
Checklist: sua empresa está
preparada para a Black Friday 2021?
Descubra se o seu negócio está no caminho para se destacar 
nesta data tão importante do e-commerce brasileiro

Black Friday não é só sobre descontos e ofertas!
Dentro do seu planejamento para a Black Friday é importante levar em 
consideração muito mais do que apenas descontos e ofertas. Foque na 

experiência do seu usuário e converta-o em um cliente para a vida toda.

Nome da empresa: 
Data: Sexta-feira, 26 de novembro de 2021
Número de itens preenchidos:

Escolha os canais certos
Descubra quais são os canais preferidos dos seus clientes e comunique-se através deles. Dica: no 
Brasil, é importantíssimo ficar de olho especialmente no WhatsApp e em comunicações através de 
aplicativos próprios (push notification).

Segmente seus usuários adequadamente
Suas segmentações são baseadas apenas em dados demográficos? Está na hora de olhar além 
disso! Analise também padrões de compra, navegação e interações para criar promoções a 
campanhas mais personalizas e, portanto, mais tentadoras.

Desenhe uma estratégia de e-mail sólida
O e-mail ainda é o canal de MKT com o ROI mais alto em média (retorno de até 42 dólares por 1 
dólar investido). Por isso, ele deve ser um pilar da sua estratégia de comunicação na Black Friday! 
Crie templates personalizados e segmentados para a data. E lembre-se: faça com antecedência para 
ter tempo de revisar e evitar erros comuns como parámetros de variáveis, listas de segmentação ou 
links quebrados.

Habilite melhores métodos de autenticação
Ter ações voltadas para a proteção de dados dos seus clientes permitirá que você crie relações de 
confiança com eles. E tecnologías como a 2FA garante não só a verificação mais segura da 
identidade dos seus clientes (reduzindo possíveis fraudes), como também facilita o proceso de 
cadastro deles e garante mais registros para a sua empresa. 

Incorpore um sistema de rastreio e notificação de pedidos
Não é importante apenas oferecer entregas rápidas e com custo baixo. Tanto sua empresa (por ter 
menos demanda desse assunto no suporte), quanto seus clientes serão beneficiados por um sistema 
de notificação de status de compra eficiente. O seu já está funcionando?

Implemente um chatbot empático
Os chatbots podem ser usados para atuar como um primeiro ponto de contato e resolução de 
dúvidas dos seus clientes, descongestionando seu atendimento. Para esses casos, é importante se 
certificar que o bot é capaz de detectar o grau de urgência de cada mensagem para fazer a 
transferencia rápida para um agente humano quando necessário.

Destaque suas áreas mais relevantes
Na Black Friday, a usabilidade do seu site ou app pode ser a diferença entre ganhar ou perder uma 
compra. Por isso, garanta que a tipografia, localização e design dos elementos no seu site estão 
facilitando o proceso de compra dos seus usuarios e não gerando mais atrito. Dê destaque especial 
para promoções, contato, FAQ e seção de chat. 

Atualize seus métodos de pagamento
33% dos compradores online brasileiros já usam carteiras digitais como métodos de pagamento.
E a sua loja já aceita esta forma de pagamento? Absorva novas posibilidades, como PIX, carteiras 
digitais e pagamentos recorrentes e não fique para trás!

Ofereça uma comunicação omnichannel
Uma das melhores formas de aprimorar a experiencia do seu cliente é integrando seus canais físicos 
e digitais em uma única comunicação fluída, engajadora e complementar. 

Entenda a frequência certa de comunicação
Encontrar o equilibrio na frequência de comunicações com seus clientes pode parecer complicado. 
Mas fazer uso dos dados que você já tem na sua empresa é um grande indicicativo do que funciona 
melhor para o seu público. Neste sentido, crie listas segmentadas e promova testes A /B para 
melhorar suas conversões.

Infobip, sua melhor aliada para impulsionar suas estratégias nesta Black Friday! 

Saiba mais

Saiba mais
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https://www.infobip.com/pt/blog/idc-comportamento-consumidores-varejo
https://www.infobip.com/pt/blog/personalizar-otimizar-campanhas-black-friday
https://www.infobip.com/pt/blog/o-que-e-autenticacao-de-dois-fatores-2fa
https://www.infobip.com/pt/blog/boas-praticas-notificacoes-acompanhamento-pedidos
https://www.infobip.com/pt/blog/atendimento-automatizado-ao-cliente-conheca-as-principais-vantagens-e-exemplos
https://www.infobip.com/pt/blog/idc-comportamento-consumidores-varejo
https://www.infobip.com/pt/blog/black-friday-promocoes-cx
https://www.infobip.com/pt/blog/personalizar-otimizar-campanhas-black-friday
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