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Apresentação
 A Black Friday 2017 já chegou! Se você baixou nossos materiais anteriores, com certeza já se antecipou a vai colher 
bons resultados. Mas ainda dá para melhorar mais! Para isso, reunimos quatro especialistas da Raccoon que vão lhe 
ensinar a estruturar seu operacional para atuar durante a Black Friday sem cometer erros e, mais importante, sem perder 
dinheiro. 

 Neste material, você encontrará tudo o que precisa saber para preparar sua conta e evitar problemas durante a Black 
Friday. Veja o conteúdo do material:

 Veja o conteúdo do material:

Fazendo Backup da conta no AdWords
Cuidados ao fazer o Backup
Alinhando os cronogramas
Cuidados com as extensões, público-alvo e configurações 
Extensões de anúncio
Configurações
Atenção para a estratégia de lance
Smart bidding
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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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Fazendo Backup da conta no AdWords
 Em datas sazonais como na Black Friday, as contas acabam recebendo um alto volume de alterações. O problema é 
que essas alterações não são necessariamente boas e alinhadas com as estratégias desenvolvidas durante o restante do 
ano.

 Para evitar esse tipo de problema, podemos utilizar a ferramenta de Backup do Adwords Editor.

 Abra a conta Adwords desejada no Editor.

 Como na imagem abaixo, clique em Conta > Exportar > Exportar toda conta… 

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Será criado um arquivo .CSV no local escolhido pelo usuário.

 Pronto, sua conta já está salva nesse arquivo de Backup. Qualquer alteração feita agora poderá ser revertida para esse 
arquivo.

 Como fazemos para aplicar o backup? Seguimos, mais uma vez, como na imagem abaixo:

 Conta > Importar > Do arquivo...

 Escolha o Arquivo de Backup, depois disso publique as alterações e pronto, sua conta já está com o Backup correto.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Cuidados ao fazer o Backup

	 Evite	trocar	nome	de	campanhas,	grupos	de	anúncio	e	afins.	Caso	algo	tenha	sido	alterado,	o	Editor	vai	criar	novamente	
a campanha antiga e você poderá ter inconsistência e duplicação na conta.

	 Não	se	esqueça	de	verificar	se	o	Editor	está	atualizado	com	as	alterações	mais	recentes	da	conta.	É	possível	optar	por	
salvar apenas algumas partes da conta usando a “Exportação de Visualização Atual”.

 Recomendamos que você faça Backups constantes da conta, principalmente antes de alterações de grande impacto, 
como acontece durante a Black Friday.

Alinhando os cronogramas
	 Neste	momento,	é	possível	que	você	já	saiba	quais	serão	as	promoções	do	seu	site,	as	datas	em	que	elas	irão	ao	ar	e	
também	as	mídias	nas	quais	você	irá	anunciar	nesta	Black	Friday,	certo?	Com	todas	essas	informações	em	mãos,	está	na	
hora de você criar um cronograma para a data mais esperada do ano. 

	 Nele,	é	preciso	que	você	leve	em	consideração	o	tempo	que	o	seu	time	de	criação	leva	para	finalizar	as	artes,	assim	
como	o	tempo	que	as	mídias	tomam	para	aprovar	os	anúncios,	campanhas	e	afins.	Alinhe	todos	esses	prazos	‘externos’	
com as promoções do seu site.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Então se você vai iniciar a comunicação de Black Friday do seu site dia 15, por exemplo, já esteja com os criativos em 
mãos	e	prepare	as	publicações	das	mídias	com	3	dias	de	antecedência	no	mínimo,	para	já	ir	agilizando	as	aprovações.	
Suba as publicações pausadas com regra para ativar na data programada. Fique tranquilo, mesmo estando pausadas, o 
processo de aprovação já é iniciado. 

 Durante essa data é bem provável que surjam alguns imprevistos, portanto, quanto mais organizados e alinhados seus 
prazos e planos estiverem, mais fácil será lidar com eles. 

Cuidados com as extensões, público-alvo e configurações
 Ter	uma	operação	bem	estruturada	passa	pela	atenção	a	todas	as	configurações	dos	anúncios,	suas	extensões e 
público-alvo. Para facilitar sua vida na hora de checar se tudo está como deveria, siga o checklist abaixo para garantir que 
não haverá dor de cabeça durante a data.

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/como-usar-extensoes-de-anuncio/
https://www.raccoon.ag/blog/qual-importancia-e-como-definir-o-publico-alvo-do-meu-negocio/
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 Extensões de anúncio

	 crie	uma	extensão	geral	para	o	final	de	semana	Black	Friday	levando	para	o	hotsite	de	ofertas;

	 crie	uma	extensão	com	comunicação	para	receber	as	ofertas	antes	(geração	de	leads);

	 crie	uma	extensão	para	os	produtos-foco	de	cada	categoria	(melhores	ofertas);

 deixe tudo agendado para o dia e hora certa em que as ofertas entrarão no ar. Isso irá poupar trabalho durante a 
correria	da	virada	e	evita	que	algum	erro	ou	atraso	aconteça	por	conta	de	congestionamento	da	rede	ou	ferramenta;	

	 use	a	nova	extensão	de	promoção	(permite	colocar	porcentagem	ou	desconto	em	dinheiro),	disponível	apenas	no	
novo	AdWords;

 use frases de destaque alinhadas com a Black Friday, mostrando seus diferenciais para a data como: % de desconto, 
frete	grátis,	entrega	rápida,	forma	de	pagamento,	etc.;

 suba todas as extensões com antecedência. Assim como os anúncios, elas também passam pela revisão do Google 
que próximo à Black Friday pode demorar bem mais, deixando de rodar no momento mais importante.

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

 alinhe	com	a	logística	quais	cidades	e	regiões	terão	estoque	e	entrega	rápida,	ou	tente	antecipar	quais	poderão	ter	
atrasos,	para	ajustar	os	lances	com	mais	perícia;

	 coordene	com	o	time	que	gerencia	outros	tipos	de	marketing	as	campanhas	focadas	em	alguma	cidade	ou	região.	É	
interessante,	neste	caso,	aplicar	um	ajuste	positivo;

 retire os ajustes de dia e horário na Black Weekend (geralmente são utilizados ajustes negativos para as madrugadas 
e	finais	de	semana);

 cuide para não estrangular o volume de mobile. Na Black Friday as pessoas provavelmente vão olhar as ofertas durante 
o dia todo, em qualquer lugar que estiverem, para não perder nenhuma oportunidade.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Atenção para a estratégia de lance
 Na Black Friday, estar corretamente posicionado em relação aos concorrentes faz toda diferença. A competição 
aumenta	muito	nesse	período,	o	que	muitas	vezes	gera	inflacionamento	no	CPC. Se você mantiver os lances no padrão 
que	costumam	ficar	durante	o	restante	do	ano,	pode	ser	que	você	venha	a	perder	share	para	anunciantes	com	lances	
mais agressivos. Mais do que nunca, é preciso dar o lance correto para não estar mal posicionado em categorias chave 
ou investir além do que se deve sem retorno. Algumas estratégias podem ser traçadas com antecedência, como preparar 
uma determinada seção do site para receber um grande número de usuários durante um dia, por exemplo. Nesse caso, 
faz sentido levantar dados de campanhas e comportamento de anos anteriores e já traçar um plano de bidding para uma 
campanha de display.

 Em outros casos, como campanhas importantes de Shopping ou Search, será preciso realizar o acompanhamento 
dos lances em tempo real	devido	a	alta	concorrência	e	também	ao	comportamento	do	público	no	seu	site.	Defina	as	
apostas em que você terá um diferencial em relação aos concorrentes (melhor preço, melhor forma de pagamento, etc) e 
foque seus esforços e orçamentos nelas. Fique de olho na posição média que você está aparecendo e, claro, no retorno que 
elas	estão	trazendo.	Vá	controlando	o	lance	por	aí.	

 

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/glossario-de-marketing/
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 Smart bidding

 Você poderá utilizar também as estratégias de lance do Google, conhecidas como Smart Bidding. A ferramenta está 
agora preparada para mudanças rápidas no volume e na taxa de conversão das campanhas, então, para as campanhas 
“menos importantes” na data, não será preciso alterar as estratégias de lance para CPC manual, somente altere para as 
campanhas de apostas, em que a frequência de otimização no dia será bem alta e você quer ter maior controle sob seus 
lances. 

 Lembre-se de que, para que o Smart Bidding traga resultados positivos para suas campanhas, você deve ter um 
determinado volume nas campanhas, como mostrado abaixo:

• 		 tROAS:	ter	pelo	menos	50	conversões	nos	últimos	30	dias;

• 		 tCPA:	ter	pelo	menos	30	conversões	nos	últimos	30	dias.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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Quer se preparar ainda mais? Confira nossos materiais!
 O material Como preparar sua conta e evitar problemas durante a Black Friday é o último eBook de uma série que 
desenvolvemos	para	lhe	ajudar	durante	a	ação.	Todos	os	materiais	estão	disponíveis	em	nosso site.

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:

Guilherme Speglich
Coordenador de Mídias

Murilo Sobral 
Coordenador de Mídias

Michele Massaro
Coordenadora de Mídias

Yago Minto Lourenço 
Coordenador 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


www.raccoon .ag

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 

performance.

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