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Brasil

Existem duas certezas neste fim de ano: os consumidores comprarão itens para as ceias de Natal e Ano Novo, e cada 
vez mais usarão lojas online para isso. O mercado online de compra de alimentos e de CPG (bens de consumo não 
duráveis) explodiu este ano graças à expansão dos varejistas, ao maior número de clientes e à adoção cada vez maior 
do consumidor a esse canal. Marcas e varejistas precisam de novas formas de impactar tanto clientes fiéis quanto 
novos consumidores, que inundarão o mercado durante a preparação para as festas de fim de ano. Então, qual é o 
plano para entrar em todas as casas na temporada de festas?

A Criteo, que possui uma rede de mais de 16.000 anunciantes em todo o mundo e atinge 1.2 bilhão de consumidores 
por mês (1/3 de todos os usuários da internet no mundo), traz insights exclusivos sobre como levar ao consumidor 
tudo o que ele quer e precisa nesta temporada de festas.

Tendências para CPG no segundo semestre

O mobile torna-se cada vez mais um canal de destaque para compra de alimentos

Os dispositivos móveis trazem listas de compras, receitas, cupons: tudo que o consumidor precisa para encher o carrinho. 
No segundo semestre de 2016, vimos não só compras no mobile, mas também quase um terço de conversões.

A Cyber Week é uma oportunidade de fechar mais vendas

Um recente estudo encomendado pela Criteo, realizado com consumidores de alimentos omnichannel, revela que 
somente 37% fazem compras online por impulso, em comparação com 87% que fazem compras por impulso em lojas 
físicas.* É importante usar esses dados para apresentar produtos relevantes que incentivarão o consumidor a clicar em 
“Adicionar ao Carrinho”.
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Supermercados online representam grandes oportunidades para CPG, 
mas como atrair a atenção para os produtos ainda é um desafio.

*Criteo US Shopper Story, 2017

Ações para maximizar as vendas no segundo semestre
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Cross-shopping no supermercado está mais comum
Esse mesmo estudo da Criteo mostra que mais de 53% das pessoas normalmente não compram no primeiro site que 

visitam, por isso as marcas precisam aproveitar melhor as oportunidades de marketing entre varejistas.

Omnichannel é tendência
Os consumidores esperam ter a mesma experiência (e o mesmo carrinho) em suas compras pelo smartphone, tablet 
ou computador. E têm probabilidade cada vez maior de usar o telefone dentro das lojas. A otimização entre canais e 

dispositivos é tão essencial quanto construir uma estratégia de atribuição.

O modelo click & collect é perfeito para o e-commerce de CPG
Comprar online e pegar o produto em uma loja física não só facilita para o consumidor, como também dá ao varejista 
outra chance de up-selling com displays, cupons e ofertas na loja física.
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A otimização entre canais e dispositivos é tão essencial 
quanto construir uma estratégia de atribuição.
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Seis dicas imbatíveis para atrair consumidores no 
segundo semestre

1. Crie uma estratégia always-on para o dia a dia
Tudo o que sempre foi verdade absoluta sobre sazonalidade do varejo está indo por água abaixo, pois agora os 
consumidores compram quando bem entendem. Usando a solução Criteo Sponsored Products, as marcas têm todo 
o suporte que precisam para alavancar vendas e, assim, impactar os consumidores durante toda a sinuosa jornada de 
compra. Com o Criteo Dynamic Retargeting, os varejistas permanecem competitivos, ampliam a capacidade de impactar 
usuários e levam consumidores de volta ao seu site durante os períodos de pico de venda na temporada.

2. Aproveite o maior número de oportunidades para converter no mobile
Com tantos consumidores não só pesquisando, mas também comprando presentes pelo celular, o Criteo Dynamic 
Retargeting para mobile precisa estar ativado. Para as marcas, é importante usar o Criteo Sponsored Products para aumentar  
a visibilidade nos sites de varejo para mobile. Nossa solução está por trás dos maiores sites de e-commerce do Brasil.

3. Otimize suas estratégias de marketing de busca
O Criteo Sponsored Products ajuda as marcas a aumentarem as vendas, com máxima visibilidade. Além disso, também 
ajuda a melhorar os rankings orgânicos, gerando cliques para páginas de detalhes de produtos a partir de busca paga. 
E o Criteo Predictive Search aumenta o ROI dos seus Product Listing Ads (anúncios de lista de produtos) do Google, 
com o mínimo de esforço, otimização de feeds e machine learning.

4. Impacte o consumidor, não o dispositivo ou o canal
Coloque os dados de CRM em ação com a Criteo para garantir ao consumidor uma experiência de compra perfeita 
em todos os dispositivos. E com uma solução como o Criteo Universal Match, você foca suas atividades de marketing 
em pessoas, não em dispositivos. O Criteo Device Graph é uma ferramenta de atribuição com a qual os profissionais de 
marketing rastreiam o impacto das campanhas digitais, em lojas físicas e online.

5. Aproveite tudo o que o Google Shopping tem a oferecer
O Google Shopping é um poderoso canal para impulsionar as vendas, mas sua complexidade é um desafio constante 
para os profissionais de marketing. E é nesse ponto que o Criteo Predictive Search chega para ajudar: ele permite 
automatizar seus feeds de PLAs e Google Shopping em tempo real, com tecnologia de machine learning.

6. Use as diversas ofertas da Criteo
A Criteo oferece um conjunto completo de produtos de marketing de performance para marcas e varejistas. O Criteo 
Sponsored Products aumenta a visibilidade do produto à medida que consumidores atribulados procuram um caminho 
entre as milhares de opções nos sites de varejo. As marcas se beneficiam com o aumento nas vendas – e os varejistas, 
com a receita incremental. O Criteo Dynamic Retargeting, além de recomendar a melhor oferta de todo o catálogo de 
produtos em tempo real — usando anúncios personalizados para maximizar as vendas —, pode levar os consumidores de 
volta para seu site depois que eles foram embora. A Criteo mantém seus produtos em destaque quando os clientes estão 
prestes a fechar a compra. Levar até o consumidor tudo o que ele precisa para celebrar datas tão especiais? É o que a 
Criteo faz de melhor.

Quer saber mais tendências e dicas para este segundo semestre? Visite:

criteo.com/br/insightsparaofimdeano

http://www2.criteo.com/br/insightsparaofimdeano


Sobre a Criteo

A Criteo (NASDAQ: CRTO), líder em marketing para 
e-commerce, está construindo um ecossistema de alta 
performance para gerar lucros e vendas para varejistas e 
marcas. Os 2.700 membros de equipe Criteo trabalham em 
parceria com 16.000 clientes e milhares de publishers em todo 
o mundo para oferecer performance em escala, conectando 
consumidores ao que eles precisam e amam. Projetado para 
o e-commerce, o Criteo Commerce Marketing Ecosystem vê 
mais de US$ 550 bilhões em vendas anuais.

Para obter mais informações, visite www.criteo.com/br.

http://www.criteo.com/br

