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BLACK FRIDAY, O DIA INTERNACIONAL 
DOS DESCONTOS

Somos naturalmente atraídos por promoções. Quando estas fazem parte do 
calendário do comércio local então, muitos são os consumidores que se preparam 
previamente para adquirir um artigo que com o preço habitual seria inviável.  

Dia de descontos organizado pelo setor varejista, a Black Friday foi criado nos Estados 
Unidos, acontecendo tradicionalmente no dia seguinte à quinta-feira de Ação de 
Graças, data religiosa em que os americanos celebram as boas novas alcançadas 
durante o ano e, importado por outros países, a exemplo do Brasil, passou a ser 
realizado no mês de novembro.
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No Brasil a  Black Friday  acontece desde 2010 e foi iniciado por um site 
que reunia cupons de descontos das principais lojas virtuais do país. No ano 
seguinte o dia de descontos estendeu suas ofertas para inúmeras lojas físicas e no 
decorrer dos anos foi crescendo, englobando empreendimentos de pequeno, médio 
e grande portes, ganhando força no calendário anual do consumidor brasileiro. 

Apesar do ponto alto ocorrer na última sexta-feira de novembro, a Black Friday 
tem ampliado a sua ocorrência para todo o mês. Se tratando de uma febre 
mundial, é uma grande oportunidade para diversas empresas sejam elas do 
varejo, B2B - business to business, e-commerces, entre outros, bastando adequar 
as estratégias a realidade da empresa e ao perfil do consumidor.
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COMO DEFINIR UMA POLÍTICA DE 
DESCONTOS LUCRATIVA E ATRATIVA

Muitos varejistas ainda se sentem intimidados em oferecer grandes descontos antes 
do período natalino, com medo de perder oportunidades de descontos. No entanto, 
um bom planejamento de ações e sobretudo de precificação, pode garantir 
aos empreendedores participar sem medo dessa data que vem crescendo ano 
a ano. 

Se a sua empresa ainda não conta com uma política de descontos definida, a 
participação dela na Black Friday pode ser um incentivo para colocar isso no papel 
e torná-la uma prática constante na rotina da sua empresa. Uma vez que a proposta 
da Black Friday é ofertar produtos diversos com preços atrativos, contar com uma 
política de descontos clara, não deixando espaços para dúvidas junto ao consumidor, 
deve ser a sua meta.

A precificação, que é a definição do valor final de um produto, deve considerar 
diversos fatores: desde os custos de produção, sejam eles diretos ou indiretos, até 
o lucro que se deseja alcançar. 
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Assim, para definir uma política de descontos lucrativa e atrativa, deve-se considerar: 

Os custos fixos

Tudo que é pago mensalmente ou com regularidade, para a 
manutenção da sua empresa, a exemplo do aluguel do espaço, 
remuneração dos colaboradores, contas de luz e água;

Os custos variáveis

Aqueles que ocorrem em situações esporádicas ou de forma 
variada, não havendo uma definição fixa de período, a exemplo 
de comissões;

A concorrência

Através da análise dos concorrentes diretos da sua empresa, é 
possível determinar um valor equilibrado para seus produtos e 
serviços, que contemple os custos envolvidos, garantindo lucro e 
que seja também condizente com o mercado;

As variáveis externas

Entender os aspectos externos relacionados ao seu público 
consumidor pode te ajudar no planejamento do preço cobrado para 
o produto ou serviço oferecido por sua empresa. Compreender 
esses aspectos é importante para entender o poder de compra do 
seu público;

A demanda

Relacionada tanto à necessidade/desejo do consumidor em adquirir 
o produto, como também no quanto ele está disposto a pagar por 
ele, essa variável deve ser baseada em pesquisas de mercado, 
análise do perfil de consumo e avaliação do cenário econômico.
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Dica de Ouro

Ao acompanhar o preço dos produtos oferecidos pela 
concorrência, seja através de fotos, presença em pontos 
físicos ou pesquisa na internet, o empreendedor poderá 
oferecer descontos atrativos, e ao mesmo tempo manter 
a maior lucratividade possível, favorecendo ainda a 
identificação dos produtos que não representem uma boa 
oportunidade, diante de ofertas encontradas a valores 
muito menores.
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CONHEÇA ALGUMAS ESTRATÉGIAS DE 
PRECIFICAÇÃO 

Preço alto-baixo
Consiste, basicamente, em oferecer descontos 
temporários em determinados produtos e em seguida 
voltar a praticar os preços normais. A principal vantagem 
está na associação que o consumidor passa a fazer entre 
a empresa e a prática de preços baixos.

Manter o preço baixo todo dia
Evitar a variação de preços, mantendo uma política 
permanente de preços baixos, é uma forma de conquistar 
a confiança dos clientes. Para usar essa estratégia, lembre-
se que seu preço deve estar sempre alinhado a marca e 
ao público.

Preço líder
Prática comum no varejo, e consiste em reduzir ao 
máximo o preço de produtos líderes para atrair clientes 
e aumentar a demanda dos estabelecimentos. Ao reduzir 
as margens de lucro para esse grupo de produtos você 
estará criando uma isca para consumidores, atraindo 
clientes para a compra de outros produtos com margens 
de lucro maior que compensam as reduções de preço 
aplicadas no produto líder.

Preços sazonais
Consiste em variar o preço de determinados produtos 
de acordo com dias da semana ou períodos do ano 
específicos, como a  Black Friday. 
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Preço por volume
Relacionada ao conceito de “ganhos de escala”, essa 
estratégia visa estimular o aumento de suas vendas de 
forma geral, ou até mesmo o escoamento do estoque de 
determinada mercadoria que esteja sem muita saída.

Preço psicológico e preço de referência
As duas estratégias estão relacionadas a maneira que seu 
preço é exposto para os consumidores. Quando o preço 
de oferta do produto é apresentado juntamente com o seu 
preço normal, chamamos isso de preço de referência. Já 
o preço psicológico trabalha a percepção do consumidor 
em relação ao preço e consiste em cobrar, por exemplo 
R$ 9,90 por um produto no lugar de R$ 10,00.
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA BLACK FRIDAY

Confira abaixo uma lista dos principais impactos positivos da presença da sua 
empresa na Black Friday.

Visibilidade
Preparar sua empresa participar de forma efetiva do evento, dentro das 
reais possibilidades, é o caminho mais assertivo para se tornar referência 
no período. Portanto, prepare antes suas ofertas e trace um plano de 
ação para anunciar antecipadamente a participação da sua empresa no 
período, organizando estratégias de marketing, criando anúncios nas 
suas redes sociais, por exemplo.

Esse aspecto não apenas torna os clientes mais receptivos às suas 
ofertas futuras, como eleva também a possibilidade de indicação dos 
consumidores para pessoas próximas;
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Novos clientes 
Investindo em uma campanha de marketing antes e durante o evento, 
é possível atrair o maior número possível de visitas para o seu site, 
e-commerce ou loja física.

Quanto mais pessoas atraídas, maior a chance da compra concretizada: 
a Black Friday ajuda a atrair clientes que em outras circunstâncias não 
consideraram a compra do seu produto/serviço como algo viável. Ao 
proporcionar uma experiência positiva com a sua marca, as chances de 
que esse consumidor se fidelize após esse período são ampliadas;

Renovação de estoque
Uma vez que a Black Friday acontece poucas semanas antes do natal, 
conta com uma enorme receptividade do público geral. Essa é, portanto, 
uma excelente oportunidade para escoar aqueles produtos com 
pouca saída, aumentando o fluxo de caixa que vai consequentemente 
possibilitar a renovação do estoque;

Aumento efetivo das vendas
Desde que começou a ser praticado de forma calendarizada no país, a 
Black Friday trouxe a possibilidade das empresa ofertarem produtos e 
serviços pela metade do preço ou com descontos ainda maiores. Assim, 
empresas e consumidores passaram a se preparar previamente para o 
evento. Portanto, as chances de fazer desse um período muito lucrativo 
são enormes, desde que sua empresa esteja disposta a oferecer os 
melhores descontos.
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COMO VENDER MAIS NA BLACK FRIDAY 

Para aumentar a receita da sua empresa e marcar presença neste período, 
combinar algumas ações pode ser o melhor caminho. Pequenas práticas podem 
ser o diferencial entre se tornar uma referência ou ser apenas mais uma empresa 
brigando por um espaço entre gigantes. 

Selecionamos algumas ações que podem levar sua empresa a garantir uma boa 
experiência junto aos consumidores, elevando as chances de alcançar novos clientes 
e alcançar melhores resultados durante a Black Friday: 

Seja transparente 
Entre as reclamações mais comuns entre os consumidores durante a 
Black Friday está a tentativa de algumas lojas elevarem os preços poucos 
dias antes da promoção, para que no dia, o desconto pareça maior do 
que o realmente concedido. Essa postura levou à criação do selo Black 
Friday legal, visando aumentar a confiança dos consumidores nas ofertas 
apresentadas;
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Comunique bem suas ofertas 
Para ter bons resultados na Black Friday, sua empresa precisa contar com 
um sistema de comunicação eficiente entre os setores. As áreas de vendas 
e estoque devem funcionar em sintonia, principalmente nas lojas físicas, 
onde muitas vezes a atualização do número de produtos que já foi vendido 
não é feito em tempo real. 

Não há como oferecer algo sem existir produtos disponíveis para entrega. 
A falta desse controle e comunicação pode ocasionar na insatisfação do 
seu cliente ao descobrir que o produto adquirido não será entregue no 
prazo acordado.

Invista no bom atendimento
Uma vez que a Black Friday pode ser a porta de entrada para consumidores 
que não conheceriam a sua empresa fora desse período, a participação 
dela nesse evento implica em ampliar a atenção com o qualidade no 
seu atendimento. Investir em produtos, marketing e abrir mão de parte 
do seu lucro não será suficiente para reter o cliente se a experiência do 
atendimento for negativa;



AUMENTE SUAS VENDAS NA BLACK FRIDAY

15

Ofereça mais benefícios aos consumidores 
Os descontos são a principal motivação das compras na Black Friday, mas 
não a única. Além dos preços promocionais, ofereça aos consumidores 
outros benefícios, como cartão fidelidade, garantia estendida ou mesmo a 
possibilidade de atendimento em horários diferenciados. Tudo isso pode 
fazer a diferença na decisão final de compra;  

Invista nas redes sociais
Seja na loja física ou virtual, a divulgação através das redes sociais 
aproxima a empresa do consumidor. As possibilidades de maior alcance 
de público das redes sociais, favorece não apenas o estreitamento dos 
laços, como permite uma comunicação mais direta com os clientes, 
divulgação de tutoriais e compartilhamento de experiências positivas;

Capriche na vitrine
Seja na loja física ou virtual, o aspecto visual exerce um papel de relevância 
na atração do consumidor. Na loja física, contar com um espaço bem 
iluminado, arejado, harmônico e que represente bem a razão de ser 
da sua empresa é o mínimo esperado. Na loja virtual, uma página de 
abertura interessante, com informações objetivas, é essencial também. 
O concorrente também buscará oferecer a melhor experiência ao 
consumidor, por isso criatividade é uma palavra de ordem na preparação 
da sua loja para as vendas na Black Friday.  
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DICAS PRÁTICAS PARA AUMENTAR AS 
VENDAS DA SUA EMPRESA NESTE PERÍODO 
Confira dicas práticas para aumentar as vendas durante a Black Friday:

No seu  e-commerce
Invista em páginas leves e com informações completas, de 
forma dinâmica e atrativa;

Tenha um estoque bem preparado, garanta o envio rápido, 
respeitando os prazos descritos nas ofertas;

Ofereça uma plataforma de acesso estável, com capacidade de 
suportar o tráfego intenso esperado no dia; 

Seja claro, tanto nos preços, forma de pagamento, prazos e 
condições.
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Na sua loja física:

Fique atento: 

Dados de 2019 da Confederação Nacional dos Dirigentes 
Lojistas - CNDL/SPC Brasil, apontam que 97% dos 
internautas buscam informações online antes de comprar 
em lojas físicas. Assim, integrar lojas físicas, virtuais e 
compradores, eliminando a diferenciação nas estratégias 
de venda online e offline e focando na experiência do 
consumidor, tem se mostrado uma forte tendência. 

Conte com uma equipe preparada para o aumento do fluxo 
de clientes. Da segurança ao caixa, toda a equipe deve ser 
preparada; 

Tenha um estoque preparado e organizado, facilitando a 
procura dos produtos e reabastecimento das prateleiras;

Ofereça uma experiência agradável na loja, dispondo os 
produtos de forma agradável e organizada, facilitando a 
sua visualização;

Seja claro, sempre. Preços, forma de pagamento, entregas, 
prazos e condições devem ser apresentadas de forma clara 
e objetiva.
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OS ERROS MAIS COMUNS DAS EMPRESAS 
DURANTE A BLACK FRIDAY 

Não definir um objetivo claro
Seja aumentar as vendas, tornar a marca conhecida por novos 
consumidores ou testar novos produtos definir o objetivo é o primeiro 
ponto para determinar o tipo de ação a ser realizada;

Oferecer promoção enganosa
A tentativa de enganar o cliente, seja oferecendo falsos descontos, ou de 
qualquer outra forma é arriscar ferir a imagem e reputação da empresa. 
Com o fácil acesso às informações, a tentativa de ludibriar os consumidores 
é facilmente desmascarada e os danos são imensuráveis;

Equipe despreparada 
Deixar o treinamento da equipe em segundo plano pode resultar numa 
má experiência dos consumidores com a sua empresa. Simpatia e 
gentileza durante o atendimento, encontrando a melhor forma de passar 
as informações, com clareza e objetividade, podem ser treinadas.
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Não deixar clara a duração da promoção
Apesar da Black Friday ter uma proposta de impacto maior em um dia 
específico, muitas empresas atuam oferecendo descontos durante todo 
o mês. O importante é deixar claro para o cliente qual será a participação 
da sua empresa no evento. Seja um dia, semana ou durante todo o mês, 
é fundamental deixar clara a duração dos descontos oferecidos.

Não controlar dados
Seja para comparar resultados anteriores, avaliar a lucratividade das ações 
implementadas ou mesmo qual ação atendeu melhor às necessidades da 
sua empresa, acompanhar os dados é fundamental;

Não investir na comunicação 
Os equívocos devem ser evitados a todo custo. Comunicar as informações, 
sejam elas prazos, condições, ou forma de pagamento, corretamente, 
deve estar entre as prioridades do empreendedor que deseja participar 
de um evento como a Black Friday. Clareza e transparência devem ser 
características presentes em todas as ações. No mundo onde tudo é 
fotografado, publicado e divulgado nenhum equívoco passa despercebido. 
Revisar minuciosamente tudo que for criado para comunicar a promoção 
é uma das formas de evitar grandes transtornos; 

Não ter controle do estoque
Na Black Friday cada item deve ter sua quantidade anunciada juntamente 
com a oferta. Isso evita a ocorrência de surpresas desagradáveis e 
estimulam ainda o trabalho da equipe de vendas focada nos itens pré 
determinados.
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PROTEJA SEU E-COMMERCE DE FRAUDES 
DURANTE A BLACK FRIDAY 

Padronize a segurança do seu site
Existem certificados que apresentam uma série de 
normas que as empresas devem seguir para evitar 
vazamento de informações de seus clientes, fazendo 
uso da criptografia. Com esta tecnologia o cliente sente 
segurança ao efetuar a compra e confiante de que seus 
dados não serão utilizados indevidamente.

Estabeleça controle de acesso
É imprescindível estabelecer regras, critérios e limite de 
acesso dos colaboradores e envolvidos que acessam 
os dados dos clientes. Já existem sistemas inteligentes 
que identificam e fazem a proteção imediata caso haja 
uma tentativa de exploração por um atacante. 

Garanta ao seu cliente que seu site é seguro 
O “https” indica confiabilidade naquela página, 
pois representa que a informação está saindo do 
computador do cliente e chegando ao servidor da loja 
sem que ninguém de fora da operação tenha acesso 
à transação.

Apesar das muitas vantagens da  Black Friday, muitos consumidores alegam fraudes 
na data principalmente referentes às compras online. Para que sua empresa não 
seja vítima de uma armadilha acarretando em dores de cabeça para o seu negócio 
e para os seus clientes, algumas dicas podem ser úteis. São elas: 
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SELO BLACK FRIDAY LEGAL 

Criado em 2013, o Selo Black Friday Legal é concedido pela Câmara Brasileira de 
Comércio Eletrônico e  identifica empresas que aderiram ao Código de Ética da 
iniciativa, comprometendo-se com as boas práticas do e-commerce. A avaliação 
consiste em verificar se o site disponibiliza aos consumidores informações como 
CNPJ, Razão Social, endereço completo e formas de contato, conforme Decreto Nº 
7.962/2013 do comércio eletrônico. 

O uso do Selo Black Friday Legal implica a aceitação e aplicação, pelo 
titular do comércio eletrônico, das regras estabelecidas, que englobam 
as ofertas, o envio de e-mail marketing, as condutas relativas ao 
relacionamento com os parceiros, concorrentes e com os consumidores, 
bem como as ações. 
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CONCLUSÃO
Participar ativamente da Black Friday é sem dúvidas enfrentar muito trabalho e 
grande exigência por parte do público. Assim, ainda que a sua empresa conte com 
uma boa estrutura e estoque cheio, o sucesso para vender bem dependerá muito 
mais das práticas adotadas por sua empresa.

Um bom planejamento será crucial não apenas para o aumento das vendas, como 
também para atrair novos consumidores. Preparação e atenção aos detalhes serão 
os diferenciais para a sua empresa fazer parte de forma incisiva na segunda data 
que mais movimenta o comércio brasileiro.

Garantir o cumprimento dos prazos, a integridade na entrega dos produtos, bem 
como oferecer um bom atendimento na venda e no pós venda se mostram ainda 
fatores de fidelização do cliente que descobre a sua empresa nessa data tão 
movimentada.

Depois de ler as nossas orientações esperamos que enfrentar a Black Friday seja 
uma aventura enriquecedora para a sua empresa. E se surgir mais dúvidas, conte 
com o Sebrae para te apoiar nesse novo desafio.



Quer saber mais? 
Acesse o site do Sebrae e conheça outros conteúdos.

http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br
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