
Gere visibilidade. Gere tráfego. Gere vendas. 

Dez maneiras de levar 
seus clientes do primeiro 
clique à compra

https://www.criteo.com/


Na internet, marcas de todos os tamanhos 
podem competir em um campo de atuação 
nivelado. Temos visto marcas pequenas usarem 
o poder do marketing digital para surpreender 
em categorias importantes e crescer rápido. 
E temos visto empresas maduras de médio 
porte usarem o digital para alavancar a receita 
e dar um novo gás aos negócios. 

Como tornar-se a próxima marca disruptiva? 

As empresas mais bem-sucedidas têm algo em comum: elas não focam apenas 

em aumentar as vendas. Pelo contrário, o foco é o funil de compra completo — 

do reconhecimento da marca à fase de consideração e conversão. Toda a 

atenção é dada à experiência que criam em cada ponto de contato. 

Neste guia, mostraremos etapas simples para você criar uma estratégia 

full-funnel voltada para o comportamento de cada consumidor, em cada etapa 

da jornada de compra. Veja o passo a passo para turbinar seus negócios. 
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Reconhecimento 
Como tornar a sua marca 

irresistível a novos clientes 

https://www.criteo.com/


Como fazer para que os consumidores lembrem-se 

da sua marca quando estão prontos para comprar? 

E como conseguir clientes mais fiéis? Tudo começa 

pelo reconhecimento da marca. 

Campanhas de reconhecimento são cruciais, pois, em meio ao vasto ecossistema 

digital, são muitas as distrações durante a jornada de compra e os consumidores 

esquecem rapidinho a marca que tinham mente — mesmo quando já são clientes 

antigos. Quando isso acontece, a culpa não é necessariamente dos produtos 

ou de uma campanha de marketing fraca: no estudo da Criteo “Why We Buy” 

(Por que compramos), pesquisamos 1.000 indivíduos nos EUA e descobrimos que 

3 entre 4 estão abertos a considerar uma nova marca em todas as categorias de 

compra. É assim que os consumidores se comportam na era digital. 

E isso significa que toda marca tem uma oportunidade igual de chamar atenção do 

público. Siga estas três estratégias para tornar a sua marca irresistível, atrair novos 

clientes e dar o pontapé inicial em seu marketing full-funnel. 

73% dos consumidores 
nos EUA estão abertos 
a considerar uma nova 
marca em todas as 
categorias de compra 
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1. Estabeleça os valores da marca

Em nossa pesquisa “Why We Buy”, mais da metade dos consumidores nos EUA 

disseram que compraram (ou decidiram não comprar) produtos com base nos 

valores da marca. Um sexto de nossos entrevistados foram ainda mais longe, 

dizendo que pararam de comprar uma determinada marca a qual eram fiéis 

porque os valores dessa marca não se alinhavam aos deles. E 35% têm maior 

probabilidade de comprar de maneira recorrente com determinada marca quando 

os valores que eles defendem se alinham dessa marca. 

Defenda algo. Não tudo. Quando você definir os valores da sua marca, 

seja específico. Eles devem diferenciar a sua empresa. Como você apoia seus 

clientes e a comunidade? Verifique se seus valores estão presentes em todos os 

seus esforços de branding e em todos os seus processos.

Não se alinhe ao assunto que é tendência na mídia, nem pegue carona na missão 

de outra marca. Os consumidores são espertos. Defina o valores da sua marca 

e seja coerente com eles.

1 a cada 6 
consumidores 
parou de comprar 
uma determinada 
marca porque 
os valores dela 
não se alinhavam 
às suas próprias 
crenças pessoais 

3   Reconhecimento

https://www.criteo.com/


2. Esteja onde seus melhores consumidores estão 

Quase metade dos entrevistados em nossa pesquisa “Why We Buy” disseram que o 

Facebook é onde eles descobrem novas marcas online. Não muito atrás, 46% disseram 

que encontram novas marcas em sites. E YouTube, email e Instagram figuram entre os 

cinco canais mais populares para descobertas. 

Você pode interpretar essa pesquisa de duas formas: esteja em toda parte — ou 

foque nos canais onde seus melhores clientes vão descobrir a sua marca. 

Recomendamos a segunda opção. 

Construa o perfil do seu cliente mais fiel. Veja quem são seus clientes 

mais valiosos, aqueles que gastam mais, que fazem compras recorrentes e que 

você considera os mais fiéis em sua base de dados. O que eles têm em comum? 

Use esses atributos para criar o perfil do cliente ideal que você quer que descubra 

a sua marca. 

Depois, trabalhe para encontrá-lo. Ter um perfil ideal ajuda a manter o 

foco em campanhas de reconhecimento. Determine em quais canais esse cliente 

passa a maior parte do tempo e concentre-se no upper-funnel. Lembre-se de 

monitorar o comportamento dos usuários que têm o perfil ideal — as preferências de 

canal podem mudar rapidamente — e ajuste suas campanhas de maneira coerente. 

Quais canais digitais ajudam você a descobrir novas marcas?

Facebook

Sites

YouTube

Email

Instagram

Pinterest

Influenciadores online

Twitter

Snapchat

Blogs

49%

46%

40%

36%

27%

22%

15%

14%

12%

10%
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3. Identifique os maiores fãs da sua marca

A pesquisa “Global Trust in Advertising”, realizada pela Nielsen, constatou que 92% 

dos consumidores confiam mais nas recomendações de amigos e familiares do que 

em anúncios. 

Quando o boca a boca acontece juntamente com uma estratégia de mídia 

paga para reconhecimento de marca, temos o cenário perfeito para que os 

consumidores encontrem e se lembrem da sua marca. Existem maneiras simples de 

ajudar a promover conversas positivas sobre sua marca online. 

Encontre seus clientes mais satisfeitos. Graças às redes sociais, é fácil 

encontrar as pessoas que estão recomendando a sua marca aos seguidores. 

Use ferramentas de Social Listening — a prática de monitorar conversas sobre sua 

marca em diferentes canais sociais. Quando você encontrar clientes satisfeitos, 

engaje-se imediatamente. Use a voz desses consumidores para defender a sua 

marca (mediante permissão, claro). 

Aproveite todo o potencial dos influenciadores certos. Considere 

formar parcerias com influenciadores de redes sociais — mas não com qualquer 

influenciador. A tendência do microinfluenciador é real. O marketing de influência 

não é só uma questão de encontrar as pessoas que têm milhões de seguidores, 

mas encontrar uma personalidade autêntica, que ajudará você a fazer conexões 

com novos clientes. 

82% dos especialistas 
trabalham o marketing 
boca a boca 
para aumentar o 
reconhecimento da 
marca* 
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*Fonte: Word of Mouth Marketing Association (WOMMA)
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Consideração
Como criar anúncios online que o 

consumidor tem vontade de clicar

https://www.criteo.com/


Um consumidor conhece a sua marca, mas 

ele ainda não comprou nada. Ele está na fase 

de consideração, no meio do funil de compra. 

Com tanta concorrência e produtos por aí, 

como convencer o cliente a comprar com você? 

Você precisa de soluções de marketing que lembrem as pessoas sobre a sua 

marca. Anúncios caprichados geram tráfego para o seu site ou app, onde os 

consumidores poderão pesquisar produtos e obter as informações de que 

precisam para tomar as melhores decisões de compra. Mas o que qualifica um 

ótimo anúncio? Isso difere para cada empresa. Portanto, mostraremos três etapas 

para você criar anúncios eficazes para gerar resultados.

1. Descubra os elementos que funcionam 

Não há dúvidas de que é uma medida inteligente anunciar em diferentes parceiros, 

canais e dispositivos — e experimentar diferentes criativos, conteúdos e formatos 

de anúncio. Mas, quando suas campanhas terminam, você deve saber quais desses 

elementos foram mais eficazes e quais não viram a performance esperada. 

Quando você não analisa o que deu certo, arrisca-se a desperdiçar seu budget em 

campanhas que não vão a lugar nenhum. 

Analise: examine detalhadamente suas campanhas atuais em busca de 

tendências. Algum CTA gerou mais cliques? Algum parceiro ou canal resultou em um 

engajamento acima da média? Algum criativo pecou em performance? Crie uma 

auditoria de suas descobertas. 

Ajuste: faça ajustes em suas campanhas com base nessa auditoria. Invista nos 

anúncios mais impactantes. E não hesite em testar diferentes layouts para refinar 

os elementos que estão alavancando suas campanhas. Lembre-se: cada canal é 

diferente e cada abordagem também deve ser diferente. 

Seja dinâmico: para extrair o máximo de sua auditoria, seu marketing 

não pode ser estático. Teste sempre e aprenda com suas campanhas digitais. 

O comportamento dos consumidores muda a toda hora, e a forma como as 

pessoas respondem a anúncios nos diferentes canais e dispositivos também muda. 
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88% dos profissionais 
de marketing 
veiculam campanhas 
com foco na 
consideração*

*Fonte: Pesquisa Criteo “Awareness, Consideration, Conversion”, abril de 2019 
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2. Defina a sua audiência

Além de auditar seus próprios anúncios, também é importante verificar quem 

realmente está vendo eles. E se não forem os clientes que têm maior potencial de 

comprar com você, é sinal de que falta inteligência à sua estratégia. É importante 

que você defina seu público-alvo para impactar os indivíduos que, de fato, vão 

deslanchar seu negócio. 

Quem compra? Quem realmente compra seus produtos? Esqueça as audiências 

que você acha que deve segmentar. Mire no cliente que faz a diferença. Quem 

gasta mais tem um carrinho consistentemente maior e maior Lifetime Value (LTV)? 

Quem são os consumidores? Traços demográficos básicos, como sexo, 

localização e idade são um bom começo. Mas existem outras maneiras de definir 

audiências. Seus melhores clientes tendem a comprar de manhã? Eles seguem os 

mesmos influenciadores nas redes sociais? Torcem pelo mesmo time de futebol? 

Se você se concentrar naquilo que define seus clientes, poderá aprimorar sua 

estratégia publicitária para impactar a audiência certa e falar a língua do seu 

consumidor. 

Onde eles estão? Quando você souber realmente quem são seus melhores 

clientes, segmente-os para impactá-los com campanhas de consideração. 

Encontre os canais e plataformas onde esses consumidores estão, mostre-lhes a 

mensagem certa, com criativos na medida certa para cada um, para atraí-los. 
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3. Personalize seus anúncios

Em nossa pesquisa “Why We Buy” (Por que compramos), perguntamos aos 

consumidores nos EUA o que eles pensam sobre os anúncios digitais. 

Os consumidores reagem positivamente a anúncios customizados especificamente 

para eles. Dentre os entrevistados, quase metade gosta de anúncios que os ajudem 

a descobrir novos produtos e 37% gostam de anúncios que os lembrem dos produtos 

em que estão interessados. 

Mas também há o lado negativo: 46% dos consumidores não gostam quando 

anúncios online mostram produtos que não têm nada ver com eles, e 24% não 

gostam de anúncios que mostram produtos que já compraram. 

Anúncios sem personalização não vão deixar você avançar muito na fase de 

consideração. Se você quer ver uma melhor performance, encoraje os usuários 

durante toda a jornada de compra — com conteúdo personalizado, produtos 

relevantes e ofertas atraentes. Mas, é possível fazer isso em escala para cada 

cliente? Sim, veja como. 

Tudo se resume aos dados. Você sabe muito sobre seus consumidores — 

provavelmente mais do que pensa. Cada informação que você tem sobre seus 

clientes pode servir para criar anúncios personalizados, desde o comportamento 

de navegação até preferências e interesses. 

Reúna todos os dados. Pense nisto: um cliente existente pesquisou e comprou 

muitos produtos com você, mas, se você só olhar os dados de navegação dele, 

e não os produtos que ele comprou, provavelmente mostrará a esse consumidor 

anúncios com produtos que ele já tem (e sabemos que isso irrita qualquer um). 

Examine sua base de CRM e reúna todas as informações disponíveis para saber 

exatamente como trabalhar. 

Encontre o parceiro de adtech certo. Use todo o poder da Inteligência 

Artificial para turbinar seus dados e mostrar anúncios personalizados para cada 

usuário. Parece muita coisa? Não precisa ser. As plataformas de anúncios de 

hoje permitem usar Inteligência Artificial para tornar esse nível de personalização 

totalmente possível a empresas de todos os tamanhos. Procure um parceiro que 

possa ativar sua base de dados interna para otimizar cada anúncio conforme suas 

metas de consideração. 

46% dos 
consumidores 
reagem 
negativamente 
a anúncios que 
mostram produtos 
em que não estão 
interessados 
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Conversão 
Quatro táticas para alavancar 

suas vendas de e-commerce
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Um cliente volta ao seu site de e-commerce para 

pesquisar. E até coloca alguns itens no carrinho. 

Por que ainda não converteu? 

Taxa de rejeição, abandono de site e abandono de carrinho são problemas 

comuns a todo varejista online. A taxa média de abandono do carrinho chega 

a 70%. Para sites de e-commerce, a taxa média de rejeição — o número de 

consumidores que saem depois de verem apenas uma única página — é de 46%. 

Para que seus visitantes sintam-se confiantes o suficiente para pressionar 

“finalizar compra”, você precisa oferecer-lhes uma experiência perfeita. 

Use essas táticas para facilitar decisões de compra e levar os clientes a finalizar 

as transações em seu site. 

70% 
Taxa média de 
abandono do 
carrinho online hoje 
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1.  Ofereça um serviço competitivo 

(e não apenas o preço) 

O preço é importante, mas não é tudo para reengajar o cliente. Em nossa pesquisa 

“Why We Buy”, perguntamos aos consumidores o que os leva a voltar e comprar 

mais — eles amam uma boa oferta, mas também gostam de um ótimo serviço. 

O atendimento ao cliente é um aspecto crucial a que toda empresa deve dar 

atenção. Mas qual é o segredo para fazer a diferença? 

Se você quer aumentar as vendas de seu e-commerce, precisa considerar uma 

abordagem omnichannel a esse respeito. Os consumidores compram em diferentes 

canais e dispositivos. Eles não vão ao seu site de e-commerce e pensam que estão 

comprando em um dos canais da sua marca — eles querem ter uma experiência 

única com a sua marca, não importa em qual canal ou dispositivo. 

Faça a auditoria do seu atendimento ao cliente. Examine cada 

ponto de contato onde os consumidores podem interagir com a sua marca, das 

suas ferramentas de email aos seus canais sociais. Certifique-se de que estão 

recebendo o mesmo nível de serviço em cada dispositivo e canal. Caso contrário, 

identifique os pontos fracos e trabalhe para corrigi-los. 

Considere um chatbot. Os chatbots permitem que as marcas ofereçam 

suporte ao cliente 24/7 através de seus sites de e-commerce. Pode ser difícil 

oferecer um serviço de excelência através de um bot, mas há ferramentas e 

parceiros que podem ajudar você a criar um chatbot que esteja alinhado à voz da 

sua marca e atenda aos seus padrões de atendimento ao cliente. 

Exiba o seu serviço. Sabemos que o serviço tem um impacto crucial 

nas decisões de compra. Por isso, lembre os clientes dos benefícios que você 

oferece no momento exato em que eles estão prontos para comprar. Coloque 

em destaque um botão “fale conosco” nas páginas de produtos e trabalhe as 

descrições de produtos para especificar todo serviço especial pós-venda que 

seus clientes recebem. 
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O que faz você voltar a comprar com uma 

determinada marca que já conhece?

Por que você parou de comprar com uma 

determinada marca à qual era fiel?

Atendimento ao cliente ruimBom atendimento ao cliente
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48% 
querem 
fotos 
atraentes 

34% 
querem 
imagens 
em 360° dos 
produtos 

48% 
querem 
avaliações 
organizadas por 
relevância 

67% 
querem 
devolução 
com frete 
grátis 

64% 
querem 
descontos 

20% 
querem chat 
online 

2. Empodere seus clientes

De acordo com um estudo da Nielsen e do Better Business Bureau, mais da metade 

dos consumidores dizem que usam regularmente avaliações online para tomar 

decisões de compra. E outros 34% às vezes usam avaliações online quando estão 

decidindo o que comprar. 

Quando os consumidores encontram algo que gostam no seu site, eles precisam 

sentir que estão tomando a decisão certa. Se você quer que eles se sintam 

confiantes, é essencial mostrar avaliações de clientes reais. 

Leve avaliações para o seu site. Se você ainda não tem avaliações 

de clientes nas suas páginas de produtos, considere isso uma prioridade. 

Existem muitas ferramentas no mercado que permitem habilitar avaliações no 

site ou agregar avaliações da web. 

Deixe que os consumidores façam perguntas. Muitas ferramentas de 

avaliação de consumidores permitem que os consumidores postem perguntas 

sobre os produtos e respondam a perguntas postadas por outras pessoas. 

Essas informações podem enriquecer suas descrições de produtos e, como bônus, 

criar uma comunidade de clientes fiéis que amam interagir e dar feedback. 

Não deixe que avaliações negativas paralisem você. Veja qualquer 

feedback negativo como uma oportunidade de se conectar aos seus clientes. 

Quando uma avaliação negativa chegar, tome uma ação imediata. Responda 

às avaliações negativas rapidamente e com máxima transparência no seu site. 

E entre em contato diretamente com o cliente para corrigir o problema. 

13   Conversão

Perguntamos aos consumidores quais recursos de e-commerce 
são importantes quando eles estão prontos para comprar. 
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3. Crie um site feito para vender 

Seu site de e-commerce é sua vitrine digital. Invista nele da mesma forma que faria 

com uma loja física. E, assim como as lojas físicas, os sites de e-commerce atraem 

consumidores com alta intenção de compra. Na pesquisa Shopper Survey, realizada 

pela Criteo, conversamos com 2.400 consumidores nos EUA e descobrimos que 22% 

dos consumidores que começam suas pesquisas em um site de e-commerce já sabem 

exatamente o produto que estão procurando. E 21% sabem a categoria de item que 

desejam. 

Os sites mais bem-sucedidos ajudam os visitantes a decidir o que comprar e a 

converter com facilidade. Siga estas três etapas para ter certeza de que seu site 

de e-commerce foi feito para gerar vendas. 

Priorize suas páginas de produtos. Não importa o tamanho do seu budget, 

seus clientes não vão comprar se suas páginas de produtos não estiverem otimizadas 

para conversão. Crie páginas de produtos fáceis de navegar e inclua todas as 

informações necessárias ao cliente: visuais de alta qualidade, descrições detalhadas, 

fotos enviadas por usuários, avaliações de usuários, informações de entrega e outros 

detalhes, como brindes com compras ou devolução com frete grátis. E verifique se o 

botão “adicionar ao carrinho” está claro e visível sem precisar rolar a página. 

Teste o processo de pagamento. Páginas de produtos perfeitas não 

fecharão a venda por conta própria. Você precisa testar cada página do processo 

de pagamento regularmente. Os clientes podem inserir informações e confirmar 
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o pedido facilmente? Todos os códigos de cupons ativos funcionam? Registre os 

obstáculos que encontrar e resolva-os rapidamente. Se possível, trabalhe no sentido 

de permitir aos clientes finalizar todo o processo de pagamento em uma única página. 

Preste atenção às páginas com melhor performance. Há algo em uma 

determinada página do seu site que faz com que os consumidores pesquisem mais 

produtos ou, ainda melhor, convertam? Anote e use essas observações para otimizar 

todo o seu site de e-commerce. As páginas com pior performance também contam. 

Aprenda importantes lições com essas páginas que levam ao abandono do site. 
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4. Lembre os seus clientes 

A maior parte dos consumidores (96%) sairá do seu site de e-commerce sem comprar 

nada. Existem muitas distrações online e offline que impedem que as pessoas 

finalizem uma compra, mesmo quando realmente querem comprar o item que viram. 

Infelizmente, sites de e-commerce não oferecem a experiência imersiva da loja 

física. E é por isso que você precisa ter em mente algumas estratégias para lembrar 

seus clientes de voltar e finalizar os pedidos. 

Emails sobre abandono de carrinho. Os consumidores que adicionam 

produtos ao carrinho do seu site normalmente têm um perfil com você. Isso permite 

que você veja os produtos que eles deixaram para trás e envie-lhes um email para 

lembrá-los de finalizar o pedido. No email, dê a esses clientes um incentivo para 

voltar e comprar, como recomendações de produtos adicionais relacionados aos 

itens que escolheram ou frete grátis. 

Campanhas de retargeting Anúncios de retargeting permitem que você 

lembre seus clientes, enquanto eles navegam pela web, sobre os itens que olharam 

no seu site. Trabalhe com um parceiro de retargeting para impactar consumidores 

com anúncios que mostrem recomendações de produtos personalizadas em seus 

sites e apps favoritos. Uma solução de retargeting avançada pode ajudar você 

O que faz os 
consumidores 
comprarem com 
marcas novas? 
De acordo com 54% 
dos entrevistados, 
são os descontos. 
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a criar anúncios dinâmicos que mostrem produtos com maior probabilidade de 

converter cada consumidor individualmente. 

Feche o negócio com um desconto. Perguntamos aos entrevistados em 

nossa pesquisa “Why We Buy” o que os faz comprar com uma marca que nunca 

experimentaram antes, e a resposta mais comum foi “descontos”. Os descontos 

funcionam, mas não precisam ser iguais para cada consumidor. Ofereça descontos 

a clientes individuais, que estão quase convertendo. 
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Criteo (NASDAQ: CRTO) é a plataforma de publicidade para a internet aberta, um ecossistema que favorece a neutralidade, a transparência e a inclusão. 2.900 funcionários da Criteo trabalham em parceria com 

mais de 20.000 marcas e varejistas e milhares de publishers em todo o mundo para oferecer performance em escala em todos os canais, aplicando avançado machine learning em bases de dados incomparáveis. 

A Criteo empodera empresas de todos os tamanhos com a tecnologia que elas precisam para conhecer e atender melhor seus clientes.

Sobre a Criteo 
Quer aumentar o tráfego? 
Acelerar as vendas? Ver mais 
app installs? A Criteo tem 
soluções para diferentes 
metas de negócios.

Comece em 

Criteo.com/br

Gere visibilidade
Gere reconhecimento da marca e interesse pelos seus produtos. 

Crie audiências através da maior base de dados aberta de e-commerce 

do mundo. Ou use nossa tecnologia de Inteligência Artificial e segmente 

pessoas com os mesmos interesses que seus visitantes atuais. 

Gere tráfego
Leve novos clientes potenciais, visitantes recentes do app ou do site 

e clientes existentes até seu app ou site para avaliar suas ofertas. 

Layouts exclusivos, que combinam elementos dinâmicos e de 

branding, aumentam o interesse e geram tráfego.

Gere vendas
Impacte visitantes da web ou do app, clientes ou até mesmo 

consumidores de lojas físicas com anúncios de retargeting altamente 

relevantes orientados para performance. Avançadas tecnologias 

de recomendação de produtos e otimização dinâmica de criativos 

aceleram as vendas e aumentam em 13X em média o ROI.
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