O Guia de Marketing
Cross-Channel para
Pequenas Empresas
Como impactar 96% dos visitantes em
qualquer lugar e a qualquer momento

Introdução
Apenas 4% dos visitantes que entram pela primeira vez no seu site
acabam comprando alguma coisa. Pense nisso.
Trazer novos clientes para seu site é importante, mas essa é só a ponta do iceberg.
E esses 96% que saem sem comprar nada? São eles o segredo para promover as vendas.
O fato de eles terem chegado ao seu site já é, em si, uma conquista. E é compreensível que saiam
sem comprar nada inicialmente. Eles mal o conhecem — e não lhes faltam escolhas de lugares para
comprar e sites a visitar. Por isso, não leve para o pessoal: não é que eles o rejeitaram, é só que
vocês ainda estão se conhecendo.
Mas os primeiros passos nessa relação podem não ser nada fáceis. São dezenas de formas diferentes
de entrar em contato com essa turma, especialmente pelo smartphone. As pessoas não desgrudam
mais de seus celulares; é um minicomputador em mãos, mesmo quando usam o laptop em casa ou
no trabalho. Elas entram e saem dos canais com naturalidade, acessando tudo ao mesmo tempo:
redes sociais, blogs, emails, sites de notícias e lojas online como a sua. Você está preparado para
enfrentar todos esses canais e dispositivos?

Uma pequena empresa com um orçamento limitado tem um

Reconhecimento

grande dilema: concentrar-se em um ou dois canais pode

• Redes Sociais

fazer com que se percam outras valiosas oportunidades de se

• Visitas na web

conectar com clientes, mas dividir demais o budget entre os
vários canais diminui o impacto em todos eles.
Você tem outra escolha: uma forma baseada menos no que
é oferecido por canais específicos e mais em como cada
pessoa se comporta. Essa abordagem ajuda você a interpretar
importantes sinais dos clientes, onde quer que aconteça

Consideração
• Visualizações de páginas de produtos
• Taxa de cliques

a interação. Assim, você consegue montar uma estratégia
para seus clientes conhecerem seu negócio, fazer com que
considerem comprar com você e, assim, convertê-los em
clientes pagantes.

Conversão
• Compra
• Colocar produtos no carrinho de compras

Reengajamento
• Retargeting
• Engajamento cross-channel

Neste guia, veremos três interseções fundamentais para se conectar
com consumidores e entender o que os motiva a comprar:

Seu app e site para
dispositivos mobile
(se você tiver)

Email

Anúncios em redes sociais

Por que esses três?
Esses canais representam o que existe de melhor
em oportunidade para converter esses valiosos
clientes supertecnológicos.
Eles sabem como ninguém interagir com emails e redes sociais via smartphone
e laptop; seu site é só a atração. Adequar o conteúdo para dispositivos mobile é
muito importante para impulsionar as vendas.

Novas
O básico

fronteiras

82%

82%

72%

67%

45%

40%

32%

17%

8%

6%

Email

Site

Redes
sociais

App mobile

Pesquisa

Display

Internet

TV
endereçável

Mídia Outof-Home
(OOH)

VR ou
console de
jogos

Estudo encomendado à Forrester Consulting em nome da Acxiom, novembro de 2017

Marketing mais inteligente nas redes sociais
Assim como o email, as redes sociais são um canal
confiável para impactar o mesmo usuário em vários
dispositivos.
A conta de cada cliente nas redes sociais é associada a um identificador exclusivo (como um
endereço de email), que garante que você se conecte a esse consumidor sempre que ele usar a
plataforma – via app, web mobile ou laptop.
A meta da sua empresa é fazer os clientes darem uma pausa na rolagem do feed – breve o
suficiente para conferir o que você tem a oferecer.

Algumas formas de chamar a atenção dos usuários enquanto eles examinam o feed
nas redes sociais:

COMPRAR
Mostre seu produto com toda a clareza e
transparência
• Não deixe seus produtos ou serviços para a imaginação dos consumidores.
Dê a eles informações visuais claras e irrefutáveis sobre o que você vende,
com máxima precisão. Use fotografias de alta qualidade para mostrar produtos
de que podem gostar.
Se você vender um serviço, procure dar destaque aos comentários de clientes
satisfeitos ou publicar infográficos que explicam claramente os benefícios
do serviço.

Use CTAs diretos
• A maioria dos anúncios nas redes sociais permite que você personalize o botão CTA
(call-to-action) na parte de cima ou de baixo do anúncio. O CTA é o componente mais
importante do seu anúncio: ele deve dizer aos consumidores exatamente o que é
preciso fazer para conseguir a recompensa que o anúncio promete.
• Para empresas de e-commerce que tentam fazer com que os clientes visitem a página
de um produto, o CTA mais comum é alguma variação de “Comprar agora”.
• Teste diferentes CTAs nas suas campanhas de redes sociais até descobrir aquele que
dá maior resposta entre os seus clientes.

Otimize seu site mobile para vendas
Nas festas de fim de ano de 2018, quase 50% das compras
online aconteceram em dispositivos mobile.
Essa é uma mudança significativa com relação a poucos anos atrás, quando as pessoas
preferiam usar o smartphone como assistente de compras — uma forma rápida de pesquisar
sobre um produto, ler comentários, fazer comparação de preços ou só tirar uma foto.
Agora elas fecham a compra. Direto pelo celular. Ou, pelo menos, elas fazem isso quando é fácil.
Só que ainda é comum que os clientes tenham uma experiência mobile abaixo do ideal. Um dos
maiores vilões é a velocidade do site: metade dos sites mobile perdem visitantes pela demora
em carregar, seja por conta de arquivos de imagem grandes demais ou vídeos na página, ou
qualquer um dos outros 19 fatores que podem diminuir a velocidade do seu site.

Uma experiência de navegação limpa na página também é
importante. Com espaço limitado na tela mobile, as páginas
de produtos devem trazer:
• Layouts simples em uma única coluna
• Equilíbrio entre fotografia de alta qualidade e tamanho de arquivo adequado para dispositivos mobile
(ou seja, não pode ser grande demais)
• CTAs que se encaixam com conforto na largura da tela — e não exigem rolagem da tela nem para a
esquerda nem para a direita
• Equilíbrio entre informações relevantes e legíveis, sem afogar o cliente com excesso de texto

Uma experiência mobile de qualidade também melhora sua classificação nas buscas orgânicas.
Os mecanismos de busca são sites cada vez melhores com páginas perfeitas para dispositivos móveis.
Quando as páginas carregam com muita lentidão ou só parcialmente, os mecanismos de busca sentem
mais dificuldade de entender o conteúdo e pressupõem que ela não é adequada para dispositivos
mobile — o que diminui suas chances de um posicionamento favorável.
Para deixar o seu site o mais adequado possível para dispositivos móveis, comece entendendo como
é a performance dele agora e quais áreas específicas você pode melhorar. Se você não souber o tanto
que seu site é fácil de usar, sempre é possível consultar algumas ferramentas gratuitas para conferir a
velocidade do site em diferentes redes e a usabilidade mobile como um todo.
Mas não podemos esquecer que 96% das pessoas que visitam pela primeira vez seu site ainda não
estão prontas para comprar. Elas precisam de um tempo para conhecer você. E, para isso, existem
ferramentas como o email.

Reconecte-se com
consumidores via retargeting
O retargeting é útil também para se reengajar com consumidores que passaram
pelo seu site, mas não fizeram nenhuma compra. É uma forma eficiente de
maximizar vendas.
Há muito tempo, um lugar muito popular onde você veria um anúncio de
retargeting: um banner em um site de notícias ou blog. Agora o comum é ver
esses anúncios no feed do Facebook, ajudando você a impactar clientes em
dispositivos mobile e em laptops com a mesma facilidade. E, ao contrário de
vários banners na web, os anúncios nas redes sociais têm uma aparência tão boa
na telinha do celular quanto no monitor de um desktop.
Você alguma vez já visitou um site e percebeu anúncios dessa empresa pulando
no feed do Facebook e do Instagram poucos momentos depois? Pois bem,
é exatamente isso o que está acontecendo. Essa empresa fez o retargeting com
um anúncio que considera relevante para aquilo que você estava buscando.
Os primeiros passos com o retargeting são fáceis. Basta adicionar pequenos
fragmentos de código às áreas importantes do seu site, como as páginas de
produtos, e a tecnologia cuida do restante.
Saiba mais como usar os anúncios dinâmicos do Facebook e do Instagram.

Como aproveitar ao máximo
seu app mobile
Se você tiver um aplicativo móvel, a oportunidade de vendas é ainda maior. Em todo o mundo, lojas
com apps de compras têm mais de 50% das vendas online vindas de dispositivos mobile. Não é
coincidência nenhuma. Os consumidores que baixam seu app estão deixando um ponto bem claro:
eles querem comprar com você sempre que for conveniente, direto pelo smartphone, e para tanto
pressupõem que seu app é uma experiência de compra ainda melhor que o site mobile.
Os usuários do app podem ser as fontes mais confiáveis de vendas recorrentes, mas às vezes eles
precisam de uma motivação a mais. Aprenda como o retargeting para apps pode ajudar.

O Tophatter usa o Criteo App Retargeting para fazer com que as pessoas continuem a comprar
pelo celular
O Tophatter é um site de leilão para consumidores mobile e tem um app que, depois de aberto,
é difícil de largar. O desafio era inspirar os clientes a abrir o app com mais frequência.
Com a campanha do Criteo App Retargeting, o Tophatter conseguiu impactar os consumidores com
lembretes inteligentes de que descobertas incríveis aguardavam por eles no app. Os anúncios traziam
produtos nos quais os clientes poderiam estar mais interessados, conforme os itens já pesquisados
e a imensa base de dados de consumidores da Criteo. E eles seriam exibidos a clientes que não
visitaram o app em períodos como 60 dias. No primeiro ano de uso do Criteo App Retargeting, o
Tophatter viu um aumento de 6,6x na receita dos clientes existentes.

O retargeting em ação nas redes sociais
A loja de artigos femininos Soft Surroundings estava
satisfeita com a performance de suas campanhas.
Então por que a empresa queria mudanças?
A Soft Surroundings é uma loja de artigos para mulheres. Por ser um e-commerce, a Soft
Surroundings procurava levar os anúncios online a um próximo nível.
Querendo explorar uma nova abordagem, firmou uma parceria com a Criteo para uma
campanha de retargeting dinâmico. O retargeting dinâmico garante que, em determinado
momento, os consumidores só vejam os anúncios mais relevantes, conforme os itens que
pesquisaram recentemente.
Além de exibir anúncios, a Soft Surroundings contratou a Criteo para criar anúncios dinâmicos
dos produtos para o Facebook. Isso trouxe um aumento de 20% no tráfego para o site da loja e
ampliou em 7x as vendas online observadas anteriormente.

Um passo além no seu uso do email
Assim como uma caixa de correio física, o email é um dos
poucos canais que oferece às empresas contato direto com
clientes – mas melhor.
Os clientes o usam tanto pelo smartphone quanto pelo laptop. Um estudo recente descobriu que a
maioria das pessoas abre mais de metade dos emails pelo celular.

Se você tiver o endereço de email dos clientes, pode alcançá-los a qualquer momento, em
qualquer dispositivo. O email gera um ROI de 122% em média — mais de 4x maior que outros
formatos de marketing, incluindo redes sociais, mala direta e pesquisa paga (paid search) —
o email marketing é uma aposta segura e inteligente.

122%
ROI (em média)

6 dicas para dar um passo além no seu uso do email.

Email com amor e respeito
O marketing digital cria relacionamentos. Nem pense em comprar listas de emails e enviar spam para as pessoas sem a
permissão delas. Desenvolva essa lista do zero, se assim for preciso.

Dê aos clientes um bom motivo para usar o endereço de email
Os clientes entendem que precisam inserir um endereço de email durante o check-out, para que possam receber um
recibo da compra e atualizações importantes sobre o envio (que é diferente de pedir para o cliente criar uma conta, o que
pode diminuir as conversões em mais de 20%). Se o comprador decidir não continuar a compra ou se distrair com alguma
outra coisa, pelo menos você tem um endereço de email para que possa entrar em contato e aumentar as chances de
vendas — e tudo isso a um baixo custo.
Se você usa o Mailchimp com o Shopify ou com outra plataforma de e-commerce compatível, pode automatizar os
lembretes de email para eliminar os carrinhos de compra abandonados — que, pelas últimas contas, representam mais de
US$ 5 trilhões em receitas perdidas todos os anos.

Dê também aos não compradores um motivo para
entrarem em contato
Para os usuários que não chegam tão longe no processo de compra, dê um motivo para entrarem proativamente em
contato com você — ou ofereça alguma outra coisa de valor além dos produtos no seu site. Comece uma newsletter e
faça com que seja simples e fácil se inscrever no seu site.

Deixe a relevância ser o seu guia
Descubra o que seus clientes querem e como você pode dar isso a eles. Relevância sazonal seria uma empresa de
camisetas enviar um email no início do verão, promovendo “novas estampas” e 10% de desconto em camisetas.
Existe também a relevância pessoal, como recomendar um item que o cliente pesquisou pessoalmente no seu site, mas
não comprou. Esse tipo de email de abandono de carrinho geralmente é fácil de executar, trazendo uma foto do item
que o comprador pesquisou com uma mensagem como “Sua nova camiseta preferida está aqui esperando por você”.

Promova inscrições por email com seu site mobile
O espaço limitado de um celular pode ser um ponto forte quando se trata de promover inscrições
por email. Um takeover de tela com um belo design que carrega com rapidez e é fácil de fechar
(se o cliente assim quiser) é um CTA imbatível para os clientes continuarem em contato.

Capriche nas suas habilidades de copywriting
A linha de assunto do seu email é o primeiro ponto de contato com os consumidores, e eles
podem aprender muita coisa sobre você com essa simples linha de texto. Sempre enxergue os
emails como se você estivesse oferecendo um presente aos clientes, uma oportunidade para
eles conseguirem algo que realmente desejam. Relevância é tudo.

Ao enviar email marketing, faça a si mesmo a seguinte pergunta: “Por que devo enviar este
email, a este cliente, neste momento?” As respostas a essas perguntas ajudam a garantir que
você lhes proporcione uma experiência irresistível e relevante.

Ação e reação: Como mensurar o
que (e por que) está acontecendo?
Você se lembra dos “sinais” que mencionamos que os
clientes enviam à medida que mudam de dispositivo,
entre smartphones, laptops, redes sociais, blogs e lojas
online e offline?

Loja física

Redes sociais

Display

Web

Pesquisa

Dispositivos mobile

Email

Desktop

É muito importante entender esses sinais e quando eles levam uma pessoa a tomar essa
importante decisão de comprar com você. Trabalhe no sentido oposto ao da compra para
ver quais partes do marketing pode “atribuir” à venda.

Não existe modelo perfeito para determinar qual ponto de contato com os clientes é o mais
importante. Mas existem algumas formas diferentes para você medir a efetividade do seu marketing:

Atribuição do primeiro clique

Atribuição do último clique

A atribuição do primeiro clique diz que a primeiríssima interação que o cliente tem com

A atribuição do último clique diz que a última interação que o cliente tem com o

o seu marketing é a mais importante; é onde o relacionamento dele com seu negócio

seu marketing antes de fazer a compra é a mais importante, o momento em que

começa e sem ela nada faria sentido. Para pequenas empresas, os anúncios nas redes

você essencialmente fechou o negócio com o cliente. Estudar essa interação, a

sociais muitas vezes são a primeira interação dos clientes — ou o “primeiro clique”.

partir das palavras que você usou com o cliente para o canal específico de contato,
pode ajudar você a entender quais são seus movimentos com melhor conversão.

Atribuição linear

Atribuição de redução de tempo

A palavra “linear” aqui é um pouco estranha, porque se sabemos alguma coisa sobre

A atribuição de redução de tempo reconhece que todas as interações que

o consumidor de hoje é que ele navega o mundo de várias maneiras — nenhuma delas

precedem uma compra são importantes; mas, de forma semelhante à atribuição

linear. No entanto, ao descrever o que convenceu o cliente a comprar com você, a

do último clique, considera que as etapas mais recentes antes da compra são as

atribuição linear define que, de certa forma, todas as etapas que o cliente tomou

mais importantes.

para fazer a compra foram importantes. Se ele tivesse perdido o interesse em algum
ponto durante a jornada de compra, você perderia a venda.

Tudo bem... Mas, então, o que eu
devo rastrear?
O que você precisa é entender como é a jornada de cada
cliente com sua empresa. Isso é meio caminho andado para uma
estratégia inteligente de marketing.
O marketing cross-channel quer descobrir como cada cliente responde ao seu marketing, onde o encontra
e como essa resposta pode desencadear a próxima etapa na jornada. Com tantos sinais para monitorar, as
pequenas empresas precisam, em algum momento, ter um parceiro capaz de ajudar a entender melhor o
que está acontecendo — e por quê. A Criteo é um exemplo de plataforma de “internet aberta” especialista
nesse tipo de compreensão.
Internet aberta refere-se ao princípio de que a web é um recurso público em comum e deve ser igualmente
livre e acessível a todas as pessoas. No marketing digital, isso se traduz em dar às empresas acesso justo a
oportunidades publicitárias no maior número de sites possível, sem importar o tamanho ou o setor.
Você pode distribuir os anúncios por diferentes sites e redes, inclusive nas mídias sociais, e utilizar dados
e tecnologias que pertençam à comunidade como um todo, e não a uma das plataformas de anúncios das
gigantes de tecnologia. Você consegue maior alcance nas diferentes plataformas e acesso a dados valiosos
que deixam seu marketing mais informado, sem perder de vista os dados dos seus clientes.
Isso é importante, porque você sempre vai precisar disso.

Conheça os 96%
Nossa intenção é mostrar que uma das maiores oportunidades para ampliar seus negócios está
bem na sua frente: facilitar para as pessoas que já conferiram seu site uma reaproximação

Sobre a Criteo

quando elas estiverem prontas para comprar, sem importar o dispositivo ou site em que estão.

Para saber mais sobre como a Criteo gera vendas e
Com as ferramentas mais básicas do marketing digital (seu site, um provedor de email e um
budget publicitário pequeno), você pode alavancar as vendas com máxima eficiência.
Quer saber mais sobre como expandir os negócios com o retargeting? Vamos conversar!

Converse com um especialista da Criteo hoje mesmo!

lucros para milhares de marcas, varejistas e publishers no
mundo todo, visite criteo.com/br/about.
Para mais conteúdo de marketing, incluindo pesquisas
exclusivas e as melhores táticas, visite
criteo.com/br/insights.

