
SEARCH MARKETING 
 Planejando o antes, durante e 

depois da Black Friday. 



SUMÁRIO 

1. Dados do mercado; 

2. Jornada do consumidor; 

3. Otimize seu site; 

4. Otimize suas campanhas de search 
marketing; 

5. Aproveite o pós black friday; 

6. O que podemos fazer por você? 

 

 

 



1. DADOS DO MERCADO 

Oportunidades para empresas aumentarem 
suas vendas (em tempos de crise), 
conseguirem novos clientes, fidelizarem 
clientes e baixarem seus níveis de estoque. 

Oportunidades para clientes comprarem 
com descontos, conhecerem novas marcas, 
produtos e NOVAS LOJAS. 



1. DADOS DO MERCADO 

As buscas pelo termo BLACK FRIDAY vêm 
crescendo consistentemente. 

2015 

Faturamento em 2015: 
R$ 1,6 bilhão 

Ticket médio: R$ 580,00 

Volume de vendas 38% 
maior do que o 
registrado em 2014. 



1. DADOS DO MERCADO 

As categorias com maior volume de 
pedidos na Black Friday 2015: 

Eletrodomésticos: 17,2% 

Telefonia/celulares: 16,6% 

Eletrônicos: 9,2% 

Moda e acessório: 9,1% 

Informática: 9% 



2. JORNADA DO CONSUMIDOR 
A Black Friday não é somente um dia. As 

pessoas querem vantagens sempre! 



2. JORNADA DO CONSUMIDOR 

2016 



2. JORNADA DO CONSUMIDOR 

Fonte: Google Think – Agosto/2016 



2. JORNADA DO CONSUMIDOR 

Fonte: Google Think – Agosto/2016 

O search marketing está presente durante toda a jornada! 
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2. JORNADA DO CONSUMIDOR 
E essa jornada vai muito além do “último clique”. 



2. JORNADA DO CONSUMIDOR 
 Olhamos nosso celular mais de 150 vezes ao dia; 
 6 em cada 10 espectadores usam o mobile 

enquanto assistem TV; 
 62% dos usuários de smartphones têm mais de 

25 anos e 47% pertencem à classe C; 
 Apenas 28% do tempo é gasto com redes 

sociais; 

 86% dos usuários de smartphone 
fazem pesquisa de compras no 
mobile; 

 91% dos usuários buscam informações em seus 
smartphones enquanto fazem outras tarefas. 
 

O PAPEL DO MOBILE 



3. OTIMIZE SEU SITE 

 Seu site é adaptado para o mobile?; 

As pesquisas na Black Friday 
acontecem ao longo do dia; 

 Cuide com a velocidade do seu site; 
 Simplifique o check-out; 

 Otimize as páginas (banners com call to action 
visíveis, páginas de destino especiais, otimização 
de imagens e conteúdos, descrições completas e 
que vendam o produto). 
 



4. OTIMIZE SUAS CAMPANHAS 

 Crie landing pages e campanhas 
antecipadamente; 

 Crie uma lista de e-mails com consumidores 
interessados em receber os descontos da Black 
Friday “em primeira mão”; 

 Utilize o senso de urgência na 
comunicação; 

 Trabalhe com palavras-chave da cauda 
longa (ex.: Black Friday perfumes; desconto 

computador Black Friday); 
 Crie listas de remarketing com consumidores 

que acessaram suas landing pages antes da 
Black Friday; 
 



4. OTIMIZE SUAS CAMPANHAS 

 No dia da Black Friday, tenha lances de CPC 
mais agressivos, certifique-se que sua verba 
durará o dia inteiro, configure suas campanhas 

para exibição acelerada e dê ajustes de lance 
para a lista de remarketing da Black Friday; 

 Na rede de display do Google, tenha banners 
específicos com senso de urgência e call to 
action claros e utilize a segmentação cruzada 
(ex.: interesse em “compras” + tópico 
“eletrônicos”); 

 Explore os anúncios no Gmail, com 
campanhas exclusivas para a Black Friday. 
 



5. APROVEITE O PÓS... 

Pesquisas de Natal 

Pesquisas de Cyber Monday 

Cresceu 
5x! 



6. COMO PODEMOS AJUDAR VOCÊ? 

 Um plano especial para 4 meses de trabalho, 

incluindo ações para a Black Friday e Natal; 
 Será um trabalho a “4 mãos”, pois várias 

ações dependem do envolvimento direto do 
cliente (lojista); 

 É preciso ter uma verba de marketing/mídia 
definida para esse período e que seja 
compatível com a expectativa de retorno. 
 

Entre em contato: 
falecom@muitomaisdigital.com.br / Cleiton 


