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Feed de produtos na Black Friday
Ajuste o feed com antecedência
Monitore o feed durante a Black Friday

Aposte em todos os produtos Google
Google Display Network (GDN)
Gmail Sponsored Promotions (GSP)
Google Shopping (GS)
Google Search Network (GSN)

Apresentação
 A Black Friday 2017 já está batendo na porta! Para seu e-commerce ter um bom desempenho, é necessário se 
preparar. Para isso, reunimos quatro especialistas da Raccoon e pedimos algumas dicas para impulsionar as vendas do seu 
negócio na ação mais esperada do ano pelo comércio e pelos consumidores. 

Neste material, você encontrará tudo o que precisa saber para preparar seu operacional pré-Black Friday. Veja o conteúdo 
do material: 

Landing Page Black Friday
Cadastro de clientes
Como levar usuários à Landing Page?
Portas abertas ao remarketing
Otimize suas campanhas fundo de funil

Comunicação alinhada na conta (Black Friday)
Trabalhe a identidade visual do site
Deixe a Black Friday evidente nos anúncios
Aumente sua presença
Trabalhe o remarketing quando seu site cair
Faça remarketing da maneira certa

3
3
4
5
6

6
7
7
8
8
9

10
10
12

13
13
14
14
14

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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Landing Pages
 As Landing Pages são importantes para o e-commerce durante o ano todo. Durante a Black Friday, porém, elas ganham 
um destaque especial, já que possibilitam trabalhar seus potenciais clientes bem antes da ação começar.

 Nesta seção, mostraremos algumas dicas práticas para você utilizar a Landing Page de maneira consistente 
em sua estratégia durante a Black Friday e garantir resultados surpreendentes. Confira!

 Cadastro de Clientes

 As LPs para cadastro de clientes são ferramentas muito poderosas para qualquer ação de vendas do e-commerce. 
Desde o cadastro para recebimento de ofertas regularmente até a assinatura de uma newsletter de conteúdos relacionados 
aos seus produtos, elas são um complemento para suas estratégias de mídias pagas.

 Na Black Friday, em especial, o ideal é criar uma LP de cadastro para recebimento das ofertas primeiro, cupons de 
desconto, condições especiais somente por e-mail, etc. Isso cria um senso de urgência no consumidor, já acostumado com 
a rapidez do esgotamento de produtos durante a Black Friday, fazendo com que ele realize o cadastro na sua loja.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Utilizando uma comunicação que crie essa urgência como, por exemplo, “A Black Friday vem aí: cadastre-se e receba 
nossas promoções e descontos antes de todo mundo!” criam o reforço e a moeda de troca necessária para que o consumidor 
ceda seu e-mail.

 Capturar os e-mails desses potenciais clientes é essencial para suas estratégias de marketing, especialmente para o 
remarketing e os ajustes de lance nas campanhas, como você verá adiante na seção.

 Como levar usuários à Landing Page

 Ótimo, você já entendeu a importância de criar uma LP especialmente para a Black Friday. Agora, é hora de levar 
consumidores para ela, afinal, sem que eles preencham o cadastro sua LP não terá nenhum impacto na estratégia.

 Para atraí-los até a LP, inclua no seu planejamento estratégico campanhas topo de funil comprando termos que 
contenham “Black Friday” com pelo menos 15 dias de antecedência à ação. Essas campanhas devem ter como página de 
destino a LP de cadastro que você criou para a Black Friday.

 Essas campanhas devem começar bem antes porque, segundo o relatório do próprio Google, as buscas por produtos 
para compra na Black Friday começam até 16 dias antes da ação começar. Dessa forma, você vai conseguir uma base de 
emails bastante qualificada, pois já demonstra o interesse em comprar na 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/planejamento-black-friday/?utm_source=richmaterial&utm_medium=ebook&utm_campaign=operacionalblackfriday
https://www.raccoon.ag/blog/black-friday-2017-vai-faturar-22-bilhoes-prepare-se-para-vender-mais/?utm_source=richmaterial&utm_medium=ebook&utm_campaign=operacionalblackfriday
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 Portas abertas ao Remarketing

 Uma das grandes vantagens de conseguir uma base de e-mails de consumidores interessados em comprar na Black 
Friday é poder explorar o remarketing de maneira bastante proveitosa.

 Ao contrário das outras estratégias de mídias pagas, no remarketing as chances de conversão são bem mais altas. 
Afinal, o consumidor já demonstrou o interesse em comprar determinado produto e pode estar ainda considerando. Assim, 
quando ele é impactado pelo remarketing, suas chances de converter são maiores.

 Isso não apenas traz uma melhora no CTR, mas o custo por clique (CPC) é, em média, 22% menor. O custo por conversão 
também costuma cair bastante, ficando ao redor de 25% mais barato quando comparado com outras estratégias de links 
patrocinados.

 Por isso, crie campanhas de remarketing não apenas para os usuários que preencheram o cadastro, mas também 
para aqueles que apenas visitam a Landing Page. Procure, no entanto, trabalhá-los com intensidades diferentes, já que os 
que preencheram o cadastro geralmente demonstram mais interesse na compra.

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/5-dicas-empresa-usar-remarketing/?utm_source=richmaterial&utm_medium=ebook&utm_campaign=operacionalblackfriday
https://www.raccoon.ag/blog/glossario-de-marketing/?utm_source=richmaterial&utm_medium=ebook&utm_campaign=operacionalblackfriday
https://www.raccoon.ag/blog/glossario-de-marketing/?utm_source=richmaterial&utm_medium=ebook&utm_campaign=operacionalblackfriday
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 Otimize suas campanhas fundo de funil

 Não é só o remarketing que se beneficia com uma LP de cadastro. As listas de e-mails capturados antes da Black 
Friday podem ser utilizadas para criar, segmentar e até mesmo otimizar suas campanhas durante a ação e garantir sempre 
o melhor resultado.

 Crie campanhas utilizando a lista de e-mails dos usuários que se cadastraram na LP. Isso fará com que essas 
campanhas tenham uma taxa de conversão muito mais alta e, consequentemente, um custo menor, já que a base de 
clientes é extremamente qualificada e disposta a realizar a conversão.

 Dá até para ser mais agressivo nos lances se isso fizer parte da sua estratégia como um todo (estoque, lançamentos, 
etc.), afinal, os lances mais caros compensarão pela alta probabilidade de compra que esses usuários apresentam.

Comunicação alinhada na conta
 Além das promoções e descontos, o que mais diferencia a Black Friday das outras ações do ano é justamente a 
comunicação. Isso acontece não por capricho dos lojistas, mas sim porque é preciso se diferenciar e se destacar nessa 
época para chamar a atenção do cliente.

 Por isso, abaixo mostramos algumas dicas importantes para alinhar a comunicação da Black Friday em todos os seus 
anúncios e suas ações. Vamos lá?

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Trabalhe a identidade visual do site

 É preciso deixar claro para seus clientes que seu site está participando da Black Friday. Por isso, trabalhe sua identidade 
visual e remeta ao máximo à ação e suas promoções. 

 Contadores com quantos dias, horas e minutos faltam para as ofertas começarem são uma ótima pedida. Não deixe 
nenhuma página do site fora dessa repaginação visual.

 Deixe a Black Friday evidente nos anúncios

 Compre termos +Black Friday pelo menos uma semana antes para suas principais categorias/produtos. Além de 
melhorar a correspondência com as buscas no período, isso também vai ajudar na comunicação dos anúncios.

 Use também o termo Black Friday em todos os anúncios e extensões, aumentando sua relevância e criando um senso 
de urgência no consumidor para ele clicar e converter.

 Destaque as principais ofertas e vantagens nos anúncios e frases de destaque, como % de desconto, frete grátis, 
entrega rápida, forma de pagamento, etc. Faça o mesmo para as peças de display, apostando numa comunicação agressiva 
de Black Friday para melhorar a performance dos anúncios.

BF

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

 É muito importante que, quando um usuário começar a considerar uma compra, você esteja presente de alguma 
maneira. Por isso, conte com pelo menos 4 anúncios de texto ativos em cada grupo de anúncios. Isso vai otimizar sua 
distribuição e aumentar ainda mais as chances para a conversão.

 Personalizar anúncios de remarketing dinâmico para a Black Friday também é uma boa alternativa para cobrir ainda 
mais campos com seus anúncios e oferecer uma comunicação adequada para o usuário ser re-impactado através desta 
mídia.

 Suba os anúncios de texto pelo menos um dia antes e anúncios de display pelo menos 3 dias antes para garantir que 
estejam aprovados quando forem entrar no ar, evitando perder vendas por atrasos no processo de aprovação.

 Trabalhe o remarketing quando seu site cair

 Conforme você aprendeu em nosso material anterior, Aprenda a se preparar estrategicamente para a Black Friday 
2017, é preciso tomar uma série de precauções para evitar que seu site caia durante a ação.

 Porém, mesmo se isso acontecer, ainda existe uma ponta de esperança para recuperar as vendas perdidas: o 
remarketing.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
https://www.raccoon.ag/planejamento-black-friday/?utm_source=richmaterial&utm_medium=ebook&utm_campaign=operacionalblackfriday
https://www.raccoon.ag/planejamento-black-friday/?utm_source=richmaterial&utm_medium=ebook&utm_campaign=operacionalblackfriday
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 Caso o site fique fora do ar, tenha uma landing page de erro para a qual você pode redirecionar os usuários que estavam 
tentando comprar. Isso vai melhorar a experiência do usuário e aumentar a confiabilidade dele em seu site.

 Implemente tags na página de erro. Com elas, você poderá impactar os usuários que tentaram acessar o site e trazê-
los de volta com suas campanhas de remarketing. 

 Também é bacana contar com peças de display com a comunicação que o site voltou ao ar para impactar esses 
usuários e fazê-los retornar às compras em seu e-commerce.

 Faça remarketing da maneira certa

 Você já aprendeu, no início deste material, a importância das Landing Pages para suas estratégias de remarketing. 
Porém,  não basta ter uma base de e-mail para trabalhá-lo:  é preciso otimizar essas campanhas para obter o melhor 
resultado.

 Para isso, siga esses pequenos passos e garanta um bom desempenho em suas campanhas:

• ●  Trabalhe listas de recência maiores (90, 180 e até 360 dias);

• ●  Utilize lances agressivos para usuários que já compraram alguma vez em seu site e mais agressivos ainda para 
usuários que compraram na BF 2016;

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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• ● ●  Trabalhe remarketing com usuários que preencheram cadastro para receber ofertas da Black Friday, pois são 
usuários que demonstraram interesse nas ofertas (como mostramos no início do material);

• ●  Verifique se as tags de remarketing, tags de conversão e tags de Google Analytics estão implementadas 
corretamente no site.

Feed de produtos na Black Friday
 O feed de produtos tem que estar redondo durante a Black Friday. Por isso, você precisa realizar algumas ações bem 
antes da data chegar para garantir que você não perca nenhuma venda por conta de problemas e até mau gerenciamento 
do feed.

 Nesta seção, mostraremos passo a passo o que você precisa fazer para otimizar seu feed e evitar surpresas 
desagradáveis durante a Black Friday. Continue lendo!

 Ajuste o feed com antecedência

 É preciso garantir a saúde do feed para a BF, entender o porquê da reprovação dos produtos, adequar-se às normas do 
Google e solucionar todos os seus eventuais problemas até a primeira semana de novembro.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Essa antecedência é mínima e é extremamente importante, pois, caso surjam mais complicações, ainda haverá tempo 
para solucioná-las antes da Black Friday. O mais importante é facilitar a validação do feed pelo Google e isso pode ser feito 
com as seguintes ações:

 1. Ajude o robô do Google a ler os atributos do seu site e validar o feed. Utilize a marcação de dados estruturados, 
isso servirá como um guia de quais dados o bot precisa analisar no site e comparar com os dados do feed;

 2. Assegure-se de que a página de destino esteja disponível. Assim, a reprovação por URL não encontrada (um dos 
motivos mais comuns de reprovação de feed) não acontecerá;

 3. Garanta que a imagem do produto e sua URL estejam funcionando de acordo com as normas do Google (evitar 
quaisquer outros elementos nas imagens dos produtos que não sejam o próprio produto);

 4. Certifique-se de que a permissão para que os rastreadores do Google acessem sua página e consigam validar o 
feed esteja concedida;

 5. Nunca restrinja a taxa de rastreamento do Google em seu site. Isso pode gerar conflito entre as informações 
fornecidas e as rastreadas, levando à reprovação do produto.

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-o-google-shopping-pode-dar-um-up-nas-suas-vendas/?utm_source=richmaterial&utm_medium=ebook&utm_campaign=operacionalblackfriday
https://www.raccoon.ag/blog/saiba-como-o-google-shopping-pode-dar-um-up-nas-suas-vendas/?utm_source=richmaterial&utm_medium=ebook&utm_campaign=operacionalblackfriday
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 Monitore o feed durante a Black Friday

 A gente sabe que as dicas desse material foram pensadas para otimizar o operacional pré-Black Friday do seu negócio, 
mas também vamos dar algumas dicas extras como esta do feed durante a ação.

 Confira algumas ações que vão ajudar a deixar seu feed e seu operacional ainda mais redondo durante a Black Friday:

 1. Garanta que os preços estão sendo enviados de forma certa e nos parâmetros corretos de preço do feed (“price” 
e “sale_price”). Evite confundir os valores dos parâmetros por conta das promoções do site, o que pode levar a reprovação 
dos produtos por conflito de informações;

 2. Evite utilizar uma condição especial de pagamento no “sale_price” pois ela pode levar à reprovação do produto, 
caso isso seja detectado pelo Google;

 3. Utilize o feed complementar (antigamente  chamado de  feed  de atualização de inventário on-line) para  
complementar ou atualizar as informações do feed principal com mais agilidade. Eles são usados apenas para atualizar 
os dados do produto existente, fornecendo informações adicionais para os feeds principais. O feed complementar também 
ajuda a evitar que os produtos sejam reprovados por conta de mudanças rápidas no site durante a Black Friday;

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 4. Seja preciso nos identificadores do produto, principalmente o GTIN. O usuário poderá encontrar com maior 
facilidade seu produto, ganhando mais espaço e relevância no Google Shopping;

 5. Nunca mude o SKU do produto durante a Black Friday. Mudando o SKU do produto ele será considerado como 
novo, perdendo dados e tendo que passar pelo processo de aprovação novamente, o que pode demorar até 3 dias úteis.

Aposte em todos os produtos Google
 É importante estar presente no máximo de mídias e canais possíveis e já falamos disso. Porém, somente o Google já 
representa grande parte desses canais e é preciso aproveitá-los, todos.

 Por isso, diversifique sua estratégia de marketing para aproveitar todo o mix de produtos que o Google oferece para 
alcançar seus clientes.

 Google Display Network (GDN)

 Utilize GDN para campanhas topo de funil, buscando impactar especialmente novos usuários. Para muita gente, essa 
será a primeira Black Friday de compras online e é importante trazer esses usuários para seu site também.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Gmail Sponsored Promotions (GSP)

 Use o GSP para impactar usuários com comportamento similar aos compradores ou com interesse nos principais 
concorrentes, exibindo as principais ofertas da Black Friday diretamente na caixa de e-mail deles.

 Google Shopping (GS)

 Aposte no Google Shopping para forçar e destacar seus principais produtos (melhor preço, mais vendidos, etc.), criando 
uma consciência da sua marca e da ação, além de estar sempre oferecendo oportunidades de conversão.

 Google Search Network (GSN)

 Utilize o Google Search para usuários que estão buscando por seus produtos/categorias, destacando as ofertas e 
vantagens da Black Friday 2017 no seu e-commerce.

 Além disso, uma dica que vale para todos os produtos Google é ter campanhas específicas para seus principais 
produtos. 

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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Não perca os próximos materiais!
 O eBook Prepare seu operacional para a Black Friday 2017 é o terceiro 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.

 Olha o que vem por aí:

• 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

Rafael Alejandro Castrillo
Coordenador de Mídias

Carolina Thompson
Coordenadora de Mídias

Ramon Almeida Tranches
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
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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 

performance.
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