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Esperamos que seja útil 
e ajude você a brilhar 
neste momento, que é 
o mais importante do 
ano para o varejo. 

Este ebook é um 
compilado de Quick 

Wins que a Jüssi 
preparou para 

Black Friday 2019.

Equipe Jussi



ANÁLISE DO CENÁRIO 
BLACK FRIDAY 2018
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Em 2018, a Black Friday representou 1,88% do volume total de visitas 
a sites no ano, um volume 6,5 vezes maior que o registrado no Dia do 
Consumidor.

VARIAÇÃO DE VOLUME DE 
VENDAS MÊS A MÊS

VARIAÇÃO DE VOLUME 
DE VISITAS MÊS A MÊS

Fonte: Social Miner
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Fonte: Social Miner

VENDAS 
MOBILE VS DESKTOP POR CATEGORIA

VENDAS 
CATEGORIA VS GÊNERO
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VOLUME DE

VENDAS

Fonte: Social Miner

24%
76%
Desktop

Mobile

CATEGORIAS EM

DESTAQUE
MÓVEIS
INFORMÁTICA
Desktop

Mobile
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QUEM FOI O CONSUMIDOR
DA BLACK FRIDAY EM 2018?
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PERFIL DEMOGRÁFICO

No Brasil, a faixa etária mais 
representativa na Black Friday 
fica entre os 25 e 34 anos, 
com predominância 
na região Sudeste do país.

Fonte: eMarketer 9



ONDE PESQUISAM SOBRE AS 
MELHORES OPORTUNIDADES?

Fonte: eMarketer

38,9% dos consumidores pesquisam 
ofertas pelas Redes Sociais, seguido 
por Comparadores de Preço (32,9%) 
e E-mails/Notificações (25,2%).
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QUANTO ELES 
PLANEJARAM GASTAR?

 MEIOS DE PAGAMENTO

Fonte: eMarketer / Social Miner

TICKET MÉDIO POR CATEGORIA
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Na próxima Black 
Friday, a maioria 
dos consumidores 
tem como meta a 
compra de produtos 
para uso próprio. 

O CONSUMIDOR BRASILEIRO TRANSFORMA 
BLACK FRIDAY NO DIA DO “EU MEREÇO”
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➔ O número de downloads de 
apps mobile aumenta 223% 
na semana da Black Friday

OS CLIENTES PESQUISAM 
COM ANTECEDÊNCIA

➔ 34% das pessoas que 
compraram na Black Friday 
e Natal são novos clientes

➔ 78% das pessoas voltam a 
comprar na loja, após a primeira 
compra feita na Black Friday

26%
22%
18%

1 mês antes

Na semana que antecede

No dia 
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➔ 98% declararam ter visto ao 
menos um anúncio de ofertas 
da Black Friday.

➔ Categorias comerciais que 
mais ficaram em evidência: 
eletroeletrônicos, 
supermercados e 
lojas de departamento 
on-line.

Fonte: Ipsos

CAMPANHAS DE REDES DE VAREJO 
LIDERAM LEMBRANÇA NA BLACK FRIDAY
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APESAR DE SER A MAIOR DATA DO 
VAREJO, AINDA HÁ MUITA INSEGURANÇA 
E INSATISFAÇÃO COM AS MARCAS NA 
BLACK FRIDAY

★ 46,08%: PARCIALMENTE CONFIÁVEL - 

tem que pesquisar bem para aproveitar 
as ofertas

★ 38,65%: POUCO CONFIÁVEL - 

mesmo pesquisando, a gente cai 
na "Black Fraude"

★ 12,48%: NADA CONFIÁVEL - 

Black Friday no Brasil não dá certo
★ 2,78%: MUITO CONFIÁVEL - 

é possível comprar e aproveitar 
os descontos

Fonte: G1 15



➔ DESCONTOS BASTANTE EXPRESSIVOS

➔ OFERTAS ANTECIPADAS

➔ VOTAÇÃO DE PRODUTOS PREFERIDOS

➔ AÇÕES DE BUZZ

➔ PARCELAMENTO PARA TICKETS ALTOS

➔ FRETE GRÁTIS

➔ CASHBACK/GANHE DE VOLTA

➔ OFERTAS VIA CARTÃO PRÓPRIO

➔ ALAVANCAS MAIS AGRESSIVAS PARA 

COMPRAS NO APP

➔ OFERTAS ESTENDIDAS 

OVERVIEW -
COMO OS 
CONCORRENTES 
ATACARAM 
EM 2018?
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ESTRATÉGIA
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AWARENESS

CONSIDERAÇÃO

CONVERSÃO

LOYALTY

NOVOS CLIENTES

ESTRATÉGIA 
APLICADA AO FUNIL

CADASTRO

CADASTRO

BLACK 
FRIDAY

BLACK 
WEEKEND

CONVERSÃO

PÓS BLACK FRIDAY

BLACK WEEK



AWARE
NESS

ESTRATÉGIA DE 
COMUNICAÇÃO FASE A FASE

AWARENESS CONSIDERAÇÃO BLACK FRIDAY BLACK WEEKENDBLACK WEEK

AUMENTAR O 
CONHECIMENTO DE MARCA

GERAÇÃO DE NOVOS LEADS

01 A 19/10 20/10 A 23/11 24 A 28/11 29/11 30/11 E 01/12

- CAPTAÇÃO DE LEADS
-REENGAJAMENTO DE BASE

- APRESENTAÇÃO, BENEFÍCIOS E 
PORTFÓLIO

- CONTEÚDO EDUCATIVO SOBRE BF
- TODA COMUNICAÇÃO DIRECIONA PARA 

A LP

FAZER COM QUE O SITE SEJA UM 
DOS PRINCIPAIS CANAIS DE 

BUSCA POR PRODUTOS NESSE 
WARM UP.

GERAÇÃO DE LEADS

AQUECER A BASE E JÁ 
FOCAR EM CONVERSÃO

-COMUNICAÇÃO “DE/POR”
-ALAVANCAS PROGRESSIVAS

-CASHBACK/GANHE DE VOLTA
-CUPOM DE DESCONTO PARA FRETE

-SELO DE CONFIANÇA
-ARGUMENTO DO 13º SALÁRIO

-COMBOS DE PRODUTOS 

-ANTECIPAÇÃO DE OFERTAS
-DEIXE SEU CADASTRO E GARANTA 

VANTAGENS EXCLUSIVAS ANTECIPADAS 
(CUPOM DE DESCONTO)

-COMUNICAÇÃO LEVA PARA A LP

CONVERSÃO REENGAJAR BASE E 
CONVERSÃO

-COMUNICAÇÃO “DE/POR”
-ALAVANCAS PROGRESSIVAS

-CASHBACK/GANHE DE VOLTA
-CUPOM DE DESCONTO PARA FRETE

-SELO DE CONFIANÇA
- 13º SALÁRIO

-COMBOS DE PRODUTOS 

-OFERTAS PRORROGADAS
-CUPOM DE DESCONTO PARA FRETE

-SELO DE CONFIANÇA
-13º SALÁRIO

-COMBOS DE PRODUTOS
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FASE AWARENESS
01 A 19/10

 ❏ Objetivo 1: Aumentar o conhecimento da marca

❏ Estratégia
❏ E-mails Aspiracionais:

❏ Comunicação que cause desejo e visitas (conteúdo, ambientes, 
Pinterest, etc.);

❏ Se possível trabalhar com produtos que serão destaque na BF.
❏ E-mails Educativos: 

❏ Como comprar na Black, pesquisa de preço, compra segura, etc.
❏ E-mails Pesquisa:

❏ Perguntar para a base sobre intenção de compra, benefícios preferidos, 
categorias, faixa de preço (isso dará insumos para a estratégia).
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FASE AWARENESS
01 A 19/10

❏ Objetivo 2: Gerar Leads

❏ Estratégia
❏ Landing Page:

❏ Página temática no site, com countdown e conteúdo, convidando os 
visitantes a se cadastrarem para receber ofertas antecipadamente.

❏ LeadAds: 
❏ Captura de leads via Redes Sociais também com mote de BF.

❏ Porteiro:
❏ Incluir um “pop-up” temático no próprio site (que é uma estratégia 

muitas vezes evitada, por supostamente atrapalhar a usabilidade do 
site, mas que pode ser programado para aparecer quando o visitante faz 
um movimento de fechar ou sair da página).
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FASE AWARENESS
01 A 19/10

❏ Objetivo 3: Reengajar Base

❏ Estratégia
❏ Régua de Reengajamento:

❏ Fazer um e-mail totalmente em texto HTML, sem imagens, com apelo 
emocional/não promocional, convidando a base a voltar a abrir os 
e-mails para ter as melhores ofertas na BF;

❏ Este e-mail em HTML tem potencial de cair na caixa principal dos 
clientes, e não na caixa de promoções, tendo uma taxa de abertura 
muito maior;

❏ Fatiar a base desengajada e disparar esta campanha diariamente 
para pequenas quantidades (cerca de 10% do volume da base engajada), 
para não comprometer a entregabilidade do IP;

❏ Idealmente não colocar esta base reengajada em e-mails blast 
diários.

;
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FASE CONSIDERAÇÃO
20/10 A 23/11

 ❏ Objetivo 1: Aquecer a base / Construir credibilidade 
(momento: 1 mês antes da BF, período em que muitas pessoas já estão acessando 
o site só para pesquisar).

❏ Estratégia
❏ Régua de aquecimento:

❏ Fazer uma régua semanal com dicas de como aproveitar melhor a BF, 
diferenciais e vantagens de comprar no site, como fazer uma lista de 
desejos, reviews de compradores, como fazer uma compra segura, 
como pesquisar preços, como achar as melhores ofertas (selos), 
compromisso de entrega, atendimento, etc., para trabalhar a 
credibilidade da marca e diminuir a sensação de “Black Fraude”, que 
mais da metade dos consumidores relata.
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FASE CONSIDERAÇÃO
20/10 A 23/11

 ❏ Objetivo 2: Gerar expectativa
(momento: 1 mês antes da BF, em que muitas pessoas já estão acessando o site só 
para pesquisar).

❏ Estratégia
❏ Ofertas antecipadas:

❏ Na última semana antes da BF, antecipar uma oferta por dia com 
preço de BF, usando gráfico de histórico de preço e countdown;

❏ Esta é uma maneira de gerar sensação de exclusividade para a base de 
e-mail e antecipar vendas para não perdê-las para mídias com natureza 
“last touch”, como Buscapé e Google Shopping.
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FASE BLACK WEEK / BLACK FRIDAY
24/11 A 29/11

 ❏ Objetivo: Conversão

❏ Principais bases: Leads novos, compradores BF 2018, reengajados, pessoas que 
navegaram no último mês e não converteram (pesquisadores), apaixonados.

❏ Antecipação:
❏ Antecipar  para sua base principal e mais leal algumas ofertas da BF 

horas antes da virada total;
❏ Esta é uma maneira de gerar sensação de exclusividade para a base 

de e-mail e antecipar vendas para não perdê-las para mídias com 
natureza “last touch”, como Buscapé e Google Shopping.
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FASE BLACK WEEK / BLACK FRIDAY
24/11 A 29/11

 ❏ Objetivo: Conversão

❏ Principais bases: Leads novos, compradores BF 2018, reengajados, pessoas que 
navegaram no último mês e não converteram (pesquisadores), apaixonados.

❏ Calendário: No dia “D” trabalhamos com até 3 disparos
❏ Começou!: Um e-mail para a base op-tin inteira com as principais 

ofertas - bem na hora da virada;
❏ Segmentado: Hora de trabalhar suas segmentações (navegação por 

categoria, NBO, cross sell e up sell baseado na última compra, ticket 
médio, etc.);

❏ Últimas Horas: Um bom momento para avaliar produtos que estão 
performando bem no site e não saíram nos disparos anteriores.
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FASE BLACK WEEK / BLACK FRIDAY
24/11 A 29/11

 ❏ Objetivo: Conversão

❏ Outras Oportunidades:
❏ Carrinho abandonado: se preparar para ter à mão uma base de 

carrinho abandonado, para ativar com benefícios - caso seja necessário;
❏ SMS: Comunicar com a base que não está engajando com os e-mails;
❏ Usar cupom de primeira compra, para levar novos usuários para a 

experiência de compra do site e rentabilizar ao longo do tempo, já que 
78% das pessoas que compram na BF voltam a comprar, conforme 
levantamento apresentado anteriormente, o que ajuda no LTV.
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FASE BLACK WEEKEND
30/11 E 01/12

 ❏ Objetivo: Conversão

❏ Estratégia
❏ Geralmente é um momento em que não se pode prever os produtos 

que ainda terão estoque ou preços que poderão ser mantidos, então 
uma comunicação genérica, sem produtos específicos, com aquela 
chamada de “ofertas prorrogadas” (para as pessoas que deixaram para 
depois ainda) pode trazer ótimos resultados;

❏ Um e-mail de agradecimento para quem comprou na BF é uma ótima 
maneira de fidelizar seus consumidores e rentabilizar ao longo dos 
meses.
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OUTROS INSIGHTS
❏ Testes A/B: Amplifique seu potencial descobrindo o que tem funcionado 

melhor para desenhar sua estratégia da BF.

❏ Subject (número de caracteres, tipo de assunto, uso de emoji, uso de 
desconto, curiosidade, uso da marca, etc.);

❏ Horário de disparo;
❏ Melhor layout;
❏ Engajamento por recência de abertura.

❏ Entregabilidade: Como já entramos em um momento de “compra 
represada”, ou seja, as pessoas já escolhem esperar um pouco mais para 
comprar na BF, faz sentido também manter uma estratégia de e-mail mais 
conservadora para ter margem de agressividade na BF. Em especial, que 
garanta um SRD de pelo menos 35% até a BF.
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3
0

jussi.com.br/

Gostou?
Tem mais de 
onde veio isso!
A Jüssi é um híbrido de agência de performance e consultoria com 
mindset totalmente data-driven que está inovando no universo do CRM.

Entre em contato para batermos um papo sobre como uma boa 
estratégia de CRM pode mudar seu business!


