm_campaign=plan_estrategico_bf
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 Entenda qual mídia é melhor para cada etapa do funil

 Também uma etapa muito importante na definição do Mix de Mídias, entender quais delas serão responsáveis por 
atacar cada nível do funil de conversão pode ajudar a compor um mix mais balanceado e efetivo para trabalhar seus 
potenciais clientes.

 Para saber quais mídias aplicar em cada etapa, primeiro é preciso entender a jornada do seu consumidor. Dessa forma, 
dá para ser muito mais assertivo e trabalhar apenas aqueles que trarão um resultado interessante para sua estratégia. Para 
entender melhor como funciona essa jornada, leia o artigo Entenda a jornada do consumidor e aprenda a defini-la para 
seu negócio.

1.  Alimente o topo do funil:

Selecione a melhor mídia para trabalhar o topo 

do seu funil, no estágio de conquistar o interesse 

do cliente (Facebook Ads, Mídia Programática, 

Display, YouTube Ads, etc.);

2.  Mantenha o meio do funil populado:

Faça com que seu potencial cliente caminhe 

pelo funil, impactando-o com anúncios na fase 

de consideração para que suas chances de 

converter aumentem (Display, Facebook Ads);

3.		Defina	os	melhores	canais	para	conversão:

Não adianta querer converter em todos os 

canais ou até mesmo pular etapas do funil. 

Vale mais focalizar os esforços em canais 

específicos e que vão aumentar a taxa de 

conversão (Search, Shopping, Retargeting, etc.).

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
https://www.raccoon.ag/blog/entenda-jornada-do-consumidor-e-aprenda-defini-la-para-seu-negocio/?utm_source=blog&utm_medium=ebook&utm_campaign=plan_estrategico_bf
https://www.raccoon.ag/blog/entenda-jornada-do-consumidor-e-aprenda-defini-la-para-seu-negocio/?utm_source=blog&utm_medium=ebook&utm_campaign=plan_estrategico_bf
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Plano de Investimento
 Criar um plano de investimento é tão importante quanto definir seu mix de mídias. Afinal, de que adianta todo o trabalho 
de identificar e apostar nas mídias certas se o investimento não é compatível com o potencial de cada uma?

 Tudo começa com uma definição de orçamento sólida para suas estratégias de marketing digital (todas elas). Assim, 
você não corre risco de ficar sem budget para aqueles que estão trazendo mais resultado e com sobra naquelas que 
tiveram pouca efetividade.

 A gente sabe que definir um orçamento não é fácil. Por isso, se precisar de mais uma ajudinha antes de continuar, leia 
nosso artigo Aprenda a definir um orçamento de marketing digital para seu negócio. Nele, mostramos em detalhes como 
defini-lo da melhor maneira. Para continuar, abaixo mostramos algumas dicas práticas para criar seu plano de investimento:

 Comece pelo seu orçamento

 É importante cobrir todo o funil, mas isso irá variar de acordo com o seu budget e seus objetivos. Então, o 
primeiro passo é entender como seu orçamento pode impactar suas metas e o que pode ser feito para flexibilizar 
sua estratégia para extrair o máximo de cada uma, sem estourar o budget.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
https://www.raccoon.ag/blog/aprenda-definir-um-orcamento-de-marketing-digital-para-seu-negocio/?utm_source=blog&utm_medium=ebook&utm_campaign=plan_estrategico_bf
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 Divida o budget de acordo com os objetivos

 É preciso dividir seu orçamento com inteligência. Não adianta colocar 90% do budget em retargeting porque 
possuem o melhor ROI: por mais a saúde dessa métrica possa seduzir, sem os formatos do topo do funil eles não 
terão quem impactar.

 Analise seus resultados anteriores

 Estude, analise e compare as mídias que trouxeram melhores resultados nos anos anteriores. Quais tinha mais 
espaço para crescimento na Black Friday e quais mais cresceram durante o ano? Análises como estas ajudam a 
projetar seus resultados e estabelecer quais mídias têm mais potencial na data.

 Alinhe o investimento com seu calendário de promoções

 Caso você tenha promoções ao longo de novembro, é necessário programar seus investimentos para suprir o 
mês todo. Adiantando as promoções é possível aproveitar um período com menos competição nas mídias e assim 
garantir uma melhor rentabilidade.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Conte com um budget reserva

 Considere uma reserva de budget como se fosse uma mídia a parte. Dessa forma, é possível evitar que a falta 
de orçamento faça com que você deixe de vender só porque o seu e-commerce está vendendo acima das suas 
estimativas. 

 O orçamento reserva também pode ajudar caso a Black Friday já tenha passado e você não atingiu seu objetivo 
de receita. Aproveite a semana seguinte com novas promoções e utilize seu saving para suprir esse déficit.

Estoque e Preço
 A Black Friday 2016 bateu um recorde positivo: as reclamações advindas por problemas com a entrega e falta de 
estoque de produtos caiu 33%. Por isso, para 2017, é preciso seguir essa tendência já que muitas lojas subiram de reputação 
justamente pelo cuidado que tiveram com a questão.

 Dessa forma, você deve seguir algumas dicas básicas que irão não só melhorar a reputação e o relacionamento do 
seu negócio com os clientes, mas também ajudar a organizar e otimizar o operacional durante a Black Friday.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
https://www.raccoon.ag/blog/black-friday-2017-vai-faturar-22-bilhoes-prepare-se-para-vender-mais/?utm_source=blog&utm_medium=ebook&utm_campaign=plan_estrategico_bf
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 Garanta o preço

 Suas ações de marketing já começaram a dar teasers dos preços e descontos que serão oferecidos durante a 
BF? Ótimo! Agora é preciso garantir que o preço anunciado será o praticado durante a ação. 

 Se o desconto que você negociou for apenas para um estoque limitado, deixe isso claro na comunicação para 
evitar transtornos e a frustração dos clientes. Caso algo aconteça, pode esperar por reclamações com a equipe de 
SAC e em sites como o ReclameAqui.

 Para os mais vendidos, tenha um estoque maior

 Monitore ativamente seu estoque, identificando os mais vendidos e os preferidos pelo público. Se sua loja tem 
um produto que já vende bem normalmente, com o desconto da Black Friday pode esperar uma saída ainda maior.

 Portanto, vale a pena se antecipar e fazer um estoque maior desses itens. Com isso, ganha o cliente por não 
ficar sem o produto que procurava e também ganha seu negócio, já que não perde a chance de faturar mais por 
falta de um produto.

 A mesma recomendação vale para os itens que já têm descontos agressivos e os preços mais competitivos 
do mercado.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Controle o estoque em tempo real

 Efetuar controle de estoque em tempo real, além de dar uma boa visão do andamento operacional durante a 
Black Friday, também ajuda a evitar o desperdício de investimento com anúncios de produtos sem estoque e não 
ter problemas em vender mais do que o estoque disponível para um determinado item.

 Use o estoque de maneira inteligente

 Faça a cobertura de estoque, garantindo que o produto não seja anunciado em regiões/cidades onde não 
haja estoque e nem disponibilidade logística para consegui-lo. Essa é mais uma maneira de evitar problemas com 
entregas e reclamações com os clientes.

 Queima de estoque

 Tem produtos que já estão saindo de linha ou prestes a sair? Aproveite a data para queimar queimar o estoque 
deles. Estenda essa ação também para todos os produtos que vieram por negociação com fornecedores, como 
bonificações, por exemplo e não deixe nada sobrando.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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Entrega no prazo
 Outra questão para ficar atento durante a Black Friday é a entrega. Geralmente, o volume de pedidos durante a ação é 
muito maior do que as lojas estão habituadas e preparadas para receber e isso pode causar problemas com o processamento 
e o despacho dos pedidos.

 O resultado é uma horda de clientes insatisfeitos que vai fazer questão de expor o inconveniente sempre que possível, 
seja nas redes sociais da empresa e em sites especializados em receber reclamações, seja no SAC – que também ficar 
sobrecarregado com isso.

 Assim, é preciso seguir alguns passos e tomar alguns cuidados com a entrega durante a Black Friday:

Fonte: ABComm e Webshoppers

OS DESAFIOS
DO FRETE

UM OBSTÁCULO
PARA OS NEGÓCIOS

O QUE OS 
CONSUMIDORES QUEREM

DESEJAM AGILIDADE
NAS ENTREGAS61%

SONHAM COM MAIS
OPÇÕES DE FRETE48%

APONTAM FRETE ALTO COMO FATOR
QUE IMPEDE UMA COMPRA ONLINE35%

FOI O AUMENTO NO PRAZO MÉDIO DE 
ENTREGA NAS PRINCIPAIS CAPITAIS67%

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Deixe o prazo de entrega claro

 Se você já espera um prazo diferente para a entrega dos produtos durante a Black Friday, vale a pena informar 
aos clientes. É melhor trabalhar com um prazo mais longo do que enfrentar problemas com entrega atrasada 
depois.

 Os clientes, inclusive, já estão habituados a prazos distintos nessa época do ano, já que serviços como os 
Correios também costumam estender o prazo de entrega de suas encomendas e até atrasá-los. Portanto, não 
prometa o que sua logística não pode cumprir.

 Prepare sua logística

 Você pode caprichar no mix de mídias, seu site não cair nenhuma vez e vender todos os produtos que estão 
no estoque sem nenhum problema. Porém, se não for possível dar um bom escoamento e despachar todas as 
encomendas no prazo e da forma certa, todo o trabalho anterior será perdido.

 Portanto, prepare a logística do seu negócio para as semanas que seguem a Black Friday, implementando 
rotinas especiais como checagem dupla para evitar erros, já que o volume será maior. Se necessário, reforce o time 
durante esse período.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Capriche no pós-venda

 Dê atenção especial ao pós-venda, resolvendo o máximo de problemas e enganos o mais rápido possível para 
que eles não se tornem reclamações públicas. Quando possível, automatize o máximo do atendimento acionado 
para tirar dúvidas sobre rastreamento, data de entrega e etc. 

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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Fique atento para os próximos materiais!
 O Planejamento Estratégico para a Black Friday 2017 é o primeiro de uma série de materiais que desenvolvemos 
para te ajudar durante a ação. Os próximos materiais serão disponibilizados em breve, então fique de olho na sua caixa de 
entrada ou acesse nosso site.

 Os próximos materiais serão:

• Como preparar seu operacional pré-Black Friday 2017

• Como otimizar o operacional durante a Black Friday 2017

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
https://www.raccoon.ag/?utm_source=blog&utm_medium=ebook&utm_campaign=plan_estrategico_bf
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Nossos especialistas
 Estes são os especialistas responsáveis por este material:

Flavia Caetano
Coordenadora de Mídias

Lucas Santaella Zanuto
Gerente de Mídias

Luiz Fernando Ruocco
Gerente de Mídias

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/


Gostou do nosso material?
Aprenda mais acessando nosso Blog: toda semana um novo artigo para te ajudar a extrair o 

máximo de sua estratégia digital!

www.raccoon.ag/blog

COMPARTILHE NAS SUAS REDES SOCIAIS

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.raccoon.ag/ebook-planejamento-de-midias&title=Guia%20Completo%20de%20Planejamento%20de%20M%C3%ADdias%20%7C%20Raccoon&summary=Li%20o%20eBook%20da%20Raccoon%20sobre%20planejamento%20de%20m%C3%ADdias%20digitais%20e%20gostei%20bastante%20do%20material.%20Recomendo%20a%20todos%20que%20se%20interessarem%20pelo%20tema!%0A&source=
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.raccoon.ag/ebook-planejamento-de-midias
https://twitter.com/home?status=http%3A//bit.ly/2oqgepW%20Li%20o%20eBook%20da%20Raccoon%20sobre%20planejamento%20de%20m%C3%ADdias%20digitais%20e%20gostei%20bastante%20do%20material.%20Recomendo%20a%20todos%20que%20se%20interessarem%20pelo%20tema!%20
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Case Fast Shop

Fast Shop alcança 65% 
de ROI de links 
patrocinados

Case ViajaNet

Como a ViajaNet 
cresceu 30% 

em receita acima do 
desenvolvimento do 

mercado.

Case Dutra Máquinas

Dutra Máquinas 
aumenta em 521% 

suas vendas 
com  marketing de 

https://www.raccoon.ag/
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.raccoon.ag/blog/
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
http://propmark.com.br/digital/fast-shop-alcanca-65-de-roi-de-links-patrocinados
https://www.raccoon.ag/case-viajanet/
http://nextecommerce.com.br/dutra-maquinas-aumenta-em-521-suas-vendas-com-marketing-de-performance/
http://raccoon.ag

