
Em tempos de pandemia, os 

consumidores estão comprando muito 

mais online, tanto por segurança 

quanto por conveniência, optando por 

entrega em domicílio ou “click & collect”. 

Enquanto as pessoas pesquisam as 

melhores ofertas, as empresas tentam 

atrair novos clientes com uma seleção 

de produtos e preços competitivos.

Como reengajar clientes e impulsionar as vendas na Temporada de Festas 2020

Novos clientes

Crie novos pontos de contato com 

a base que você conquistou em 

2020 para manter sua marca e seus 

produtos sempre na mente dos clientes 

neste fim de ano. 

Por conta das promoções antecipadas 

e dos eventos do comércio em outubro, 

os consumidores estão fazendo suas 

compras muito antes da Black Friday. 

No entanto, os dados da Criteo 

mostram que ainda há grandes picos 

pela frente e que os consumidores 

estão dispostos a comprar durante 

toda a temporada de festas.

Consumidores recentes 

Criteo para o reengajamento de clientes
A Criteo ajuda sua empresa a alavancar as vendas com clientes existentes, a reduzir o atrito e a aumentar o LTV (ou Lifetime Value). 

Reengaje clientes que: Compraram 
no seu site 

Usaram seu app

O alvoroço das compras e da caçada de ofertas bate picos durante a temporada de festas, o que faz dessa época o momento 

perfeito para reengajar cada tipo de consumidor na sua base: 

Compraram 
nas suas lojas físicas 

Ajude seus clientes recentes a 

descobrirem os próximos produtos 

que eles vão querer comprar e 

aumente as vendas sazonais. 

Os consumidores param de comprar 

por razões diversas. Porém, desde o 

início da pandemia, as pessoas mudaram 

completamente seus comportamentos de 

compra. Por exemplo, com preocupações 

crescentes em relação à saúde, os 

consumidores que normalmente compram 

em lojas físicas têm preferido navegar 

pelos sites dos varejistas.

Consumidores inativos 

Renove o interesse de clientes inativos 

online e offline mostrando-lhes ofertas 

relevantes e diferentes maneiras 

de comprar.

Sempre existem aqueles 

consumidores que esperam as 

promoções sazonais para ir às 

compras. Contudo, isso não deixa 

de ser uma grande oportunidade 

para alavancar as vendas e 

fidelizar, especialmente agora que 

as pessoas estão extremamente 

sensíveis aos preços. 

Consumidores sazonais

Alcance seus clientes inativos, 

que não compram desde a 

temporada de festas de 2019, com 

produtos e ofertas relevantes.



Tecnologia para publicidade da Criteo
Aumente a eficiência da campanha e dê uma turbinada na experiência de cada cliente com 

anúncios relevantes

Criteo Shopper Graph

Nosso gráfico focado no consumidor contém dados 

de intenção de compra exclusivos. Observamos 

comportamentos de navegação e compra em tempo 

real para ver as jornadas dos consumidores e suas reais 

intenções de compra. Ajudamos nossos anunciantes a 

conectarem os pontos em todos os canais de vendas.

Criteo AI Engine

Nosso premiado AI Engine analisa continuamente dados do Criteo Shopper Graph e cria anúncios 

que influenciam os consumidores no momento exato em que estão prontos para tomar uma decisão 

de compra. Veja como funciona:

O criativo certo 

A tecnologia Dynamic 

Creative Optimization+ (DCO+) 

da Criteo leva microssegundos 

para decidir quais elementos 

visuais e formatos de anúncio 

são mais prováveis de engajar 

cada consumidor.

O momento certo

A solução Predictive 

Bidding da Criteo garante 

que seu budget seja investido 

com eficiência, mostrando 

anúncios aos consumidores 

quando e onde eles têm maior 

probabilidade de engajamento.

1.  Leve consumidores da loja física para seu site  

Para reduzir a distância entre o online e o offline, 

envie para a Criteo o catálogo de produtos do seu 

inventário local e convide os consumidores para 

comprar pela internet e retirar na loja física.

2.  Gere mais tráfego para suas lojas que 

estão abertas 

Alguns consumidores preferem ir a lojas físicas, mesmo 

com as normas de distanciamento social em vigor. 

Informe esses consumidores sobre as ofertas na loja 

e as medidas sanitárias que você implementou por 

questões de segurança.

3.  Impulsione as vendas na loja física 

Otimize suas campanhas com criativos personalizados 

com base no histórico de navegação recente do 

cliente e encoraje-o a fazer mais compras com você.

Campanhas omnichannel da Criteo 

Os produtos certos 

A solução Product Recommendations 

da Criteo tem como base o 

comportamento geral do consumidor, 

e não apenas os itens mais recentes 

que ele viu no seu site. Assim, você 

mostra os produtos e as ofertas mais 

relevantes para cada consumidor.

+2,5 bi de consumidores ativos online 

+35 bi de eventos de compra capturados 

na web e no app

US$ 900 bi em transações anuais de 

e-commerces (isso representa 3x mais que 

a Amazon)

+120 sinais de intenção por consumidor

O e-commerce está crescendo, mas a loja física 

ainda conta. Reengaje os clientes da sua loja 

física e convide-os para comprar online e offline 

neste fim de ano. 



Formatos de anúncios da Criteo

Reengaje clientes com anúncios voltados para conversão. Invista em formatos que coloquem seus produtos em destaque com ofertas e recomendações relevantes. 

O contexto certo

Nossa tecnologia mostra os anúncios mais relevantes 

possíveis nos momentos em que o consumidor está mais 

propenso a fazer uma compra.

Impulsione as vendas em cada canal: 

Site App Loja 
física

O criativo certo 

O DCO+ garante que cada anúncio 

seja relevante e converse com cada 

consumidor individualmente.

Mozaic Showcase Countdown Store 



Comece em Criteo.com

Defina seu objetivo 

Crie uma campanha da Criteo com o objetivo de gerar 

mais conversões na web, no app ou na loja física.

Criteo para o reengajamento de clientes: criando sua campanha

Selecione sua audiência

Crie uma audiência com seus first-party data usando 

Contact Lists. A Criteo refinará o perfil dos clientes 

usando dados do Criteo Shopper Graph. 

Selecione sua estratégia de bid 

A estratégia de bid determina como você investirá 

seu budget e como a tecnologia da Criteo otimizará 

sua campanha. Escolha uma estratégia de bid para 

maximizar a taxa de conversão.

Website traffic

Leve as pessoas certas para o seu site

Web conversions

Encoraje as pessoas a realizarem ações definidas no seu site

Vamos criar uma campanha
Selecione o objetivo de marketing que você deseja alcançar

Audiência

Selecione a audiência que você deseja alcançar

Similar Website Visitors Contact List

Alcance usuários com interesses 

semelhantes aos dos visitantes 

do seu site

Faça o retargeting de pessoas 

que já visitaram o seu site

Alcance usuários 

por meio do identificador 

de usuário

Usar uma lista de clientes existentes

Selecionar uma lista

Budget e bid

Defina o budget e o bid para atingir seu objetivo de marketing

Estratégia de bid

Otimizar conversões

Controlador de custos

Budget diário

Selecione um tipo de controlador* Defina o budget diário inicial*

USD/dia

Controlador de custos

Diário

Selecione um tipo de budget* Defina um valor*

USD/dia

Criar nova

Segmentação comportamental

Escolha as pessoas que devem ver seus anúncios

Incluir clientes do seu site ou app

Excluir visitantes recentes

Dos últimos 60 dias (recomendado)

Excluir lista de contatos

Não

Não

Sim

Consumidores online e 

offline recentes

Reengaje clientes que 

compraram nos últimos 

30 dias.

Consumidores da loja física anteriores 

à pandemia

Convide consumidores inativos para 

navegar online e retirar o produto sem 

sequer sair do carro (“curbside pick-up”).

Consumidores sazonais inativos

Lembre seus consumidores da 

temporada de festas de 2019 que 

as promoções estão de volta. 

Listas de contatos que recomendamos:  

https://www.criteo.com/br

