Computadores
Títulos
Um bom título para ofertas de produtos de computador pode ajudar os clientes a ter mais
segurança na hora da compra. Use a seguinte orientação para criar um bom título.

 Use uma descrição boa o suficiente para que o cliente baseie a decisão da compra nas
informações do título.

 Os títulos devem ter até 150 caracteres.
 Coloque a primeira letra de cada palavra em formato maiúsculo (a menos que o nome do
produto ou do fornecedor seja deliberadamente escrito em letras minúsculas). Caso
você não saiba exatamente o nome do produto, consulte o site do fabricante.

Formato do título
[Notebook/Desktop] + [Fabricante] + [Série] + [Nº do modelo] + [Tamanho da tela do notebook]
+ ("Processador" [Nome do processador] + [Tipo de processador] + [Velocidade do processador],
[RAM], [Disco rígido], [Sistema Operacional]) + [Cor (se aplicável)]
Evite as seguintes práticas quando for criar um título para o produto:

 Uso de palavras de marketing, como "elegante", "leve", "genuíno" ou "original".
 Inclusão de informações de condição, como "Novo", "Reformado", "Remanufaturado".
 Uso do termo "Fabricante original do equipamento (OEM)" no título. Isso pode causar
confusão para os clientes.

 Menção da cor no título, a menos que seja um recurso especial do produto, como uma

edição limitada em que a cor é importante. (por exemplo, "Microsoft Wireless Notebook
Optical Mouse 3000--Cor de rosa choque").
 Inclusão de informações sobre garantia no título. (por exemplo, "com garantia de Troca
vitalícia").
Exemplos corretos:

 Notebook Toshiba Satellite U405D-S2848 13,3" (Processador AMD Turion X2 Dual Core

RM-70 2,0 GHz, 3 GB de RAM, Disco Rígido de 250 GB, Unidade para DVD, Vista
Premium) Fusion
 Notebook Apple MacBook Pro MB133LL/A 15,4" (Processador Intel Core 2 Duo Processor
2,4 GHz, 2 GB de RAM, Disco Rígido de 200 GB, Superunidade de DVD/CD)
 Notebook Sony VAIO VGN-SR140E/P 13,3" (Processador Intel Core 2 Duo P8400 2,26 GHz,
3 GB de RAM, Disco Rígido de 250 GB, Vista Premium) Rosa
 Computador Desktop HP Pavilion M9350F (Processador AMD Phenom X4 9850 2,5 GHz, 6
GB de RAM, Disco Rígido de 750 GB, Unidade de DVD, Vista Premium)

Marcadores
Inclua descrições adicionais de seus produtos na seguinte ordem:
Marcador

Descrição

Exemplo

1

Sinopse geral do produto

Tablet com caneta e conexão
USB

2

Recurso importante

1,024 níveis de sensibilidade à
pressão

3

Recurso secundário

Botões de atalho
personalizáveis do menu

4

Materiais e construção (se for ou não importante,
pode inserir outro recurso)

Camada espessa e durável

5

Informações de garantia ou acessórios

Garantia vitalícia limitada

Descrição do produto
Siga a orientação abaixo para criar uma descrição de produto correta:

 Seja conciso, sincero e amigável
 Concentre-se nas propriedades exclusivas do produto
 Não mencione concorrentes
 Destaque as melhores aplicações do produto
 Verifique a ortografia e a gramática
Exemplo:
Em sua mesa, a tecnologia laser avançada oferece a você um acompanhamento preciso e resposta
instantânea. No ar, o inovador sensor de movimento Freespace transforma os movimentos das
mãos em controles de cursor naturais e ágeis. Relaxe para ouvir músicas, acessar fotos ou
navegar pela Web, seja em sua mesa ou do outro lado da sala. O controle intuitivo de navegação e
clique oferece um jeito mais fácil e natural de curtir suas mídias favoritas. Com alcance de
operação de 9 metros, você acessa as mídias de qualquer lugar da sua sala.

Informações sobre garantia
Inclua informações precisas sobre garantia nas listas com marcadores e/ou descrições e
comentários das ofertas de produtos. Para publicar produtos com o tipo de condição "Novo", a
garantia do fabricante original, se houver, deve ser aplicada (acesse Diretrizes de condição). Não
indique que o produto tem garantia do fabricante válida se isso não for verdade. Não indique que o
uso do acessório "não anulará a garantia" do dispositivo de base.
Exemplo de informação de garantia proibida:
A bateria de reposição Techno para modelos Dell Inspiron não anula a garantia do fabricante
original.

