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A Black Friday é uma das datas mais aguardadas do varejo 
mundial. E, em 2019, ela promete fazer a alegria dos lojistas 
brasileiros mais uma vez. Mas é necessário estar preparado.

O crescimento projetado das vendas este ano é de 4%, o 
que significa passar dos R$ 13 bilhões em 2018 para R$ 13,5 
bilhões. Esses dados, obtidos pela consultoria GfK, mostram 
uma melhora tímida na confiança do mercado e na perspec-
tiva de lucros.

Se a jornada para uma Black Friday de sucesso já não é fácil, 
um cenário econômico desafiador como esse exige um pla-
nejamento ainda mais cuidadoso. É aqui que entra o guia que 
você está lendo agora. 

Com orientações e dicas de especialistas, você vai estar mais 
preparado para disputar a atenção do cliente e bater as me-
tas definidas pelo seu time. O conhecimento reunido aqui 
foi pensado para ser acessível e facilmente endereçável, de 
modo a acompanhar você por todo o caminho, minimizando 
imprevistos e melhorando resultados.

Então, vamos juntos construir o caminho para sua melhor 
Black Friday. 

Boa leitura e boas vendas!

Introdução
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A Black Friday é a principal data do varejo eletrônico brasi-
leiro. Mas o que começou há 10 anos como um movimento 
quase exclusivamente digital, agora já ocupa lugar de des-
taque no calendário do comércio como um todo.

Aproveitar todo o potencial de vendas da Black Friday, no en-
tanto, exige que o lojista se prepare com antecedência. Isso 
porque a expectativa é alta: as pessoas costumam economi-
zar durante o ano para aproveitar descontos, comprar itens 
de desejo ou até mesmo garantir os presentes de Natal.

Esse comportamento reflete no volume de buscas por pa-
lavras-chave relacionadas tanto à Black Friday quanto aos 
produtos, que aumenta bastante a partir de outubro. Como 
resultado, o CPC (custo por clique) e o CPM (custo por mil 
impressões), os principais parâmetros de cobrança de mídia 
digital, ficam mais altos nessa época. E é por isso que um 
bom planejamento e execução da campanha vai fazer toda 
a diferença para alcançar sua metas.

Planejamento 
de marketing
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Nenhum planejamento vai ser bem-sucedido se você não 
souber os objetivos que deseja alcançar e as metas que pre-
cisa atingir. Sem uma definição muito clara de tudo isso, não 
é possível criar uma estratégia eficiente.

No contexto do comércio, seja ele B2C, B2B ou B2E, normal-
mente os objetivos de uma grande campanha giram em torno 
do aumento do faturamento. Mas variações desse tema, 
como aumentar o ticket médio, melhorar as taxas de con-
versão ou expandir a participação de uma categoria de pro-
dutos específica, também podem estar nos seus planos.

Portanto, defina onde você quer chegar para descobrir o me-
lhor caminho a ser tomado. Desenhar o plano estratégico e 
tático vai ficar bem mais simples depois disso.

“Defina onde 
você quer chegar 
para descobrir o 
melhor caminho a 
ser tomado.”

Definindo objetivos 
e metas
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Para muitas marcas, Black Friday é sinônimo de performance: 
meta, conversão e KPIs parecem guiar o caminho da maioria 
das estratégias. Mas algumas empresas já estão combinando 
esse foco com estratégias de topo de funil. Além da recor-
rência, por que não trabalhar a aquisição de novos clientes?

A lógica de funil de vendas pode ser resumida em três mo-
mentos básicos: descoberta do problema, consideração da 
solução e conversão do cliente. É na etapa da descoberta, 
também conhecida como topo de funil, que sua loja pode 
usar táticas de comunicação para atrair novos clientes.

Por exemplo, você pode primeiro trabalhar teasers com men-
sagens que vão estimular a curiosidade e gerar expectativa 
no público. Ou já começar divulgando algo que chame a aten-
ção de pessoas que não conhecem sua loja ou que ainda não 
efetuaram uma compra. 

Entre branding e 
performance, fique 
com os dois
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As ações de topo de funil cumprem o papel duplo de iniciar a 
jornada de aquisição de novos consumidores e de comunicar 
seus diferenciais de marca. Elas reforçam o posicionamento 
da sua empresa no mercado e na cabeça das pessoas, aju-
dando a construir uma imagem alinhada aos seus valores. 

É a coerência (e o reforço) desses pontos que lança as bases 
para um relacionamento verdadeiro e duradouro entre clien-
te e empresa. Esse é o ponto de virada para um faturamento 
recorrente maior.

As lojas que perceberam isso adicionaram o topo de funil ao 
seu planejamento de campanhas digitais e têm tido resulta-
dos bastante expressivos. Afinal, uma marca bem construída 
e alinhada ao seu público impulsiona o faturamento.
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Pensando em um cronograma, você pode dividir as etapas 
de funil (topo, meio e fundo) para montar um calendário das 
ações. Essa organização ajuda a ter maior clareza não apenas 
sobre o investimento em mídia, mas também na preparação 
da loja para um fluxo maior de pedidos ou visitas no site.

Aqui na VTEX, por exemplo, estamos estruturando uma cam-
panha que segue a estrutura abaixo:

O calendário de ações

Mas você pode estruturar sua campanha da melhor forma 
para atender aos seus objetivos. Se a ideia é atingir um públi-
co novo, você vai precisar de mais tempo e investimento no 
topo do funil. Mas se a intenção é trabalhar a base de clientes 
ou as pessoas que já interagiram com sua loja, então o peso 
maior tem que ser dado ao meio e ao fundo.

Pré-black Friday 1 (35 a 30 dias antes)

Pré-black Friday 2 (30 a 15 dias antes)

Black Friday (sexta a segunda)

Pós-Black Friday  
(até 10 dias após)
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Com a estrutura definida e o cronograma montado, é hora de 
fazer o planejamento de mídia. É importante escolher com 
cuidado os canais que você vai utilizar na campanha de funil 
para garantir que o público-alvo vai ver seus anúncios. Outro 
ponto que merece atenção é que cada canal tem formatos 
específicos. Assim, você vai precisar adaptar a mensagem a 
cada um deles. 

Utilize o objetivo da campanha para ajudar a definir os prin-
cipais canais e o papel que eles vão ter nas etapas do funil. 
Como os atuais caminhos de conversão estão cada vez mais 
robustos, com vários pontos de contato até chegar na venda 
propriamente dita, também vale a pena fazer uma análise de 
atribuição na hora de decidir quais serão as mídias de topo, 
meio e fundo. 

Mas lembre-se: o ideal é sempre cobrir todos os momentos 
da jornada, dando a devida atenção para cada etapa do funil.

Escolhendo os canais
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Depois de montar o planejamento e definir os objetivos, as 
metas e a operacionalização da campanha, você precisa 
saber como está sua performance. Com todos os anúncios 
publicados ou agendados, acompanhar métricas em tempo 
real se torna fundamental para agir rápido: seja para trocar 
um anúncio ou impulsioná-lo ainda mais. 

Para isso, você precisa configurar corretamente sua plata-
forma de análise e monitoramento (como o Google Analytics, 
por exemplo). Faça testes com as tags de conversão e re-
marketing para conferir se estão implementadas e disparan-
do em todas as páginas sem nenhum erro. 

Medindo os resultados
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Na segunda-feira seguinte à Black Friday, acontece a Cyber 
Monday. A data, que ainda está começando a se consolidar 
no Brasil, é uma excelente oportunidade para manter o clien-
te engajado e aumentar seu faturamento. 

Por isso, vale a pena montar uma estratégia exclusiva para a 
data. Uma possibilidade é direcionar seus esforços de mídia 
para impactar os usuários que efetuaram compras na sexta-
-feira, oferecendo produtos complementares. 

Com esse remarketing bem segmentado, você tem chances 
maiores de emplacar novas vendas com quem já é cliente da 
sua loja. E, com os descontos certos, você pode usar a Cyber 
Monday para fazer girar produtos que ainda tenham sobrado 
no seu estoque.

Pós-Black Friday: 
Cyber Monday

“Uma excelente 
oportunidade 
para manter o 
cliente engajado.”
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Assim que a Black Friday e a Cyber Monday tiverem passa-
do, é hora de levantar dados e gerar relatórios. Compare 
os números obtidos com as metas que você tinha definido 
durante o planejamento da campanha. 

Ao fazer isso, você vai identificar o que deu certo e onde pre-
cisa melhorar. Essa análise cuidadosa vai trazer aprendizados 
importantes para a campanha do ano seguinte: a estratégia 
vai ficar ainda mais estruturada e você vai poder definir metas 
de crescimento mais realistas.

Depois da campanha, 
vem a análise
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De nada adianta você montar uma campanha de marketing 
incrível, com mídias muito bem planejadas, se sua operação 
não estiver pronta para atender à demanda que vai ser ge-
rada. Por isso, é fundamental você olhar com atenção para 
cada área, processo e aspecto da sua empresa.

Com todas as engrenagens bem azeitadas e rodando como 
deveriam, você vai garantir o melhor aproveitamento da 
Black Friday.

Planejamento 
operacional

Você não deve negligenciar nenhum ponto da preparação para 
a Black Friday. Mas preço e promoção são os aspectos que 
vão dar mais visibilidade para sua loja. Uma estratégia bem 
definida é fundamental para o sucesso da sua campanha.

A última sexta-feira de novembro é a época em que as pes-
soas buscam os maiores descontos. E é através deles que 
você vai atrair tráfego para seu site ou loja física, conquistar 
novos clientes e bater suas metas.

Preço & promoção
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Escolher quais produtos vão entrar na promoção de Black 
Friday depende diretamente dos seus objetivos. Você pode, 
por exemplo, optar por uma estratégia de queima total se 
quiser renovar completamente o estoque para as festas de 
fim de ano. 

Caso essa não seja sua intenção, você deve escolher um grupo 
de produtos que será trabalhado durante a Black Friday. Eles 
vão ser o foco das suas ações e vão servir de incentivo para o 
público incluir no carrinho itens que não estão com desconto.

Por exemplo, você pode criar promoções mais agressivas 
para os artigos menos vendidos e, assim, liberar estoque para 
os best sellers. Ou fazer o inverso: promoções com foco nas 
mercadorias mais populares. Nesse caso, a ação vai reforçar 
a imagem da sua loja como referência em determinado tipo 
de item, fazendo com que as pessoas pensem nela quando 
precisarem do produto em questão.

O importante aqui é ter clareza do que você quer alcançar, 
tanto em relação à Black Friday quanto em relação ao seu 
negócio e à sua marca de forma geral.

Selecionando os produtos
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Planejar sua estratégia de preços e as mecânicas de pro-
moção merece um cuidado especial. Depois de selecionar 
os produtos que vão ser vendidos com desconto, é hora de 
fazer as contas.

Defina a redução da margem de lucro que você está disposto 
a ter. Separar os produtos em faixas de desconto pode ser 
interessante. Por exemplo, você pode vender itens a preço 
de custo ou bem próximo dele. Eles vão ser seus chamarizes: 
produtos que vão de fato atrair os clientes para sua loja ou site. 

Os outros artigos devem ser colocados em outras faixas de 
desconto para preservar um pouco do lucro, ao mesmo tem-
po que ainda serão vantajosas aos olhos do público. Mas 
lembre-se de que quanto maior o desconto, menor deve ser 
o sortimento de produtos escolhido para recebê-lo. 

Investir tempo na estratégia do mix de produtos que vai ser 
trabalhado na promoção é fundamental para garantir a equa-
ção ideal entre preço, margem operacional e velocidade do 
giro dos produtos.

Definindo os preços
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As pessoas mudaram seus hábitos de consumo. Com a crise 
econômica e o desemprego de anos recentes, as pessoas 
aprenderam a pesquisar bem antes de efetuar uma compra. 
A decisão de compra se dá pelas avaliações feitas na inter-
net, pelos comparadores de preço e indicações de amigos.

Portanto, a definição de preços vai ser fundamental para 
o sucesso das suas vendas. Se o desconto não for bom o 
suficiente ou, pior, se for considerado uma “Black Fraude”, 
as pessoas vão saber e não vão comprar. 

Por isso, nunca considere subir os preços semanas (ou me-
ses) antes para voltar ao patamar normal durante a Black 
Friday e dizer que seus produtos estão com desconto. Isso 
vai arruinar a reputação da sua loja, além de gerar problemas 
com o Procon por ferir os artigos 37 e 67 do Código de Defesa 
do Consumidor.

Não seja parte da “Black Fraude”
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Existem muitos tipos diferentes de promoção: frete grátis, 
compre um e leve outro, desconto progressivo etc. E você 
pode usar qualquer uma dessas mecânicas para impulsionar 
suas vendas na Black Friday.

Você também pode criar condições especiais para certos 
meios de pagamento. Incentivar compras à vista no cartão, 
por exemplo, pode ser uma boa alternativa ao boleto. É co-
mum que as pessoas fechem pedidos em sites diferentes 
usando boletos para, assim, “segurar o preço” dos produtos 
enquanto avaliam qual é a melhor oferta. Essa prática prende 
o estoque por um tempo, impedindo que o item seja vendido 
para outro consumidor. Oferecer condições especiais para 
pagamentos à vista no cartão é uma forma de minimizar os 
efeitos desse comportamento.

O único ponto que você deve ter em mente é: indepen-
dentemente das regras escolhidas, mantenha-as simples. 
Quanto menos camadas de complexidade você adicionar 
às suas mecânicas promocionais, mais fácil será validar se 
as condições estão sendo aplicadas. Sem contar que seu 
cliente não terá dúvidas e não vai sentir como se sua loja 
estivesse tentando dificultar a aplicação das vantagens. 

Escolhendo mecânicas
de promoção
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Lembra da Black Fraude? Mecânicas muito complexas fazem 
com que as pessoas fiquem desconfiadas e hesitem em re-
alizar a compra.

Por fim, configure as promoções e ative-as um pouco antes 
do início da Black Friday. Isso vai dar tempo para você con-
ferir se tudo está funcionando como deveria, da exibição na 
prateleira até o faturamento do pedido.

Escolhendo mecânicas
de promoção
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Agora que você definiu o escopo da sua promoção de Black 
Friday, é hora de preparar o estoque e planejar os fluxos de 
logística. Esse passo é fundamental para evitar rupturas de 
estoque e diminuir a frustração dos clientes com prazos de 
entrega não cumpridos. 

A primeira medida a tomar é avaliar a quantidade de itens 
disponíveis em estoque, principalmente aqueles que serão 
os destaques das suas ações promocionais. Garantir uma 
boa quantidade dos produtos chamarizes é importante para 
que as pessoas continuem visitando sua loja durante todo o 
período de promoção.

Claro, se sua estratégia for de queima total, você não vai pre-
cisar se preocupar tanto com a quantidade de mercadorias. 
Mas se você selecionou artigos para serem o foco da promo-
ção, antecipe-se e faça a encomenda junto ao fornecedor até 
um mês antes da Black Friday. Outras lojas estarão fazendo 
o mesmo, então antecedência é fundamental para garantir 
que você terá os produtos em estoque no tempo certo.

Estoque & logística

Organizando o estoque
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Um bom exercício de planejamento passa pela definição da 
curva de vendas hora a hora para o mix de produtos sele-
cionados. Para maximizar sua receita, ajuste a projeção de 
vendas a partir da variação do preço após a contabilização 
de itens vendidos na última hora. Assim, você garante que o 
estoque não vai ser vendido muito rápido, correndo o risco 
de deixar a loja desabastecida ao longo do final de semana. 
Lembre-se: se o seu estoque acabou antes da hora, prova-
velmente você deixou dinheiro na mesa.

Talvez um dos pontos mais críticos de todo o processo, já 
que o cumprimento do SLA de entrega depende de fatores 
externos, como agilidade do transporte, trânsito, possíveis 
imprevistos com a frota ou os motoristas, entre outros.

Por isso, é crucial que sua loja conte com parceiros de quali-
dade, com experiência comprovada no comércio e que tenha 
uma equipe preparada. Sabemos que essas características 
não são triviais, então buscar uma transportadora confiável 
é uma tarefa que precisa ser realizada bem antes de começar 
a preparação para a Black Friday.

Uma vez que você esteja seguro da sua escolha, é importante 
combinar com o parceiro de entregas como será a operação no 
dia. Assim, você alinha expectativas e consegue informar aos 
clientes o tempo e o valor do frete mais próximos da realidade.

Entrega dos produtos
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Agora, se você conta com uma estrutura de entregas própria, 
cabe a você não só treinar a equipe como também garantir 
que a frota está em perfeitas condições. Faça a revisão de 
veículos para minimizar ao máximo o risco de imprevistos.

O comércio, seja ele B2C ou B2B, busca a fidelização dos 
clientes. Para isso, sua operação precisa estar pronta para 
continuar a trabalhar mesmo depois de a venda ser conclu-
ída ou o produto ter sido entregue.

O chamado pós-compra é a etapa em que o relacionamento 
com o cliente é colocado à prova. E, no contexto de datas 
como a Black Friday, um dos maiores desafios é a troca de 
produtos. 

Se sua empresa opera pela lógica do omnichannel ou do co-
mércio unificado, as devoluções de produtos ficam muito 
mais fáceis: não importa onde o cliente realizou a compra, 
a conexão entre os canais de venda permite que o relacio-
namento continue em qualquer um deles. Inclusive quando 
o assunto for troca de mercadorias.

Trocas e logística reversa
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Mas para lojas que seguem uma lógica mais tradicional, efe-
tuar trocas de produtos comprados no e-commerce depen-
de de um esquema bem estruturado de logística reversa. Ter 
profissionais ou parceiros que estejam qualificados a buscar 
o item no endereço do consumidor e processos muito bem 
definidos para o tratamento dos artigos devolvidos é funda-
mental. Assim, prepare sua equipe e converse com os par-
ceiros de logística sobre como as requisições de troca vão 
ser tratadas.
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Sua equipe precisa estar preparada para atender aos cha-
mados do cliente em todas as épocas do ano. Mas durante 
campanhas promocionais, é fundamental que todos estejam 
completamente alinhados e prontos para responder dúvidas 
e reclamações no menor SLA possível.

Atendimento ao cliente

Reúna sua equipe de atendimento e compartilhe os planos 
para a Black Friday: como vai ser a campanha de comunica-
ção, quais produtos terão os maiores descontos, como serão 
as mecânicas de promoção.

É fundamental que todos que tenham contato com os clien-
tes, dos vendedores de loja aos analistas de suporte, pas-
sando pelo time de televendas, estejam com o discurso ali-
nhado e consigam esclarecer todas as possíveis dúvidas.

Treinamento

25



Exemplos de conteúdos que devem ser abordados no trei-
namento da sua equipe:

>>  Visão geral do planejamento: foco, objetivos e metas

>>  Detalhes da comunicação: conceito e informações principais

>>  Detalhes das promoções: mecânicas e condições

>>  Produtos que devem estar no foco dos esforços de venda

>>  Produtos que devem ser sugeridos aos clientes, mesmo 
sem estarem em oferta

Trazer pessoas novas para seu time, mesmo que temporaria-
mente, é sempre um desafio. O processo de seleção é de-
morado e, se não for feito com cuidado, pode gerar mais pro-
blemas do que soluções. Isso sem falar no onboarding dos 
recém-contratados, que deve contemplar os temas aborda-
dos no treinamento do item anterior e questões como cultura 
da empresa e processos internos.

Por isso, é fundamental que você avalie o quadro de funcio-
nários da sua empresa alguns meses antes da Black Friday. 
Veja onde estão os principais gargalos da operação, que áre-
as estão sobrecarregadas e que novas demandas podem 
surgir com a aproximação da campanha.

Contratação
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Com isso em mente, defina a quantidade de vagas e os perfis 
de profissionais que você deseja contratar. Então, comece 
o processo de seleção: publicação da oportunidade, entre-
vistas e testes. 

Assim que as posições forem preenchidas, você vai precisar de 
um tempo para ambientar os escolhidos e fazer o treinamento 
específico para a Black Friday. Inclusive, ele pode ser realizado 
na mesma oportunidade em que você vai explicar tudo para 
quem faz parte do quadro permanente de funcionários.

O ponto positivo das contratações temporárias é que você 
vai poder ver de perto como os profissionais se saem no dia 
a dia e identificar mais facilmente os talentos que podem 
integrar o time no resto do ano.
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Performance
do site
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Tão importante quanto os pontos anteriores é se preparar 
para garantir a saúde do seu site durante a Black Friday. Todo 
lojista espera um aumento no número de sessões e usuários 
únicos, mas seu site está realmente preparado para esse au-
mento de tráfego?

O tráfego nos sites costuma aumentar gradativamente con-
forme a Black Friday vai se aproximando. E isso pressiona a 
infraestrutura que sustenta as plataformas de e-commerce. 

Para não ter nenhum imprevisto durante uma das datas mais 
importantes do ano para o comércio, você precisa se certi-
ficar de que tudo vai funcionar como o esperado. Analisar a 
estabilidade e a eficiência dos serviços que você usa é fun-
damental e tomar algumas ações com antecedência vai fazer 
a diferença nos seus resultados.

Performance do site

Infraestrutura 
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Algumas plataformas operam em um modelo single tenant, o 
que significa que cada loja possui um servidor (ou grupo deles) 
e uma base de dados dedicados. Isso pode ser um problema 
caso o tráfego de usuários fique muito acima do previsto: a 
infraestrutura fica sobrecarregada e seu site sai do ar. 

Para que sua loja não pare de vender, é necessário se ante-
cipar e negociar ao menos um aumento temporário da capa-
cidade dos servidores. Quanto antes esse contato for feito, 
melhor será para sua loja.

Por outro lado, se a plataforma do seu e-commerce é mul-
ti-tenant, você não precisa se preocupar com essa parte da 
infraestrutura. Por possuir uma arquitetura única para todos 
os clientes, a plataforma é capaz de se adequar rapidamente 
aos picos de tráfego, escalando servidores para as lojas que 
estão demandando mais naquele momento.

Assim, a estabilidade do serviço é garantida para todas as 
lojas, enquanto você pode se concentrar apenas nas tarefas 
relacionadas à sua operação de vendas.

Single ou multi-tenant
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Não faça mudanças críticas no seu site durante a Black Friday 
ou qualquer outra ação promocional que sua loja esteja rea-
lizando. Além da possibilidade de erros (que podem prejudi-
car a experiência do usuário e até tirar o site do ar), é possível 
que os serviços que você utiliza estejam sendo muito requi-
sitados e demorem para atualizar os ajustes.

Lembre-se de que todas as marcas estão se organizando para 
o mesmo evento. Então, quanto maiores forem as atualiza-
ções que você deseja fazer, mais tempo de antecedência 
você vai precisar para implementá-las.

Outro ponto que merece atenção especial são os scripts no 
front-end do seu site: remover aqueles que não estão mais 
sendo usados ajuda a melhorar o tempo de carregamento. 
Já as ferramentas e os plug-ins desenvolvidos por terceiros 
podem prejudicar a experiência e a estabilidade da sua loja, 
caso não estejam preparados para suportar o aumento do 
tráfego. 

Considere também revisar as tags no Google Tag Manager e 
remova aquelas que não são necessárias: elas podem com-
prometer a segurança, a estabilidade ou a performance do 
seu site no período da promoção. Entre as tags mais comuns 
estão as de ferramentas de captura de vídeo ou de execução 
de testes A/B.

Atualizações
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Qualquer ajuste no estoque ou nas tabelas de frete deve ser 
planejado com cuidado e realizado pelo menos um dia antes 
da Black Friday. Assim, você garante que seus clientes vão 
ver os SLAs de entrega e a disponibilidade real dos produtos.

Evitar a exportação e a importação de dados durante o pe-
ríodo da Black Friday também é uma boa medida para evitar 
sobrecarga dos serviços que sua loja utiliza. Se você real-
mente precisa realizar essas ações, o melhor é planejar para 
que elas aconteçam até, no máximo, uma semana antes do 
dia da promoção.

A exemplo de qualquer atualização no seu site, mudanças 
nos produtos, como preço, coleções e até a subida de novos 
itens, devem ser feitas antes da Black Friday. Reserve a quin-
ta-feira durante o dia para realizar essas tarefas.

Logística

Exportação e importação 
de dados

Produtos
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Em momentos críticos, o “menos é mais” se torna mais do 
que apenas uma boa recomendação. Simplicidade evita con-
fusões por parte do usuário e facilita a sua gestão. 

Por isso, mantenha a mecânica das suas promoções da forma 
mais simples possível. Ative-as antes da virada de quinta para 
sexta e evite agendar muitos tipos diferentes para o mesmo 
horário.

Se sua operação utiliza marketplaces como canais de venda, 
é importante estar atento às regras de cada um deles. 
Normalmente, eles mudam algumas delas e reduzem certas 
funcionalidades.

Informe-se sobre o prazo limite para envio de produtos e pre-
ços, assim como as regras de promoções. Faça isso antes da 
data estourar para ter tempo de ver se tudo está aparecendo 
e funcionando como planejado.

Promoções

Marketplaces
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Esses são os aspectos que mais impactam na experiência 
que seus clientes vão ter ao acessar sua loja. Por isso, é fun-
damental que você dedique atenção a eles.

Layout e usabilidade

Durante a Black Friday, os sites assumem visuais temáticos 
para mostrar que estão participando da promoção. As atu-
alizações vão desde banners na home e nas páginas-chave 
até mudanças mais profundas, com cores diferentes das 
normalmente usadas, novos componentes etc.

Tudo isso é importante para dar o tom da campanha e fazer 
seus clientes entrarem no clima das ofertas. Mas você pre-
cisa se antecipar para que todas as atualizações de layout 
sejam implementadas corretamente. 

Separe algumas horas antes da virada de quinta para sexta 
para subir os ajustes. Assim, você vai ter tempo suficiente para 
corrigir possíveis erros e garantir o visual perfeito da sua loja.

Visual Black Friday
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Mudar drasticamente o layout e os fluxos do seu site ou a 
usabilidade de botões, módulos e até páginas inteiras não é 
o mais inteligente a se fazer no período que antecede a Black 
Friday (ou qualquer outra grande promoção).

Se você realmente precisa implementar uma mudança crí-
tica ou um redesign do site, faça isso alguns meses antes ou 
depois da Black Friday. Assim, você vai poder testar a per-
formance com tranquilidade, investigar o que os usuários 
estão achando e fazer todos os ajustes necessários sem 
impactar os resultados da promoção.

Quando é hora de fazer o 
redesign do site?
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Se só fosse possível dar uma recomendação para você ter 
um caminho tranquilo na Black Friday, seria essa. Testar com 
antecedência todos os aspectos que envolvem sua loja é a 
única forma de garantir que tudo vai correr bem durante o 
grande dia.

Não importa qual é seu objetivo ou estratégia para chegar até 
ele. Fazer testes vai ajudar a encontrar erros e falhas que po-
dem prejudicar suas vendas. E não deixar esse momento para 
a última hora vai dar tempo suficiente para corrigir o curso. 

É por isso que o planejamento das ações e a preparação da 
operação são tão importantes para alcançar o sucesso. Ain-
da mais na grande jornada que é a Black Friday.

Teste tudo
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vtex.com.br/black-friday

http://vtex.com.br/black-friday

