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2014

2015

2016

2017
174 

milhões

200 
milhões

224 
milhões

265 
milhões

Apresentação

 O dia do Consumidor já é conhecido por ser a maior data do varejo no primeiro trimestre do ano e o maior pico de 
buscas fora da Black Friday. Marcado por grandes promoções e interesse de compras, o dia 15 de março vem crescendo 
exponencialmente.

 Segundo o Ebit, em 2017 o faturamento durante o evento foi de 265 milhões, um aumento de 41 milhões quando 
comparado a 2016. Os números já seriam surpreendentes em qualquer época, mas quando falamos dos primeiros meses 
do ano, período conhecido como o mais fraco do varejo, esse faturamento torna-se ainda mais significante.

 

Faturamento do 
e-commerce durante 

o evento

https://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/
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 Quando perguntados sobre sua intenção de compra, 67% dos consumidores que pretendem adquirir um smartphone 
ainda esse ano revelam que estão dispostos a esperar pelo dia do consumidor. Não coincidentemente, os smartphones 
ocupam o topo das categorias de promoções mais esperadas pelos consumidores, seguidos por roupas e calçados.

 Apesar do dia ser do consumidor, a semana é do varejo. Como as buscas por termos relacionados à data e produtos 
começam a crescer até dois dias antes e duram a semana toda, a preparação do comércio precisa ser antecipada, 
principalmente quando falamos do e-commerce, já que 62% dos consumidores pretendem comprar em lojas online.

 Por isso, separamos aqui as principais estratégias utilizadas por especialistas durante a Semana do Consumidor para 
ajudar a melhorar o faturamento e garantir o melhor desempenho do seu e-commerce durante o maior pico de vendas do 
primeiro trimestre.

Vamos começar?

https://www.raccoon.ag/
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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Prepare-se com antecedência

 O Carnaval acabou e agora é hora de preparar o seu negócio para a enxurrada de consumidores que estarão buscando 
pelas melhores promoções. Durante a semana, o volume de busca por produtos ou ainda lojas específicas é maior para 
termos como “Semana do Consumidor”, então prepare campanhas para avisar seus consumidores que você participará da 
data com promoções especiais.

 Para isso, a melhor estratégia é a criação de Landing Pages exclusivas para a Semana, que ajudarão na captura de 
leads qualificados. Deixe claro que a sua loja terá condições especiais para a data, gere curiosidade e interesse nos produtos 
antes mesmo das promoções iniciarem.

 Banners com chamadas que criem um senso de urgência e exclusividade costumam funcionar muito bem em datas 
como essa. Ofereça ao cliente a possibilidade de receber com antecedência por e-mail as ofertas, cupons de desconto e 
condições exclusivas de entrega.

 

https://www.raccoon.ag/
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Além disso, criar campanhas específicas para a Semana do Consumidor pode ser uma boa estratégia para manter 
a sua loja sempre no topo das pesquisas. Crie campanhas de segmentação e lance para as melhores listas com termo 
gerais, como “dia do consumidor” e “semana do consumidor”.

 Criar campanhas institucionais + termos relacionados à data, como “semana do consumidor Raccoon”, “promoções 
semana do consumidor Raccoon”, “ofertas semana do consumidor Raccoon” também costuma funcionar bem nos casos 
em que o cliente busca diretamente pelo seu negócio.

https://www.raccoon.ag/
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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Tenha produtos isca

 Com os consumidores cada vez mais informados sobre a Semana do Consumidor e suas promoções, mais difícil 
fica se destacar dentre os milhares comerciantes digitais. Além das Landing Pages exclusivas para o evento, uma boa 
forma de atrair a atenção dos consumidores é através dos produtos isca. 

 Aposte em um produto de alto valor que estará presente na sua lista de promoções. Se possível, faça dele o produto 
com as melhores condições e garanta que a divulgação da promoção seja feita em todas as mídias em que seu negócio 
está presente.

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


SEMANA DO CONSUMIDOR: GUIA COMPLETO PARA TURBINAR SUAS VENDAS DURANTE O EVENTO 07

Velocidade de carregamento é tudo

  Você pode oferecer os melhores preços do seu segmento de atuação, as melhores condições de pagamento e 
entrega, mas nada adiantará se o seu site não estiver preparado para receber os consumidores da melhor forma possível.

 O primeiro detalhe a ser observado é a velocidade de carregamento do site. Pesquisas revelam que sites que 
demoram até 3 segundos para carregar tem uma taxa de abandono de 41%, um número muito alto se considerarmos a 
grande quantidade de pessoas que visitarão seu site durante a Semana do Consumidor.  Algumas ações simples podem 
ajudar a  e, consequentemente, a experiência dos clientes.

https://www.raccoon.ag/
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
https://www.raccoon.ag/blog/7-dicas-para-melhorar-a-velocidade-de-carregamento-do-site/
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 Comece otimizando as imagens e suas dimensões através de tags de altura e largura nos seus elementos. Se as 
dimensões não forem especificadas, o browser irá atrasar a renderização da página. Manter imagens bem comprimidas 
também é uma boa prática para melhorar a velocidade de carregamento, para isso, utilize formatos como PNG e JPG  e 
defina um valor de compressão adequado. 

 O código do site em si também é responsável pelo seu carregamento. Para garantir que tudo funcione da melhor 
forma possível, minifique o código através da remoção de comentários HTML, seções CDATA, espaços em branco e 
elementos vazios. Plugins como o Gzip podem ajudar na redução do tamanho da resposta HTTP e do tempo de resposta 
do site.

https://www.raccoon.ag/
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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Atente-se ao m-commerce

  De acordo com o Smart Insights, 72% de todo o tempo gasto na internet por brasileiros é originado de dispositivos 
mobile. Se você pretende capturar uma parcela desse tempo para o seu e-commerce durante a Semana do Consumidor, 
é melhor se preparar.

 Atente-se à responsividade do seu site para todos os formatos, incluindo smartphones e tablets. O m-commerce tem 
um grande potencial de crescimento (em 2017, os dispositivos móveis já foram responsáveis por quase 30% das compras 
realizadas na Black Friday) e sites otimizados tendem a ter uma menor taxa de rejeição e abandono de carrinho. Afinal, de 
nada adianta atrair um bom tráfego se o seu site não está preparado para recebê-lo.

https://www.raccoon.ag/
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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Aproveite os insights da Black Friday

 A Semana do Consumidor se assemelha à Black Friday em diversos aspectos. Ambas trazem um aumento 
significativo às buscas no setor de varejo, a diferença aqui é que a Black Friday ocorre em um dia, já a Semana do 
Consumidor conta com uma duração maior para as promoções e compras.

 Se você realizou campanhas para a Black Friday em 2017, pode aproveitar alguns insights das estratégias 
utilizadas e melhorar o desempenho durante a Semana em 2018. Separe as ações que foram efetivas para o seu 
negócio e as que não apresentaram bons resultados, assim será mais fácil definir quais caminhos seguir antes, 
durante e depois da Semana do Consumidor.

https://www.raccoon.ag/
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Além dos direcionamentos de estratégia, a Black Friday pode contribuir com uma lista de possíveis consumidores 
a serem abordados. Utilizar o Customer Match com uma lista de compradores da BF 2017 pode ser uma boa maneira 
de reaproveitar os consumidores já engajados com datas promocionais. Force também listas de consumidores que 
compram frequentemente e de clientes que realizaram uma compra há mais de 30 dias.

 Ainda utilizando o Customer Match, crie campanhas GSP comprando as listas de palavras-chave com os produtos 
do mercado que apresentarem os melhores preços e condições de compra, para garantir que seu negócio apareça em 
todas as vertentes de pesquisas.

https://www.raccoon.ag/
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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Alinhe anúncios e segmentações

 Assim como a Black Friday, a Semana do Consumidor exige uma comunicação padronizada. Além de preparar os 
anúncios com antecedência para que seus clientes saibam da sua participação nas promoções, manter as campanhas e 
segmentações alinhadas durante a data garante um melhor desempenho para o seu negócio.

 Alinhe todas as vertentes comunicativas para que se adequem o máximo possível ao seu público alvo e para que 
mantenham a identidade visual de todos os seus materiais para a Semana. Lembre-se de garantir que a comunicação 
visual dos anúncios DRA esteja alinhada com o site, mantendo sempre um padrão nas imagens e banners. Além disso, 
manter um padrão textual, inclusive nos anúncios DSA, também pode facilitar na hora do reconhecimento de sua marca.

https://www.raccoon.ag/
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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Esteja preparado para sair na frente

 Apesar de estar crescendo cada vez mais no mercado e contar com um grande volume de vendas e procura, a 
Semana do Consumidor ainda não é tão difundida quanto a Black Friday entre os varejistas. Por isso, essa pode ser a sua 
grande chance.

 Aproveite as dicas que demos neste material e saia na frente na hora de preparar as estratégias para esta grande 
oportunidade de aquecer seus negócios em 2018!

https://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
https://www.raccoon.ag/blog/


Case Fast Shop

Fast Shop alcança 
65% de ROI de links 

patrocinados.

Case Dutra Máquinas

Dutra Máquinas 
aumenta em 521% 

suas vendas 
com  marketing de 

performance.

www.raccoon .ag

Case ViajaNet

Como a ViajaNet 
cresceu 30% em 
receita acima do 

desenvolvimento do 
mercado.

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
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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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
https://www.raccoon.ag/
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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https://www.raccoon.ag/
http://nextecommerce.com.br/dutra-maquinas-aumenta-em-521-suas-vendas-com-marketing-de-performance/
https://www.raccoon.ag/case-viajanet/
https://www.raccoon.ag/case-viajanet/
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