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    Se você tem um e-commerce, já deve estar mais do 
que familiarizado com a Black Friday e digo mais: Se você 
baixou esse e-book, é porque você quer vender mais 
esse ano. Nosso trabalho? Te direcionar para um Black 
Friday altamente lucrativo e antes disso, que tal se 
familiarizar um pouco mais com o que é o Black Friday?

          Black Friday, é um termo em inglês que significa 
“Sexta Feira Negra” que é a sexta-feira depois do Dia de 
Ação de Graças (Thanksgiving Day). É a última 
sexta-feira do mês de novembro e já é um costume 
americano as lojas ofertarem produtos com promoções 
bastante vantajosas para o consumidor.

        A primeira Black Friday no Brasil aconteceu no dia 
28 de novembro de 2010 reunindo mais de 50 lojas do 
varejo nacional e foi 100% online.

        Hoje, a Black Friday se tornou um evento muito 
popular no Brasil e a grande maioria dos consumidores se 
programam e acompanham as variações de preços para 
pegar as melhores oportunidades e, se o consumidor, 
você tem que se preparar ainda mais, certo?

        A Black Friday é uma época onde você consegue 
alcançar faturamentos astronômicos e para isso que 
elaboramos esse e-book! Se você aplicar o conteúdo 
desse e-book, com certeza seu Black Friday desse ano 
vai ser um sucesso! 
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    Antes de preparar sua loja virtual, temos que 
preparar a sua estrutura física para atender a demanda 
que sua loja virtual trará, então se atente aos seguintes 
pontos:

Preparação do seu time

        A Black Friday é um período de alta demanda então 
prepare sua equipe, tanto tecnicamente como 
psicologicamente. Faça treinamentos, simulações, 
demonstre para eles o que esperar desse dia, até porque, 
ninguém gosta de surpresas no trabalho, não é mesmo?

        Além disso, o volume de atendimento ao cliente 
será muito maior. Muitos contatos serão feitos, querendo 
saber mais sobre as promoções, então prepare uma 
equipe para atender essa demanda.

Negocie com seus fornecedores

        Você vai ter muito mais vendas que o normal, então 
você não pode correr o risco de não ter produtos o 
suficiente para atender seu público. Negocie com seus 
fornecedores um preço melhor por uma maior quantidade 
de produtos e formas de pagamentos mais vantajosas 
para você, para assim atender a demanda.

MAS CUIDADO!

5



    Não comprometa seu capital de giro nessa 
negociação, mesmo precisando de muitos produtos para 
esse período, a saúde do seu negócio precisa ser 
preservada.

Estoque congelado

        Você provavelmente tem alguns produtos aí que 
não estão vendendo bem, certo? Devido ao grande 
tráfego que o Black Friday proporciona à sua loja, colocar 
uma promoção atraente nesses produtos, para 
rentabilizar o estoque parado é uma excelente estratégia.

Descontos estratégicos

        Black Friday, não é Black Friday sem descontos 
atraentes, mas todo desconto precisa ser estratégico. 
Calcule muito bem a margem que você tem sobre cada 
produto para saber o quanto de desconto você pode 
oferecer aos seus clientes. 

        Você pode utilizar os descontos acumulativos 
também, ou seja, na compra de 2 ou mais produtos os 
descontos são maiores. 

    Além disso, monte kits de produtos com descontos. 
Essas pequenas estratégias instigam seu cliente a 
consumir mais.

6



    Um último cuidado que precisa ser tomado é na 
questão dos preços. O termo “Black Fraude” ficou 
bastante comum entre o público por uma má prática que 
é aumentar o preço dos produtos semanas antes da Black 
Friday e no dia diminuir o valor, voltando para o preço 
original, ou seja, não existe desconto nesse caso, então 
garanta que os descontos são reais e vantajosos para seu 
cliente.cliente.

Frete

    Os correios e transportadoras sempre estão 
sobrecarregados nessa época, então você precisa estar 
preparado para um alto volume de postagens e garantir 
que seus meios de entrega atenderão a demanda. 
Não tem nada que irrite mais o cliente do que prazos de 
entrega que não são cumpridos. Então seja bem claro 
com seu cliente sobre os prazos de entrega e garanta que 
a entrega será feita no prazo.

Estude o desejo do seu público-alvo

        Com certeza existem produtos que são objetos de 
desejo do seu público e eles esperam ansiosos pelo Black 
Friday para saciar esse desejo. Sabendo disso, você 
consegue estimar melhor como abastecer seu estoque 
com os produtos mais desejados do seu público
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Histórico de vendas

    Utilize o histórico de vendas desse período nos 
anos passados, para estimar o quanto de estoque você 
precisa ter para a tender a demanda. 

        A cada ano que passa, a Black Friday tem faturado 
mais e a tendência é que esse ano o mesmo aconteça, 
então esteja preparado para vender muito!
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Revise o SEO

    SEO é a sigla para Search Engine Otimization 
(Otimização dos Motores de Busca). Através de palavras 
e termos chave, você aumenta o tráfego orgânico (não 
pago) da sua loja.

        Uma revisão contínua do SEO nas semanas que 
antecedem a Black Friday é essencial para garantir um 
tráfego maior na sua loja virtual.

    Revise e melhore as descrições dos seus produtos, 
categorias e loja para garantir que sua loja será 
facilmente encontrada pelas ferramentas de busca.

Garanta o bom desempenho da sua loja

        Se a sua loja virtual ficar lenta com o tráfego 
intenso que a Black Friday proporciona, provavelmente 
seus clientes vão desistir da compra e procurar outra loja 
de responda melhor.

    Otimize o formato das imagens, cheque a 
qualidade do seu servidor de hospedagem e capacidade 
da sua loja e que o certificado SSL esteja sempre ativo.

        Busque por falhas e as corrija para que na grande 
data, você converta o maior número de vendas possível.
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    Além disso, garanta que sua loja tenha um alto 
desempenho na versão mobile (celular), pois hoje a 
maioria das pessoas fazem compras pelo celular.

Garanta a segurança

    Muitos hackers podem tentar se aproveitar da data 
para invadir sua loja virtual para atrapalhar o desempenho 
da sua loja e até mesmo tentar roubar seu faturamento!

        Tenha certeza que os sistemas de segurança da 
sua loja virtual estão corretamente configurados e prontos 
para proteger o seu negócio.
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Comunicação Visual

        Trabalhe a comunicação visual da sua loja e 
produtos para aumentar as chances de conversão. Uma 
comunicação visual bem construída, com gatilhos 
mentais que instigam o sentimento de urgência podem 
ser o fator decisivo na hora do cliente decidir se compra 
ou não.

        Invista também em boas fotografias do seu 
produto, pois imagens mais agradáveis aos olhos, fazem 
com o que cliente deseje mais o produto.

        Outra estratégia interessante é colocar um 
cronômetro na sua loja, para gerar o sentimento de 
antecipação no seu cliente. A ansiedade em saber que dia 
X terá uma promoção imperdível na sua loja, fará com 
que ele não esqueça de você quando a Black Friday 
chegar.

        Usar vitrines personalizadas para cada cliente 
aumenta a chance de converter vendas também, já que 
provavelmente esses produtos são também de interesse 
do seu cliente.

Formas de Pagamento

        Garanta que você tenha muitas formas de 
pagamento para oferecer para seu público, para atender 
diversos perfis diferentes de comprador.
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    Ofereça também descontos diferenciados para 
diferentes formas de pagamento, como por exemplo: Um 
desconto maior para o pagamento à vista em boleto. Você 
pode até diminuir um dia no vencimento do boleto para 
assim receber mais rápido.

Estratégia de marketing

        Como dizem: O marketing é a alma do negócio. Por 
mais bem estruturado que seu negócio e loja virtual 
estejam, não adianta se as pessoas não te encontrarem!

    Então sente e invista bastante tempo elaborando 
sua estratégia de marketing. Existem algumas 
ferramentas de marketing digital que você utilizar para 
gerar tráfego pago na sua loja e elas são:

E-mail marketing – Lembre seu cliente que a sua 
loja terá descontos imperdíveis na Black Friday. 
E-mails com banners e prévias dos descontos que 
eles podem ter, vai gerar expectativa no seu público e 
deixar ele mais propenso a comprar;

CampanhasCampanhas nas redes sociais – Facebook Ads, 
Instagram Ads, YouTube e etc. Essas campanhas de 
marketing conseguem atrair um grande público para 
sua loja, então as planejar e otimizar, podem 
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    Se você utiliza de outras ferramentas de marketing, 
cheque o histórico de campanhas que você já executou 
para saber quais são as ferramentas que convertem mais 
e esteja sempre antenado para saber novas ferramentas 
que podem melhorar o tráfego da sua loja.

levar uns 3 meses para converter legal, então se você 
não as utiliza ainda, corra para poder usufruir delas 
na Black Friday!

GoogleGoogle Ads – Sabe quando você busca algum 
produto e aparecem aquelas lojas no topo da página? 
Então, é isso que o Google Ads faz por você. O 
google é o buscador mais utilizado pelas pessoas 
atualmente, então aproveite dessa ferramenta para 
aumentar seu faturamento
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    Por mais lucrativa que a Black Friday possa ser, 
lembre-se que ela tem que ser utilizada como uma 
ferramenta de fidelização do seu cliente, então atenda 
com esmero seu cliente, tanto na venda como no 
pós-venda.

AtendaAtenda seu cliente como ele deseja ser atendido e 
demonstre o quão importante ele é pra ti. Uma estratégia 
simples para fidelizar o cliente pós Black Friday, é 
oferecer um cupom “ressaca” que oferece um desconto 
ou um frete gratuito numa próxima compra depois da 
Black Friday.

Enfim,Enfim, faça tudo que estiver ao seu alcance 
para garantir que seu cliente volte depois do 

Black Friday.

17



Fique De Olho Nas
Nossas Dicas

www.yourcommerce.com.br

@yourcommerce

Gostou desse conteúdo?
Visite o Nosso Site Assine a Nossa Newsletter 
e Receba Mais Informações Sobre Black Friday
e Siga-nos Nas Redes Sociais.


